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Електронний інформаційний бюлетень з актуальних питань державної
політики протидії туберкульозу, переходу на амбулаторну форму
лікування, обміну кращими практиками в цьому, протидії стигмі та
дискримінації основних груп населення, яких торкнулася епідемія
туберкульозу.

Електронний інформаційний бюлетень з актуальних питань державної політики протидії туберкульозу,
переходу на амбулаторну форму лікування, обміну кращими практиками в цьому, протидії стигмі та
дискримінації основних груп населення, яких торкнулася епідемія туберкульозу, розроблений в рамках
проекту «СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВОЇ ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ НА
АМБУЛАТОРНУ ФОРМУ ЛІКУВАННЯ ТУБЕРКУЛЬОЗУ В УКРАЇНІ».

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ.
5-Й ВИПУСК, ЖОВТЕНЬ 2017 РОКУ.
ВІТАЛІЙ РУДЕНКО, ІГОР ГОРБАСЕНКО, СЕРГІЙ БОРТКЕВИЧ, ВІКТОР ПИЛИПЕНКО,
МИХАЙЛО МАТВІЄНКО, НАТАЛІЯ КОЖАН, АНДРІЙ БУЛИЩЕНКО

Бюлетень видається українською мовою. Можливе використання мови оригіналу для окремих матеріалів.

Публікація даного матеріалу стала можливою завдяки гранту, наданому в рамках проекту
TB-REP, який фінансує Глобальний фонд для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та
малярією та реалізує Центр PAS як Основний реципієнт. Думка автора (авторів),
висловлена в даній публікації, може не збігатися з думкою ГФ, Основного реципієнта та
інших партнерів проекту TB-REP.
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МОДЕЛЬ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНОЇ ДОПОМОГИ, ОРІЄНТОВАНОЇ
НА ПОТРЕБИ ЛЮДЕЙ
Європейське регіональне бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я презентувало Модель
протитуберкульозної допомоги, орієнтованої на потреби людей, Концептуальний проект для країн
Східної Європи і Центральної Азії, перше видання.
Цей документ ґрунтується на загальних
принципах Регіонального проекту по боротьбі з
туберкульозом в Східній Європі і Центральній
Азії, з тим щоб надати підтримку країнам регіону
для вироблення політичних рішень і
впровадження ефективних і дієвих систем
надання
протитуберкульозної
допомоги,
забезпечити
перехід
до
амбулаторних,
орієнтованих на потреби людей моделей
медичної допомоги при стійкому фінансуванні, а
також домогтися більш високих результатів
профілактики та лікування ТБ.
Цей концептуальний проект розроблений в
допомогу керівникам, що формують політику, і
зацікавленим сторонам, відповідальним за
розробку і реалізацію політики в галузі охорони
здоров'я в країнах Східної Європи і Центральної
Азії. Метою проекту є надання інформації для
обговорення та підтримки перших кроків щодо
зміщення послуг з профілактики, лікування та
ведення хворих на туберкульоз в амбулаторні
умови з використанням підходу, орієнтованого
на потреби людей.
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СПІВПРАЦЯ МІНІСТЕРСТВА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ТА
ГРОМАДСЬКОСТІ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ТУБЕРКУЛЬОЗУ
14 липня 2017 року відбулася політична консультація у формі робочої зустрічі представників
Міністерства соціальної політики України та БО «Українці проти туберкульозу».

Туберкульоз – особливо небезпечна інфекційна
соціальна хвороба, тобто її чинники мають
політичні, соціальні, економічні, культурні тощо
коріння, а наслідки негативно впливають на стан
здоров’я і якість життя населення, несуть в собі
загрозу економіці і національній безпеці нашої
держави.

