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ПРО НАС

Громадська організація «Нові технології для здоров’я» є
громадською ініціативою з розробки та адвокації рішень
для актуальних проблем суспільства у сфері
громадського здоров’я.
Діяльність організації сконцентрована на мінімізації впливу
факторів ризику виникнення хронічних неінфекційних
захворювань, що призводять до ключових проблем
громадського здоров’я.
«Нові технології для здоров’я» здійснює пошук дієвих
підходів до скорочення поширеності факторів ризику
шляхом дослідження можливостей та розробки підходів
зменшення шкоди.
Запобігаючи або мінімізуючи ризики для здоров'я, ми
робимо людей здоровішими.
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НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
▸

Організація та підтримка наукових
досліджень.

▸

Розробка та адвокація рішень у
сфері політики охорони здоров’я.

▸

Розробка науково-аргументованих
законодавчих пропозицій для
політики в сфері охорони здоров'я
на основі актуальних результатів
наукових досліджень.
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2016 РІК: НАДХОДЖЕННЯ ЗА ДОНОРАМИ

ВСЬОГО НАДХОДЖЕНЬ ЗА 2016 РІК: 1 079 512 ГРН

Добровільні пожертви
фізичних осіб на
проведення
досліджень
електронних систем
доставки нікотину

28%

297 500 ГРН

35%
374 812 ГРН

Добровільні пожертви в
рамках кампанії зі збору
коштів на проведення
дослідження
електронних систем
доставки нікотину

407 200 ГРН

38%
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Безповоротна фінансова
допомога від інших
громадських об’єднань на
проведення лабораторних
досліджень електронних
систем доставки нікотину
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2016 РІК: СТРУКТУРА ВИДАТКІВ

ВСЬОГО ВИДАТКІВ ЗА 2016 РІК: 974 152 ГРН

Зарплата співробітників

Податки та збори

22%

218 969 ГРН

Адміністративні витрати

Аналітичні дослідження та вивчення
зарубіжного досвіду із залученням
зовнішніх експертів

191 435 ГРН

19%

186 087 ГРН

20%

13%

26%

249 632 ГРН

128 027 ГРН
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Лабораторні дослідження
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2016 РІК: ПРОЕКТИ

ЗМЕНШЕННЯ ШКОДИ ВІД КУРІННЯ
Куріння є ключовою проблемою громадського здоров’я через
масштабність шкоди, яку воно наносить суспільству.
Незважаючи на певну ефективність прийняття визнаних мір
боротьби із цією проблемою, значна частина населення
продовжує курити, тоді як куріння є ключовим фактором
поширення хронічних неінфекційних захворювань - головної
причини передчасної смертності та втрати працездатності в
Україні.

Науково-аналітичні дослідження
Проблема куріння в Україні: опис ситуації та наявних підходів до її
вирішення. Нікотинові продукти зниженого ризику: виникнення
явища, основні характеристики, призначення та різновид.
Нікотинові продукти зниженого ризику в Україні: поширеність та
аудиторія споживачів. Сучасні наукові позиції щодо перспектив
використання нікотинових продуктів зі зниженим
ризиком у скороченні шкоди віж куріння.

Концепція зменшення шкоди дозволяє мінімізувати ризики для
здоров’я таких курців шляхом надання можливості споживання
нікотину у менш шкідливий спосіб, та передбачає повне
витіснення традиційних сигарет менш шкідливими
замінниками.

Залучення аудиторії вейперів
Незважаючи на складність та дороговизну таких досліджень,
організації вдалося зацікавити аудиторію вейперів та зібрати
кошти для проведення лабораторних досліджень.

В рамках дослідження можливих шляхів впровадження
зменшення шкоди від куріння в Україні, громадська організація
«Нові технології для здоров’я» розпочала серію науковоаналітичних та лабораторних досліджень з метою оцінки
наявної аргументації та можливостей зменшення шкоди; а
також вивчення поведінкових, біохімічних та клінічних
показників при переході курців з куріння традиційних сигарет
на використання популярних в Україні електронних замінників.

Лабораторне дослідження
В рамках проекту, спільно з дослідниками державної установи
«Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. акад. М.Д.
Стражеска» Національної академії медичних наук України, з
вересня 2016 року було розпочате 6-місячне дослідження
динаміки показників серцево-судинного здоров’я курців при
переході зі звичайних сигарет на електронні замінники на основі
тютюну та нікотинвмісної рідини.
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НАШІ ДОСЯГНЕННЯ 2016

ПАРТНЕРИ ПРОЕКТІВ
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