Електронний інформаційний бюлетень з актуальних питань державної
політики протидії туберкульозу, переходу на амбулаторну форму
лікування, обміну кращими практиками, 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, 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.
8-Й ВИПУСК, ВЕРЕСЕНЬ 2018 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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ТРЕНІНГ ДЛЯ ЧЛЕНІВ ТА АКТИВІСТІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ
АСОЦІАЦІЇ ЛЮДЕЙ, ЯКІ ПЕРЕХВОРІЛИ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ
“СИЛЬНІШІ ЗА ТБ” З СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
24 липня 2018 року в Сумах відбувся тренінг для членів та активістів Всеукраїнської асоціації
людей, які перехворіли на туберкульоз “Сильніші за ТБ” з Сумської області.

В ході п’яти навчальних сесій учасники тренінгу
вдосконалювали навички з адвокації переходу
на модель лікування туберкульозу, орієнтовану
на потреби людини, інформування про це
спільнот постраждалих від туберкульозу,
ознайомлювалися із методиками захисту прав та
інтересів членів спільноти, в тому числі щодо
подолання стигми та дискримінації, проведення
громадського моніторингу з оцінки відповідності
доступних амбулаторних послуг потребам і
очікуванням пацієнтів на всіх етапах лікування.

застосування амбулаторної моделі лікування ТБ.
Переваги та перешкоди» учасники
ознайомилися із епідемічною ситуацією з
туберкульозу в Світі та Україні, основними
положеннями моделі лікування туберкульозу,
орієнтованої на потреби людини, її перевагами
та завданнями громадянського сектору щодо її
підтримки.
В ході другої сесії учасники ознайомилися зі
схемою «Від кашлю до одужання: шлях
ідеальної поведінки в боротьбі з ТБ» і
обговорили, як заходи по АКСМ можуть сприяти
зміні поведінки хворих на різних етапах
лікування туберкульозу, а також визначили
бар'єри на шляху до ідеальної поведінки
пацієнта на індивідуальному, груповому та
системному рівні.

Так, в ході першої сесії – «Модель лікування ТБ,
орієнтована на потреби людини. Розширення

Під час третьої сесії було дано визначення
поняттю «адвокація», покращено навички в
постановці завдань, визначенні цільових груп і
розробці заходів з адвокації.

4

Учасники узагальнили, проаналізувати і
осмислити свій життєвий досвід, співвіднесли
його з наявними теоретичними розробками в
сфері адвокації і, таким чином, розширили і
структурували свої уявлення і знання, пов'язані з
адвокаційною діяльністю.
Четверта сесія, «Захист прав та інтересів
спільноти, в тому числі щодо подолання стигми
та дискримінації», завершилася інтерактивною
вправою, в ході якої учасники ознайомилися з
основоположними документами про права
людини та обговорили які можуть бути
застосовані
ефективні
адвокаційні
та
комунікаційні дії, спрямовані на протидію стигмі
та дискримінації по відношенню до людей, яких
торкнулася проблема туберкульозу..

своєму регіоні на найближчий час, інформування
ОЗГН ТБ та захисту інтересів спільноти,
обговорити необхідну технічну допомогу для їх
реалізації.

Завершився тренінг інтерактивною вправою, в
ході якої учасники розробили та презентували
плани заходів з адвокації впровадження моделі
лікування ТБ, орієнтованої на потреби людини, в

Проведення тренінгу було організовано БО
«Українці проти туберкульозу» та ГО
«Всеукраїнська асоціація людей, які перехворіли
на туберкульоз «Сильніші за ТБ».

Тренінг 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.
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В СУМАХ ОБГОВОРИЛИ СПІВПРАЦЮ У ПРОТИДІЇ
ТУБЕРКУЛЬОЗУ
25 липня 2018 р. в Сумах відбувся круглий стіл «Лікування туберкульозу на основі моделі,
орієнтованої на потреби людини: співпраця органів державної влади, медичних працівників і
пацієнтів в Сумській області». Круглий стіл організували БО «Українці проти туберкульозу» та ГО
«Всеукраїнська асоціація людей, які перехворіли на туберкульоз «Сильніші за ТБ».