проблеми загальнодержавного значення через
невпинне зростання темпів його поширення
серед населення України.
Принцип галузевого управління складним
соціальним об’єктом, яким є епідемія
туберкульозу, зокрема суто медичний підхід до
аналізу
епідеміологічних
показників
перешкоджає
своєчасному
прогнозуванню
перспектив розвитку епідемії туберкульозу та
розробці відповідного плану національної
міжвідомчої протидії його викликам, внаслідок
чого епідемія туберкульозу залишається
надзвичайно загрозливою не тільки для життя та
здоров‘я наших громадян, а, за великим
рахунком, надає підстави вважати цю ситуацію,
як загрозливу, що становить перешкоду на
шляху до європейської інтеграції України.

Водночас, державна політика у сфері протидії
захворюванню на туберкульоз традиційно
реалізовується в Україні шляхом вирішення
низки вузькогалузевих медичних завдань.
Центральним органом виконавчої влади,
відповідальним за реалізацію державної
політики у сфері боротьби із туберкульозом, є
Міністерство охорони здоров‘я України.
Але сьогодні проблема туберкульозу вийшла за
рамки суто медичної галузі та набула статусу
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Ось чому державна політика протидії
захворюванню на туберкульоз не може бути
успішною, якщо спрямована на подолання
викликів туберкульозу виключно медичними
засобами, не передбачаючи, в основі своїй,
комплексний підхід, який сприятиме усуненню
докорінних соціально-економічних причин та
наслідків поширення в Україні епідемії
туберкульозу.

Подібна реформа державної політики у сфері
протидії
захворюванню
на
туберкульоз
дозволить інтегрувати і поєднати ефективне
державне управління в існуючу систему
медичних та медико-соціальних заходів із
протидії туберкульозу на основі ефективних
міжнародних стратегій, їх розвитку та
вдосконалення.
Для
вирішення
проблеми
необхідно
переформатувати державне управління в сфері
протидії туберкульозу. З огляду на особливу
соціальну небезпеку туберкульозу державна
політика в цьому напрямку має вирішувати
завдання досягнення взаємодії і координації
зусиль різних органів державної влади в Україні
для протидії туберкульозу з метою сприяння
усуненню докорінних соціально-економічних
причин поширення епідемії туберкульозу, тобто
наріжним каменем сучасної державної політики
протидії туберкульозу повинна стати первинна,
або ж соціальна профілактика туберкульозу.

Для досягнення успішності у боротьбі із
туберкульозом в Україні потрібно забезпечити
дотримання одного з основних принципів
профілактики інфекційних хвороб, визначених у
ст. 10 Закону України «Про захист населення від
інфекційних хвороб», а саме «комплексність
проведення профілактичних, протиепідемічних,
соціальних і освітніх заходів, обов'язковість їх
фінансування».
Міжнародний досвід організації державних
заходів щодо запобігання розвитку соціально
небезпечних хвороб підтверджує існування
різноманітних
підходів
щодо
механізму
державного впливу на цю проблему, через що в
деяких країнах сфера відповідальності держави
за дотримання епідемічного благополуччя
населення поділена між центральними органами
виконавчої влади, які безпосередньо і не
належать до медичної галузі (охорони здоров’я),
а є керованою іншими відомствами. наприклад,
у сфері охорони природи, сільського
господарства,
енергетики,
надзвичайних
ситуацій, внутрішніх справ тощо. При цьому,
галузеве державне управління у сфері протидії
захворюванню
на
туберкульоз
повинно
продовжувати здійснюватися виключно в рамках
організації медичної профілактики, медичної та
соціальної допомоги, організації санітарної
освіти та виховання.

До вирішення цього завдання повинно бути
залучене широке коло органів державної
виконавчої влади. а саме: Міністерство
соціальної політики, Міністерство освіти і науки,
Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх
справ, Міністерство
юстиції, Міністерство
молоді і спорту, Міністерство культури,
Міністерство екології і природних ресурсів,
Міністерство інфраструктури, Міністерство
регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального
господарства,
Міністерство
інформаційної політики, Державний комітет
телебачення і радіомовлення,
Державна
міграційна служба, Державна служба з
надзвичайних ситуацій, Державна служба з
питань
інвалідів і ветеранів, Державна
ветеринарна та фіто санітарна служба,
Державна служба з питань праці і представники
громадянського суспільства

Тому ефективне державне управління у сфері
соціально небезпечних хвороб має ґрунтуватись
на розвиткові горизонтальних зв’язків між
різними органами державної влади і
представниками громадянського суспільства.

