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Оцінка на рівні прихистку 
 

Цей інструмент призначено для застосування в роботі з ключовими інформаторами щодо прихистку. Серед таких ключових 

інформаторів можуть бути працівники прихистків,  медичні працівники, керівники громад  або будь-які інші особи, що володіють 

знаннями про населення. 

 

 
Оцінка 

  Оцінка на рівні  прихистку    Оцінка на рівні домогосподарств 

 
Цей інструмент адаптовано на основі шаблону Швидкої оцінки ситуації ВООЗ для використання в контексті війни в Україні. 

Цей інструмент створено для швидкої оцінки аспекту здоров'я на рівні прихистку. У ньому використовується підхід сприйнятої 

потреби, зосереджений на підзвітності перед постраждалим населенням, у якому суб'єктивні повідомлення про потреби громад 

мають вищий пріоритет над експертними оцінками. 

У ситуаціях, коли обмеження ресурсів чи доступу не дозволяють проводити опитування безпосередньо в господарствах, ключових 

інформаторів (будь-яку людину, яка володіє знанням про постраждалі спільноти) можна опитати від імені всієї громади. Якщо різні 

типи респондентів опитати про те ж населення, це може допомогти в триангуляції відповідей, оскільки розбіжності можуть свідчити 

про інші факти (наприклад, якщо медичний працівник повідомляє про брак чистої води, а звичайні люди – ні, знадобляться 

серйозніші просвітницькі заходи, щоб пояснити загалу ризики використання небезпечної води). 

Цей інструмент призначено для застосування в роботі з ключовими інформаторами щодо прихистку. Серед таких ключових 

інформаторів можуть бути працівники прихистків, медичні працівники, керівники громад або будь-які інші особи, що володіють 

знаннями про населення. 

Цей інструмент має такі розділи: 

• Інформація про інтерв'ю 

• Розташування прихистку 

• Основна інформація про прихисток 

• Медичні потреби 

 

 
Застосовуючи цей інструмент, ми можемо допомогти органам влади і партнерам отримати відповіді, зокрема, на такі ключові питання: 

• Які основні характеристики прихистку? 

• Які основні медичні потреби в прихистку? 

• Які потреби вважаються найсерйознішими? 

• Чи є якісь очікувані ризики для здоров'я в прихистку? Якщо так, то які? 

 
Оскільки це не вважається науковим дослідженням, немає потреби отримувати етичне схвалення від комітетів з етики. 

 
 

Вступ для інтерв'юера  

Компанія Fama, спільно з Corus International, проводить анонімне опитування щодо потреб прихистку. Опитування займе 

приблизно 20 хвилин Вашого часу. Ви не зобов'язані брати участь в опитуванні, але зібрана інформація допоможе у наданні 

медичної допомоги. Вам не потрібно відповідати на запитання, на які Вам незручно відповідати. Якщо Ви не знаєте відповідь на 

запитання, відповідайте “Я не знаю”. Чи хотіли б Ви взяти участь? 

 

 
Чи можу я почати опитування? 

  Так    Ні 

 
Введіть ім'я інтерв'юера, що свідчитиме про отриману згоду 

 
Ім’я: 

 
» Інформація про інтерв'ю 

 
Дата 

рік-місяць-день 

 

Код інтерв'юера 

 



    

 

 
» Основні характеристики прихистку 

 
1 Назва місця  
Можна пропустити, якщо інформація конфіденційна. 

 
 

2 Тип місця (Наприклад, школа, церква, гуртожиток тощо) 

 

3 Населений пункт 
Можна пропустити, якщо інформація конфіденційна 

 

 
4 Область 

 
Черкаська Чернігівська Чернівецька 

Дніпропетровська Донецька Івано-Франківська

Харківська Херсонська Хмельницька 

 Кіровоградська Київ Луганська 

Львівська Миколаївська Одеська 

Полтавська Рівненська Сумська 

Тернопільська Вінницька Волинська 

Закарпатська Запорізька Житомирська 

 
 

5 Яка місткість прихистку (# осіб)? 

 

 
 
 

6 Яка загальна кількість ліжкомісць у прихистку? 

  

 

 

 
7 Яка кількість людей зараз проживає в  прихистку? 

 

 
 

 
» Основна демографічна інформація про прихисток 

 

8 Яку частку людей у  прихистку складають жінки? 
Вкажіть відсоткове (%) значення. 

 

 
 
 

9 Яку частку людей у прихистку складають діти, віком до 1 року?  
Вкажіть відсоткове (%) значення. 

 
 
 

10 Яку частку людей у прихистку складають діти, віком від 1 до 5 років? 
Вкажіть відсоткове (%) значення. 

 
 
 

11 Яку частку людей у прихистку складають особи, віком понад 60 років? 
Вкажіть відсоткове (%) значення. 