Учасники круглого столу обговорили проект
Концепції загальнодержавної і регіональної
міжвідомчої та міжсекторальної координації
діяльності
в
сфері
протидії
епідемії
туберкульозу, пояснювальну записку до нього та

проект обласної Комплексної стратегії (плану)
міжвідомчої
і
міжсекторальної
протидії
захворюванню на туберкульоз.
Також обговорювалися питання розробки
Сумської
обласної
програми
протидії
туберкульозу,
впровадження
системи
соціального замовлення та підвищення
ефективності
комунікації
з
ключовими
зацікавленими сторонами, ініціювання розробки
обласного комплексного плану міжвідомчої та
міжсекторальної взаємодії у протидії епідемії
туберкульозу.
Пропонуємо Вашій увазі резолюцію круглого
столу.
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Поточний показник поширеності ТБ у становить
82,1 на 100 тис. населення, що майже у три рази
перевищує
показник
цільових
завдань,
визначених глобальним планом дій «Зупинити
ТБ».

РЕЗОЛЮЦІЯ
«круглого столу» на тему: «Лікування
туберкульозу на основі моделі, орієнтованої
на потреби людини: співпраця органів
державної влади, медичних працівників і
пацієнтів в Сумській області»

З 2014 р. Україна вперше ввійшла до п’ятірки
країн
світу
з
найвищим
показником
мультирезистентного ТБ (далі – МРТБ).
Протягом останніх років спостерігається
зростання кількості випадків МРТБ, що значною
мірою обумовлено неналежною організацією
лікування хворих на ТБ з переважним
лікуванням в умовах стаціонару, що сприяло
внутрішньолікарняному інфікуванню хворих на
ТБ резистентними до протитуберкульозних
препаратів штамами мікобактерії ТБ, дефіцитом
у
забезпеченні
протитуберкульозними
препаратами для хворих на ТБ, недостатнім
безпосереднім контролем за лікуванням,
відсутністю системи соціально-психологічної
підтримки хворих під час лікування та
управління
побічними
реакціями
на
протитуберкульозні препарати .

Заслухавши та обговоривши питання розробки
дієвої Сумської обласної програми протидії
туберкульозу, роль та місце у програмі
пацієнторієнтованої
моделі
лікування
туберкульозу
на
амбулаторному
етапі,
підвищення
ефективності
комунікації
з
ключовими зацікавленими сторонами, учасники
круглого столу констатують наступне.
Питання протидії туберкульозу (далі – ТБ) в
Україні є одним з пріоритетних напрямів
державної політики у сфері охорони здоров’я і
соціального розвитку та предметом міжнародних
зобов’язань
Зростання захворюваності на ТБ спостерігалося
в країні з 1998 р. За даними ВООЗ, в Україні
поширеність і захворюваність на ТБ з 2007 р.
мають тенденцію до зниження щороку в
середньому на 4,4% і 3,3 % відповідно.
Розрахункова захворюваність на ТБ у 2016 р.
становила 87 на 100 тис. населення, проте, за
статистичними даними, захворюваність на ТБ
становить 67,6 на 100 тис. населення. Таким
чином, в Україні щороку своєчасно не виявляють
приблизно до 30% випадків захворювання, що
забезпечує його подальше поширення серед
населення.

Європейська рамкова для дій по організації
інтегрованого надання послуг охорони здоров'я
основа закликає до вжиття заходів з метою
визначення пріоритетних завдань щодо
перетворення системи надання послуг з
лікування ТБ, які орієнтовані на потреби людей,,
служачи при цьому засобом визначення наявних
у людей потреб, пов'язаних зі здоров'ям і іншими
численними
аспектами,
встановлення
партнерських відносин з групами населення та
окремими особами; забезпечення обліку
виявлених потреб в рамках процесів надання
послуг охорони здоров'я; узгодження інших
функцій системи охорони здоров'я з метою
сприяння оптимальної ефективності надання
послуг; підтримки стратегічного управління
перетвореннями.
Серед причин, що стали на заваді протидії
епідемії туберкульозу, можна виділити:
- недостатню політичну підтримку заходів із
подолання епідемії, влада на всіх рівнях не
вмотивована;
відсутність
ефективної
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національної моделі протидії епідемії, стратегія
ДОТС впроваджена на законодавчому рівні, але
технологічно не забезпечена; законодавством не
координуються заходи із подолання медичних,
медико-соціальних, економічних, соціальних,
культурних та інших чинників епідемії
туберкульозу;