Мають
бути
чітко
визначені
сфери
відповідальності різних центральних органів
виконавчої влади за дотримання епідемічного
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благополуччя
населення
та
захворюванню на туберкульоз.

протидію

Ірина Тарасюк – начальник відділу надання
соціальних послуг бездомним особам та іншим
групам ризику Управління у справах людей
похилого віку та надання соціальних послуг.

14 липня 2017 року відбулася політична
консультація у формі робочої зустрічі
представників Міністерства соціальної політики
України та БО «Українці проти туберкульозу». В
ході робочої зустрічі обговорювалися наступні
питання:

Олександр Ніжельський – головний спеціаліст
відділу профілактики небезпечних захворювань
Управління профілактики соціального сирітства.
Валентина Осадча – головний спеціаліст відділу
сімейної політики та роботи з багатодітними
сім‘ями Департаменту сімейної, гендерної
політики та протидії торгівлі людьми.

1. Участь Міністерства соціальної політики
України у загальнодержавних заходах протидії
захворюванню на туберкульоз.

Від БО «Українці проти туберкульозу» в робочій
зустрічі взяли участь:

1.1. Питання соціального захисту населення.
1.2. Надання соціальних послуг вразливим
верствам населення.
щодо
протидії

Ігор Горбасенко – член Національної ради з
питань протидії туберкульозу та ВІЛ/СНІД,
співголова Всеукраїнської спілки громадських
організацій «Коаліція «Зупинимо туберкульоз
разом», заступник керівника проекту.

2. Питання співпраці Міністерства соціальної
політики України та БО «Українці проти
туберкульозу».

Сергій Борткевич
- виконавчий директор
Всеукраїнської асоціації людей, які перехворіли
на туберкульоз «Сильніші за ТБ».

В робочій зустрічі від Міністерства соціальної
політики України взяли участь:

Сергій Дригус – помічник голови Правління БО
«Українці проти туберкульозу».

Ірина Пінчук – начальник Управління
профілактики соціального сирітства.

За підсумками робочої зустрічі було прийняте
рішення розробити спільні пропозиції, які
стосуються змін до чинного законодавства та
нормативної бази України в частині питань, які
обговорювалися.

1.3.
Плани
загальнодержавних
туберкульозу.

Міністерства
заходів

Оксана Суліма – начальник Управління у
справах людей похилого віку та надання
соціальних послуг.
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СЕМІНАР ДЛЯ АКТИВІСТІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ
ЛЮДЕЙ, ЯКІ ПЕРЕХВОРІЛИ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ «СИЛЬНІШІ ЗА
ТБ» В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
19 липня 2017 р. в Києві в приміщенні Креативного простору «Часопис» відбувся семінар для
активістів Всеукраїнської асоціації людей, які перехворіли на туберкульоз «Сильніші за ТБ» з
Київської області, з питань адвокації переходу на модель протитуберкульозної допомоги,
орієнтованої на потреби людей.

Участь у семінарі взяли члени та активісти
Всеукраїнської асоціації людей, які перехворіли
на туберкульоз «Сильніші за ТБ», та члени
робочої групи проекту «Створення сприятливої
суспільно-політичної ситуації для переходу на
амбулаторну форму лікування туберкульозу в
Україні».

адвокаційної діяльності спільноти людей, що
постраждали від туберкульозу.
Ольга Сакальська, заступник головного лікаря
Київського обласного протитуберкульозного
диспансеру, розповіла присутнім про ситуацію з
туберкульозом в Київській області та взаємодію
обласної влади та фтизіатричної служби із
громадським сектором щодо протидії епідемії та
забезпечення переходу на пацієнт-орієнтовану
модель лікування туберкульозу.