 

 



12 Яку частку людей у прихистку складають особи з інвалідністю? 
Вкажіть відсоткове (%) значення. 

 
 
 

13 Яку частку людей у прихистку складають вагітні жінки та / або матері в період грудного вигодовування? 
Вкажіть відсоткове (%) значення. 

 
 

 
» Медичні потреби 

 
14 Чи є у вашому прихистку люди, у яких серйозні проблеми з доступом до належної кількості безпечної / хорошої 

питної води, у порівнянні з періодом до 24 лютого? 

 

  Так    Ні    Не знаю 

 
14.1 Чи є у прихистку відведене місце для миття рук, де є вода та мило? 

Так    Ні 
 

15 Чи є у вашому прихистку люди, у яких серйозні проблеми з доступом до належної кількості безпечної або 

необхідної їжі, у порівнянні з періодом до 24 лютого? 

  Так    Ні    Не знаю 

 
16 Чи є у вашому прихистку люди, у яких серйозні проблеми з можливістю дотримуватися гігієни, у порівнянні з 

періодом до 24 лютого? 

  Так    Ні    Не знаю 

 
17 Чи є у вашому прихистку люди, у яких серйозні проблеми з доступом до належних туалетів, у порівнянні з 

періодом до 24 лютого? 

  

  Так    Ні    Не знаю 

 
18 Чи належним чином прихисток обігрівався до 24 лютого? 

  Так    Ні 

 
19 Чи належне в прихистку електрозабезпечення? 

  Так    Ні 

 
20 Чи є в прихистку система управління відходами? 

  Так    Ні    Не знаю 

 
21 Чи є у вашому прихистку люди, у яких серйозні проблеми з доступом до медичних послуг та користування 

ними, у порівнянні з періодом до 24 лютого? 

  Так    Ні   23    Не знаю   23 

 
22 Що з переліченого може бути причиною цього? 

  Брак безпеки    Брак часу     Вартість послуг     Вартість медикаментів     Брак транспорту 

  Низька вартість послуг     Відсутність потрібних документів

     Потрібні послуги недоступні    Інше 

 Інше (вказати)_____________ 

 
 

23  Чи є в прихистку принаймні один соціальний працівник? (Наприклад, людина, яка допомагає з доступом до служб, 

зокрема, психологічної підтримки) 

  Так    Ні    Не знаю 

 
24 Чи є в прихистку принаймні один медичний працівник? 

  Так    Ні   25    Не знаю   25 

 

 

 
24.1  Яким є професійний рівень відповідального медичного працівника? 



Лікар Медсестра Акушер 

Парамедик Інше Не знаю 
 
Інше _________________ 
 

25 Чи є в прихистку належна кількість медичних засобів? 
 

  Так    Ні    Не знаю 

 
26 Чи є поруч служба швидкої допомоги? 

  Так    Ні    Не знаю 

 
27 Чи відомо Вам куди звертатись по медичну, психологічну, соціальну, юридичну допомогу? 
 

  Так    Ні   28        

 
27.1 Яку саме? 

  Медична допомога    Психологічна допомога    Соціальна допомога     Юридична допомога     Інше 
 
Інше ______________________ 

 
 

28 Чи відчинений прихисток щодня й цілодобово (24/7)? 

 

  Так    Ні    Не знаю 

 
29 Чи доступні для транспорту дороги, що ведуть до прихистку? 

  Так    Ні    Не знаю 

 
30 Чи доступний (зручний) прихисток для людей з інвалідністю? 
 

  Так    Ні    Не знаю 

 
31 Чи є у вашому прихистку люди, у яких серйозні проблеми з якістю допомоги, отриманої від медичних 

закладів, у порівнянні з періодом до 24 лютого? 

  Так    Ні   32     Не знаю    32     Відмовився / відмовилася відповідати   32 

 
31.1 Що з переліченого може бути причиною цього? 
 

  Брак засобів або медикаментів     Брак обладнання    Неналежне ставлення персоналу до пацієнта

    Брак персоналу    Брак довіри до персоналу    Інше    

Інше   __________________ 

 

 
 

32 Чи є поруч аптека? 

  Так    Ні 

 
33 Чи є у вашому прихистку люди, у яких серйозні проблеми з доступом до потрібних медикаментів, у 

порівнянні з періодом до 24 лютого? 

  Так    Ні   34     Відмовився / відмовилася відповідати   34 

 
33.1 Які це медикаменти?  
 

  Знеболювальні     Жарознижувальні     Антибіотики     Антисептики

      Ліки від легеневих захворювань    Ліки від серцевих захворювань 

    Ліки від високого тиску      Протидіабетичні 

    Протизаплідні    Ліки від психічних захворювань     Інше 

Інше _______________________ 

 
 

34 Що заважає отримувати медикаменти? (вибрати все, що підходить) 

  Відсутність в аптеці / медичному закладі поруч 



   Вартість    Брак часу     Брак транспорту    Тривога щодо безпеки

    Інше            Не знаю  

Інше _________________ 

 

35 Чи є у вашому прихистку люди, у яких серйозні проблеми з отриманням допомоги щодо травм, які 

потребують медичного втручання, у порівнянні з періодом до 24 лютого? 