Важливим фактором протидії туберкульозу має
стати пацієнторієнтована модель лікування
туберкульозу на амбулаторному етапі.
Поза
увагою
державного
фінансування
залишаються такі складні завдання, які віднесені
до фінансування з місцевих бюджетів, як,
наприклад, покращення стану будівель та
інженерний контроль у протитуберкульозних
установах,
створення палат та відділень
хіміорезистентного
туберкульозу
у
протитуберкульозних закладах, забезпечення
зовнішнього лабораторного контролю якості
бактеріологічної діагностики, вдосконалення
управління системою надання фтизіатричної
допомоги, посилення кадрового потенціалу
фтизіатричної служби, організація лікування та
соціальна підтримка хворих, робота із групами
ризику
захворювання,
інформування
громадськості про небезпеку туберкульозу та
санітарна
освіта
населення,
створення
сприятливого для протидії туберкульозу
суспільного середовища тощо.

- низьку ефективність лікувальних заходів;
- незадовільне
фінансове
забезпечення
протитуберкульозних
закладів,
а
також
неефективне
використання
бюджетних
асигнувань; незадовільне кадрове забезпечення
протитуберкульозних
закладів;
населення
погано поінформоване про туберкульоз, в країні
не відбувається соціальна мобілізація на
подолання епідемії;
медична допомога
виявляється недоступною для значних верств
населення тощо.
Для досягнення успішності у боротьбі із
туберкульозом в Україні потрібно забезпечити
дотримання одного з основних принципів
протидії інфекційним хворобам, 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».

Враховуючи вищезазначене, учасники «круглого
столу» вважають, що забезпечення успішності і
тривалості заходів боротьби із туберкульозом в
Україні, зокрема, у Сумській області, можливе
шляхом виконання протягом 2017—2021 років
наступних основних завдань.

Ефективне державне управління у сфері
соціально небезпечних хвороб повинно
ґрунтуватись на розвиткові горизонтальних
зв’язків між різними органами державної влади в
центрі та на місцях і представниками
громадянського суспільства.
Відсутність таких зв’язків порушує одну із
основоположних вимог Закону України «Про
державні цільові програми», в ст. 2 якого
записано, що такі програми приймаються в разі,
якщо існує проблема, розв'язання якої
неможливе засобами галузевого управління та
яка потребує державної підтримки, координації
діяльності центральних і місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування.
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1.
Пропозиції
щодо
вдосконалення
законодавства України, яке включало б в тому
числі:

дотримання
епідемічного
благополуччя
населення регіону щодо туберкульозу.
- створення
Обласної
міжвідомчої
і
міжсекторальної комісії з проблем протидії
туберкульозу при голові ОДА;

- внесення змін і доповнень до закону України
«Про боротьбу із захворюванням на
туберкульоз» в частині визначення поняття
державної політики та встановлення компетенції
різних органів державної влади у визначеній
сфері;

- визначення
індикаторів
ефективності
зазначеної Комплексної стратегії;
- механізми
контролю
і
громадського
моніторингу за реалізацією Комплексної стратегії
і Обласної програми;

- визначення переліку, розробка та внесення
змін і доповнень до
галузевих законів,
державних та місцевих цільових програм,
підзаконних актів, Положень про обласні органи
державної виконавчої влади, та іншої діючої
нормативно-правової бази в частині, що
спрямована на забезпечення комплексного
міжгалузевого
вирішення
проблеми
туберкульозу, в тому числі щодо забезпечення
регіонів новітніми протитуберкульозними ліками.