Учасники семінару ознайомилися із моделлю
протитуберкульозної допомоги, орієнтованої на
потреби людей, що прийнята ВООЗ як
концептуальний проект для країн Східної Європи
та Центральної Азії: ключовий напрямок

Про особливості та переваги переходу на
пацієнт–орієнтовану
модель
лікування
туберкульозу на амбулаторному етапі розповіла
8

Наталія Кожан, кандидат
консультант проекту.

медичних

наук,

Серед учасників семінару було проведене
анкетування щодо їх знань та ставлення до
якості надання в Україні фтизіатричної допомоги
населенню,
сутності
та
особливостей
амбулаторної моделі лікування туберкульозу,
доступності медичних послуг для основних груп
населення,
яких
торкнулося
проблема
туберкульозу (ОГН ТБ) та бар’єрів, які існують на
шляху до цього.

Про сутність та необхідність адвокації та
комунікації у сфері протидії туберкульозу та
місце в цьому ОГН ТБ розповів Сергій
Борткевич, магістр управління, виконавчий
директор Асоціації, національний експерт з
питань АКСМ в сфері протидії туберкульозу.
Ігор Горбасенко, кандидат психологічних наук,
національний експерт з питань АКСМ в сфері
протидії туберкульозу, член Національної Ради з
питань протидії туберкульозу та ВІЛінфекції/СНІД
виступив із
презентацією
«Значення соціальної мобілізації для подолання
стигми і дискримінації ОГН ТБ».

Семінар був організований в рамках участі в
регіональному проекті «Зміцнення систем
охорони здоров'я для ефективного контролю за
ТБ і МР-ТБ в країнах Східної Європи і
Центральної Азії» (проект TB-REP), що
спрямований на реформування системи
протитуберкульозної допомоги, як частини
загальних реформ охорони здоров'я, та надає
технічну
підтримку
протитуберкульозним
проектам
організацій
громадянського
суспільства. Реалізується проект за фінансової
підтримки Глобального Фонду для боротьби зі
СНІДом, туберкульозом та малярією і охоплює
11 країн Східної Європи і Центральної Азії.

Олена Федоровська, активіст Асоціації, та Ігор
Горбасенко ознайомили учасників семінару із
принципами
заснування
та
діяльності
Всеукраїнської асоціації людей, які перехворіли
на туберкульоз «Сильніші за ТБ».
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ПРОФІЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЬОЗУ СЕРЕД ГРУП РИЗИКУ
23 серпня 2017 року відбулася робоча зустріч представників БО «Українці проти туберкульозу» із
заступником Міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб
України Георгієм Тука.

В ході робочої зустрічі
обговорювалися
питання
співпраці БО «Українці проти
туберкульозу» та Міністерства
з питань тимчасово окупованих
територій
та
внутрішньо
переміщених осіб України з
метою протидії захворюванню
на туберкульоз серед громадян
України, які проживають на
тимчасово окупованій території
України,
та
внутрішньо
переміщених осіб із зазначених
територій, забезпечення їх
права на доступ до якісної
пацієнт-орієнтованої
протитуберкульозної допомоги.
Робоча зустріч організована в рамках участі в
регіональному проекті «Зміцнення систем
охорони здоров'я для ефективного контролю за
ТБ і МР-ТБ в країнах Східної Європи і
Центральної Азії» (проект TB-REP), що
спрямований на реформування системи
протитуберкульозної допомоги, як частини
загальних реформ охорони здоров'я, та надає
технічну
підтримку
протитуберкульозним
проектам
організацій
громадянського
суспільства. Реалізується проект за фінансової
підтримки Глобального Фонду для боротьби зі
СНІДом, туберкульозом та малярією і охоплює
11 країн Східної Європи і Центральної Азії..