 

Так Ні Відмовився / відмовилася відповідати          

  

 

36 Чи є у вашому прихистку люди, у яких серйозні проблеми з отриманням допомоги та / або лікуванням (крім 

медикаментів) хронічних проблем зі здоров'ям, окрім психічного (наприклад, захворювання серця або діабет), у 

порівнянні з періодом до 24 лютого? 

 

  Так    Ні    Не знаю      Відмовився / відмовилася відповідати 

 

37 Чи є у вашому прихистку люди, у яких серйозні проблеми з отриманням допомоги та / або лікування для дитини (крім медикаментів), у порівнянні з 
періодом до 24 лютого? 

  Так    Ні    Не знаю      Відмовився / відмовилася відповідати 

 
38 Чи є у вашому прихистку люди, у яких серйозні проблеми з плановою вакцинацією дитини, у 

порівнянні з періодом до 24 лютого? 

  Так    Ні     Відмовився / відмовилася відповідати 

 
39 Чи є у вашому прихистку люди, у яких серйозні проблеми з плановою вакцинацією проти COVID-19, у 

порівнянні з періодом до 24 лютого? 

  Так    Ні     Відмовився / відмовилася відповідати 

 
40 Чи є у вашому прихистку люди, у яких серйозні проблеми з плановою вакцинацією проти правця чи дифтерії, у 

порівнянні з періодом до 24 лютого? 

  Так    Ні     Відмовився / відмовилася відповідати 

 
41 Чи є у вашому прихистку люди, у яких серйозні проблеми з отриманням медичної допомоги для проблем 

сексуального або репродуктивного здоров'я, у порівнянні з періодом до 24 лютого? (Наприклад, проблеми з доступом до 

контрацепції або безпечної процедури аборту, брак передпологової, пологової, післяабортної допомоги або допомоги з 

після викидня) у порівнянні з періодом до 24 лютого? 

  Так    Ні    Не знаю      Відмовився / відмовилася відповідати 
 

42 Чи є у вашому прихистку люди, у яких серйозні проблеми з доступом до лікування (крім медикаментів) діагностованих захворювань психічного 
здоров'я, у порівнянні з періодом до 24 лютого? 

нтів), у порівнянні з періодом до 24 лютого? 

  Так    Ні    Не знаю      Відмовився / відмовилася відповідати 

 
43 Чи є у вашому прихистку люди, у яких серйозні проблеми з доступом до допомоги щодо інвалідності, у 

порівнянні з періодом до 24 лютого? 

  Так    Ні    Не знаю      Відмовився / відмовилася відповідати 
 

 

44 Чи є у вашому прихистку люди, у яких серйозні проблеми з доступом до допомоги щодо туберкульозу, у 

порівнянні з періодом до 24 лютого? 

  Так    Ні    Не знаю      Відмовився / відмовилася відповідати 

 
45 Чи є у вашому прихистку люди, у яких серйозні проблеми з доступом до допомоги щодо ВІЛ/СНІДу, у 

порівнянні з періодом до 24 лютого? (Наприклад, постійний доступ до антиретровірусних препаратів, зокрема запас на 

кілька місяців, або доступ до презервативів) 

  Так    Ні    Не знаю      Відмовився / відмовилася відповідати 

 
46 Чи є у вашому прихистку люди, у яких серйозні проблеми з доступом до допомоги після зґвалтування або 

іншого сексуального насильства чи насильства на основі гендеру? (Наприклад, доступ до клінічного обслуговування в 

службах підтримки жертв зґвалтування, доступ до допомоги від захисних служб) 

  Так    Ні    Не знаю      Відмовився / відмовилася відповідати 



 

47 Чи є в когось у вашому прихистку серйозні проблеми через те, що ця людина зараз надто засмучена або 

схвильована, щоб займатися щоденною діяльністю? (Наприклад, вставати з ліжка чи їсти) 

  Так    Ні    Не знаю           Відмовився / відмовилася відповідати 

 
48  Чи є в когось у вашому прихистку серйозні проблеми через гострі респіраторні інфекції (наприклад, COVID-19)? 

Так Ні Відмовився / відмовилася відповідати 

  

49  Чи є в когось у вашому прихистку серйозні проблеми через діарею? 

  Так    Ні     Відмовився / відмовилася відповідати 

 
50 Чи є у вашому прихистку інші пов'язані зі здоров'ям серйозні проблеми, які не було перераховано? 

  Так    Ні  

 
 
 

На цьому запитання завершуються. Дякую, що виділили час. Чи є у вас запитання до мене? _____ 