- комплекс заходів щодо залучення первинної
медичної мережі для профілактики і виявлення
туберкульозу;
- акцент на пацієнторієнтовану
лікування туберкульозу;

модель

- заходи
з
підвищення
ефективності
фінансування протидії туберкульозу з місцевого
бюджету з залученням бізнес – кіл області;

2. Пропозиції щодо підвищення ефективності
протидії епідемії туберкульозу в Сумській
області шляхом затвердження Комплексної
стратегії міжвідомчої і міжсекторальної протидії
захворюванню на туберкульоз, що надавала б
напрямок для розробки і затвердження дієвої
Сумської
обласної
програми
протидії
туберкульозу, яка б включала в тому числі:

- побудову системи лікування туберкульозу із
широкою лікарською стійкістю новітніми ліками –
бедаквіліном і деламанідом з метою підвищення
ефективності лікування занедбаних, важких,
поширених та ускладнених форм туберкульозу;
- характеристику
соціально-економічних
чинників епідемії туберкульозу в Сумській
області, в тому числі – оцінку груп ризику
захворювання на туберкульоз;

- ефективну міжвідомчу і міжсекторальну
координацію в сфері протидії туберкульозу;
- визначення сфери відповідальності різних
місцевих органів державної виконавчої влади за

- . визначення медичних чинників (недоліків у
профілактиці,
лікуванні,
забезпеченні
протитуберкульозних установ, підготовці кадрів
тощо) туберкульозу в Сумській області;
загальну оцінку обласної регіональної
політики у сфері протидії туберкульозу, її
досягнення та недоліки;
- визначення масштабів проблеми у випадку її
неналежного вирішення; оцінку викликів,
перспектив розвитку ситуації та ризиків, що її
супроводжують;
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- обґрунтування мети Сумської області у
протидії туберкульозу на визначений термін;

Сумської
обласної
державної
адміністрації за кошти обласного бюджету,

- оцінку наявних фінансових, матеріальних та
людських ресурсів, необхідних для досягнення
мети та завдань;

Сумської
обласної
державної
адміністрації за кошти міжнародної допомоги;
-

- характеристику механізму фінансового
забезпечення заходів із протидії захворюванню
на туберкульоз:

визначення очікуваних результатів.

25 липня 2018 р.

Сумської
обласної
державної
адміністрації за кошти Державного бюджету
України,

Круглий стіл 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.
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НА СУМЩИНІ МЕДИКИ ОБГОВОРИЛИ ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ
ЛІКУВАННЯ ТУБЕРКУЛЬОЗУ, ОРІЄНТОВАНОЇ НА ПОТРЕБИ
ЛЮДИНИ
24 липня 2018 року в Управлінні охорони здоров'я Сумської області пройшла Фокус-група з
лікарями первинної медико-санітарної допомоги, на якій обговорювалися питання впровадження
моделі лікування туберкульозу, орієнтованої на потреби людини, підготовки рекомендацій щодо
усунення перешкод для цієї моделі, розглядалися існуючі можливості для залучення груп
підтримки пацієнтів до роботи установ ПМСД.

Метою проведення фокус-групи було отримання
інформації про ефективність різних форм
надання
фтизіатричної
допомоги
на
амбулаторному етапі лікування туберкульозу і
можливі заходи, в яких могли б брати участь
пацієнти або люди, які перехворіли на
туберкульоз.

• виявити ступінь поінформованості сімейних
лікарів про різні форми надання фтизіатричної
допомоги, спрямованої на потреби пацієнта на
амбулаторному етапі надання допомоги;

Перед учасниками фокус-групи стояли такі
завдання:

• визначити можливі шляхи вирішення існуючих
проблем в лікуванні туберкульозу.

• оцінити епідемічну ситуацію з туберкульозу в
регіоні;

• визначити перелік заходів, в яких могли б
брати участь люди, які перехворіли на
туберкульоз.

• визначити фактори, які
поширення туберкульозу;

впливають

• виявити причини неефективного лікування
туберкульозу на амбулаторному етапі;

на

У дослідженні взяло участь 12 сімейних лікарів
Центрів первинної медико-санітарної допомоги
Сумської області.