За підсумками робочої зустрічі досягнута
домовленість про розроблення плану спільних
дій БО «Українці проти туберкульозу» та
Міністерства з питань тимчасово окупованих
територій та внутрішньо переміщених осіб
України в напрямку формування і реалізації
державної політики з питань протидії
захворюванню на туберкульоз, профілактика
захворювання на туберкульоз серед громадян
України, які проживають на тимчасово
окупованій території України, та внутрішньо
переміщених осіб із зазначених територій, а
також покращення доступу зазначених громадян
до
якісної
пацієнт-орієнтованої
протитуберкульозної допомоги.
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СЕМІНАР ДЛЯ АКТИВІСТІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ
ЛЮДЕЙ, ЯКІ ПЕРЕХВОРІЛИ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ «СИЛЬНІШІ ЗА
ТБ» У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
31 серпня 2017 р. в м. Суми відбувся семінар для активістів Всеукраїнської асоціації людей, які
перехворіли на туберкульоз «Сильніші за ТБ» у Сумській області, з питань адвокації переходу на
модель протитуберкульозної допомоги, орієнтованої на потреби людей.

Участь у семінарі взяли члени та активісти
Всеукраїнської асоціації людей, які перехворіли
на туберкульоз «Сильніші за ТБ», та члени
робочої групи проекту «Створення сприятливої
суспільно-політичної ситуації для переходу на
амбулаторну форму лікування туберкульозу в
Україні».

Після знайомства учасників семінару відбулося
їх анкетування щодо знань та ставлення до
якості надання в Україні фтизіатричної допомоги
населенню,
сутності
та
особливостей
амбулаторної моделі лікування туберкульозу,
доступності медичних послуг для основних груп
населення,
яких
торкнулося
проблема
туберкульозу (ОГН ТБ) та бар’єрів, які існують на
шляху до цього.

Відкрив семінар Ігор Горбасенко, кандидат
психологічних наук, національний експерт з
питань АКСМ в сфері протидії туберкульозу,
член Національної Ради з питань протидії
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІД.

Після анкетування виступив Ігор Горбасенко,
який розповів про модель протитуберкульозної
допомоги, орієнтованої на потреби людей, що
прийнята ВООЗ як концептуальний проект для
країн Східної Європи та Центральної Азії:
ключовий напрямок адвокаційної діяльності

З вітальним словом перед присутніми виступив
Леонід Бондаренко, головний лікар Сумського
обласного протитуберкульозного диспансеру.
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туберкульозу та місце в цьому ОГН ТБ, а також
про значення соціальної мобілізації для
подолання стигми і дискримінації ОГН ТБ.

спільноти людей,
туберкульозу.

що

постраждали

Після доповідей відбулася фокус-група:
«Актуальні питання, пов’язані з адвокацією
забезпечення протитуберкульозної допомоги,
орієнтованої на потреби людей, інформуванням
про це ОГН ТБ, захистом прав і інтересів членів
співтовариства людей, які перехворіли на
туберкульоз та подоланням суспільної стигми і
дискримінації щодо ОГН ТБ».

від

Семінар був організований в рамках участі в
регіональному проекті «Зміцнення систем
охорони здоров'я для ефективного контролю за
ТБ і МР-ТБ в країнах Східної Європи і
Центральної Азії» (проект TB-REP), що
спрямований на реформування системи
протитуберкульозної допомоги, як частини
загальних реформ охорони здоров'я, та надає
технічну
підтримку
протитуберкульозним
проектам
організацій
громадянського
суспільства. Реалізується проект за фінансової
підтримки Глобального Фонду для боротьби зі
СНІДом, туберкульозом та малярією і охоплює
11 країн Східної Європи і Центральної Азії.

Також про ситуацію з туберкульозом в Сумській
області та взаємодію обласної влади та
фтизіатричної служби із громадським сектором
щодо протидії епідемії та забезпечення
переходу на пацієнт-орієнтовану модель
лікування туберкульозу розповів Леонід
Бондаренко.
Із презентацією про особливості та переваги
переходу на пацієнт-орієнтовану модель
лікування туберкульозу на амбулаторному етапі
виступила Наталія Кожан, кандидат медичних
наук, консультант проекту.
Про принципи заснування та діяльність
Всеукраїнської асоціації людей, які перехворіли
на туберкульоз «Сильніші за ТБ» розповів Віктор
Пилипенко, кандидат історичних наук, голова
Асоціації, член Національної Ради з питань
протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІД.
Ігор Горбасенко ознайомив учасників семінару із
інформацією про сутність та необхідність
адвокації та комунікації у сфері протидії
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БЛИЖЧЕ ДО ПАЦІЄНТА. ЯК НОВІТНІ МОДЕЛІ ЛІКУВАННЯ
ТУБЕРКУЛЬОЗУ СПРИЯТИМУТЬ ПОДОЛАННЮ СТРАШНОЇ
НЕДУГИ
28 вересня 2017 року відбулася прес-конференція "Лікування туберкульозу має наблизитися до
пацієнта".

Організувала
прес-конференцію
Фундація
"Громадський рух "Українці проти туберкульозу".

Руденко - співголова Всеукраїнської Коаліції
"Зупинимо
туберкульоз разом", голова
Правління БО "Українці проти туберкульозу".

Участь у заході взяли: Віктор Пилипенко - голова
Правління Всеукраїнської асоціації людей, які
перехворіли на туберкульоз "Сильніші за ТБ",
кандидат історичних наук; Олена Федоровська член Правління Всеукраїнської асоціації людей,
які перехворіли на туберкульоз "Сильніші за ТБ";
Ольга Клименко - активіст Всеукраїнської
асоціації людей, які перехворіли на туберкульоз
"Сильніші за ТБ"; Василь Баблюк - активіст
Всеукраїнської асоціації людей, які перехворіли
на туберкульоз "Сильніші за ТБ"; Віталій

Під час
прес-конференції представники
Всеукраїнської асоціації людей, які перехворіли
на туберкульоз "Сильніші за ТБ" та
Всеукраїнської Коаліції "Зупинимо туберкульоз
разом" поінформували громадськість про
пацієнт-орієнтовану
модель
лікування
туберкульозу та роль Асоціації у її
запровадженні, ознайомили із новітніми
міжнародними практиками профілактики та
лікування туберкульозу.
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ТБ і МР-ТБ в країнах Східної Європи і
Центральної Азії» (проект TB-REP), що
спрямований на реформування системи
протитуберкульозної допомоги як частини
загальних реформ охорони здоров'я, та надає
технічну
підтримку
протитуберкульозним
проектам
організацій
громадянського
суспільства. Реалізується проект за фінансової
підтримки Глобального Фонду для боротьби зі
СНІДом, туберкульозом та малярією і охоплює
11 країн Східної Європи і Центральної Азії
(Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія,
Казахстан, Киргизстан, Молдова, Узбекистан,
Україна, Таджикистан, Туркменістан).

Довідково. Всеукраїнська асоціація людей, які
перехворіли на туберкульоз «Сильніші за ТБ»
заснована у грудні 2016 року. Головною метою
діяльності Асоціації є захист прав і свобод,
передусім прав на охорону здоров'я, а також
задоволення
соціальних,
культурних,
економічних інтересів людей, які хворіють або
перехворіли на туберкульоз, та тих, яких
торкнулася проблема туберкульозу. Асоціація є
членом східноєвропейського та центральноазійського об'єднання «TB People» та
Всеукраїнської коаліції «Зупинимо туберкульоз
разом».

Питання, що
конференції:

обговорювалися

на

прес-

- Як пацієнт-орієнтовані моделі лікування
туберкульозу
можуть
покращити
сумну
статистику захворюваності та смертності і чи
справді не всі хворі на туберкульоз небезпечні
для оточуючих?
- Наскільки державні та місцеві органи влади
готові до рішучих кроків для подолання
багаторічної епідемії в країні і яка доля
Національної програми протидії туберкульозу в
Україні на 2017-2021 роки?

Станом на 01.01.2016 року поширеність усіх
форм активного ТБ в Україні становила близько
85 чоловік на 100 тисяч населення. За даними
ВООЗ, 23% випадків захворювання на ТБ у
2015 році взагалі не було виявлено. Ситуація з
ТБ критична у всьому регіоні Східної Європи та
Центральної Азії.