• визначити заходи, які, на думку учасників
фокус - групи, виявилися найбільш ефективними
для боротьби з туберкульозом в регіоні;
11

Обговоривши основні тенденції розвитку епідемії
туберкульозу в країні і області, обмінявшись
думками про основні ризики надання
фтизіатричної допомоги на амбулаторному етапі
та шляхи їх нейтралізації, учасники фокус-групи
дійшли таких основних висновків:

труднощі пацієнтів у зв'язку з тривалим
лікуванням.

- за останні десять років змінилися контингенти
хворих на туберкульоз: поряд з традиційними
групами ризику в структурі захворілих
збільшилася захворюваність серед соціальнонезахищених верств населення, молоді.

- важливу роль у протидії епідемії туберкульозу
учасники
відводять
роботі
громадських
організацій. Їх роль вони бачать в інформуванні
населення про проблеми туберкульозу,
адвокатуванні закупівель препаратів, соціальнопсихологічному та матеріальному супроводі
пацієнтів, роботі по забезпеченню прихильності
до лікування в рамках програми «рівний
рівному».

- причинами переривання пацієнтами лікування
сімейні
лікарі
вважають:
соціальну
дезадаптацію,
алкоголізм,
стигму
та
дискримінацію щодо хворих на туберкульоз,
тривалі
терміни
лікування,
токсичність
протитуберкульозних препаратів, фінансові

За результатами фокус-групи планується
співпраця в розробці Сумської регіональної
дорожньої карти по переходу на амбулаторну
модель лікування пацієнтів, для включення
точки зору недержавного сектора і спільноти
людей, які перехворіли на туберкульоз.

Захід 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 TBREP), 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.
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УСУНЕННЯ ПЕРЕШКОД ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ: КОНСОЛІДАЦІЯ
ЗУСИЛЬ ЗАІНТЕРЕСОВАНИХ СТОРІН
26 вересня 2018 р. в прес-центрі Національної спілки журналістів України у місті Києві відбулося
засідання круглого столу на тему: «Усунення перешкод для поліпшення результатів лікування
хворих на туберкульоз: консолідація зусиль заінтересованих сторін».

Участь у засіданні взяли представники органів
державної влади, пенітенціарного і цивільного
секторів, міграційної служби, міжнародних
організацій, організацій, які працюють в сфері
протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу,
інших заінтересованих сторін.

існування, що вимагає багатогалузевого і
багатосекторального підходу. З цією метою БО
«Українцями проти туберкульозу», Коаліцією
організацій «Зупинимо туберкульоз разом»
розроблено Концепцію загальнодержавної і
регіональної міжвідомчої та міжсекторальної
координації діяльності в сфері протидії епідемії
туберкульозу.

Відкрив засідання та виступив із презентацією
«Усунення
перешкод
для
поліпшення
результатів лікування хворих на туберкульоз:
консолідація зусиль заінтересованих сторін.
Роль центрів первинної медико-соціальної
допомоги в пілотних регіонах проекту у
залученні груп підтримки пацієнтів в роботі
лікувально-профілактичних установ» Віталій
Руденко, голова правління БО «Українці проти
туберкульозу».

Основною новизною Концепції є те, що вона
пропонує розглядати протидію туберкульозу не
як систему медичних заходів, а як складну
комплексну політичну, управлінську, економічну,
соціальну, медичну, гуманітарну, культурну тощо
проблему, вирішення якої лише медичними
засобами та галузевим медичним управлінням
не є ефективним.

У своєму виступі він наголосив, що вирішити
проблему туберкульозу можна лише усунувши її
причини та подолавши негативні наслідки їх

Також учасників круглого столу привітала
Оксана
Савенко,
представник
Альянсу
громадського здоров’я.
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Про виклики для первинної ланки щодо
лікування хворих на мультирезистентний
туберкульоз, що потребуватимуть впровадження
нових препаратів, розповіла Юлія Сенько,
представник Національного інституту фтизіатрії і
пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН
України.