- Чи готові громадяни прийняти нові моделі
лікування, в яких буде враховано досвід людей,
які подолали хворобу, і що робить громадянське
суспільство для переходу до пацієнторієнтованих моделей протитуберкульозної
допомоги?.

Захід організовано в рамках участі в
регіональному проекті «Зміцнення систем
охорони здоров'я для ефективного контролю за
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СЕМІНАР ДЛЯ АКТИВІСТІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ
ЛЮДЕЙ, ЯКІ ПЕРЕХВОРІЛИ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ «СИЛЬНІШІ ЗА
ТБ» В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, З ПИТАНЬ АДВОКАЦІЇ
ПЕРЕХОДУ НА МОДЕЛЬ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНОЇ ДОПОМОГИ,
ОРІЄНТОВАНОЇ НА ПОТРЕБИ ЛЮДЕЙ
04 жовтня 2017 року в Херсоні відбувся семінар для активістів Всеукраїнської асоціації людей, які
перехворіли на туберкульоз «Сильніші за ТБ» з Херсонської області, з питань адвокації переходу
на модель протитуберкульозної допомоги, орієнтованої на потреби людей..

Відкрив семінар Віталій Руденко, керівник
проекту, голова правління БО «Українці проти
туберкульозу», національний експерт з питань
адвокації, комунікації та соціальної мобілізації в
сфері протидії туберкульозу, член Комітету з
регіональної політики Національної Ради з
питань протидії туберкульозу та ВІЛінфекції/СНІД.

ВООЗ як концептуальний проект для країн
Східної Європи та Центральної Азії: ключовий
напрямок адвокаційної діяльності спільноти
людей, що постраждали від туберкульозу.»
Про ситуацію з туберкульозом в Херсонській
області та взаємодію обласної влади та
фтизіатричної служби із громадським сектором
щодо протидії епідемії та забезпечення
переходу на пацієнт-орієнтовану модель
лікування туберкульозу розповіла Галина
Коваль.

Із вітальним словом перед присутніми виступила
Галина Коваль, головний позаштатний фтизіатр
Херсонської області.
Віталій Руденко представив презентацію «Про
модель
протитуберкульозної
допомоги,
орієнтованої на потреби людей, що прийнята

Про особливості та переваги переходу на
пацієнт–орієнтовану
модель
лікування
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забезпечення протитуберкульозної допомоги,
орієнтованої на потреби людей, інформуванням
про це ОГН ТБ, захистом прав і інтересів членів
співтовариства людей, які перехворіли на
туберкульоз та подоланням суспільної стигми і
дискримінації щодо ОГН ТБ» та пройшли
анкетування.
Семінар був організований в рамках участі в
регіональному проекті «Зміцнення систем
охорони здоров'я для ефективного контролю за
ТБ і МР-ТБ в країнах Східної Європи і
Центральної Азії» (проект TB-REP), що
спрямований на реформування системи
протитуберкульозної допомоги, як частини
загальних реформ охорони здоров'я, та надає
технічну
підтримку
протитуберкульозним
проектам
організацій
громадянського
суспільства. Реалізується проект за фінансової
підтримки Глобального Фонду для боротьби зі
СНІДом, туберкульозом та малярією і охоплює
11 країн Східної Європи і Центральної Азії.

туберкульозу на амбулаторному етапі виступила
Наталія Кожан.
Віталій Руденко також розповів учасникам
семінару про принципи заснування та діяльність
Всеукраїнської асоціації людей, які перехворіли
на туберкульоз «Сильніші за ТБ».
Із презентацією «Сутність та необхідність
адвокації та комунікації у сфері протидії
туберкульозу та місце в цьому ОГН ТБ»
виступив Сергій Борткевич, магістр управління,
виконавчий директор Асоціації, національний
експерт з питань АКСМ в сфері протидії
туберкульозу.
Також про значення соціальної мобілізації для
подолання стигми і дискримінації ОГН ТБ
розповів Віталій Руденко.
Учасники семінару взяли участь у фокус-групі:
«Актуальні питання, пов’язані з адвокацією
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