здійсненні контролю за мігрантами щодо
виявлення хворих на туберкульоз» учасників
круглого столу ознайомив Петро Синявський,
заступник директора Департаменту у справах
іноземців та осіб без громадянства – начальник
відділу по роботі з шукачами захисту Державної
міграційної служби України.

Лілія
Білоус,
генеральний
директор
Національного комітету Товариства Червоного
Хреста України розповіла про досвід роботи
Товариства Червоного Хреста України по
супроводу хворих на туберкульоз на
амбулаторному етапі

Також про роль Всеукраїнської асоціації людей,
які перехворіли на туберкульоз «Сильніші за ТБ»
в підтримці хворих на туберкульоз на
амбулаторному етапі лікування розповів Віктор
Пилипенко, кандидат історичних наук, доцент,
голова правління Всеукраїнської асоціації
людей, які перехворіли на туберкульоз
«Сильніші за ТБ» .

Із доповіддю «Роль міжнародних неурядових
організацій у протидії туберкульозу в Україні, в
тому числі в пенітенціарному секторі» перед
учасниками круглого столу виступила Богдана
Щербак-Верлань, заступник директора проекту
«Заради життя» (Serving Life).

Обговоривши в ході загальної дискусії підняті на
круглому столі питання, його учасники
розглянули запропонований проект резолюції,
яка зазначає, що забезпечення успішності і
тривалості заходів боротьби із туберкульозом в
Україні можливе лише при забезпеченні
взаємодії
усіх
відомств
та
секторів
громадянського суспільства. Для забезпечення
цієї
мети
рекомендується
розробити
Національну стратегію міжсекторальної та
міжвідомчої взаємодії у сфері протидії
туберкульозу, взявши за основу розроблену
Концепцію загальнодержавної і регіональної
міжвідомчої та міжсекторальної координації
діяльності
в
сфері
протидії
епідемії
туберкульозу.

Володимир Ташин, представник ДУ «Центр
охорони здоров’я» Міністерства юстиції України
розповів про протидію туберкульозу в установах
пенітенціарної служби: здобутки, проблеми,
перспективи.
Про досвід взаємодії Центру пробації з
громадськими
організаціями
у
протидії
туберкульозу виступив Олег Янчук, Директор ДУ
«Центр пробації».
Андрій Александрін, голова ГО «Інфекційний
контроль»,
розповів
про
забезпечення
інфекційного контролю під час супроводу хворих
на туберкульоз на амбулаторному етапі.

РЕЗОЛЮЦІЯ
круглого столу на тему: «Усунення перешкод
для поліпшення результатів лікування
хворих на туберкульоз: консолідація зусиль
заінтересованих сторін»

Із інформацією «Досвід міграційної служби у

Заслухавши та обговоривши шляхи усунення
перешкод у лікуванні хворих на туберкульоз для
поліпшення його результатів, учасники круглого
столу констатують наступне.
Як зазначається в Концепції Загальнодержавної
цільової
соціальної
програми
протидії
захворюванню на туберкульоз на 2018–2022
роки, схваленій розпорядженням Кабінету
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Міністрів України 27 грудня 2017 року, зростання
захворюваності
на
туберкульоз,
що
спостерігалося в країні з 1998 року, зупинено у
2004 році і починаючи з 2007 року його
показники знижено. За даними ВООЗ, в Україні
поширеність і захворюваність на туберкульоз з
2007 року мають тенденцію до зниження щороку
в середньому на 4,4% і 3,3% відповідно.

кількістю
ліжок,
що
перебувають
у
незадовільному
стані,
що
сприяє
внутрішньолікарняному
поширенню
хіміорезистентних форм туберкульозу;

Водночас,розрахункова захворюваність на
туберкульоз у 2016 році становила 87 на 100
тис. населення, проте, за статистичними
даними, захворюваність на туберкульоз
становить 67,6 на 100 тис. населення. Таким
чином, в Україні щороку своєчасно не виявляють
приблизно 22,5 відсотка випадків захворювання
на туберкульоз, що є сприятливим для
подальшого його поширення серед населення.

- несвоєчасним виявленням хворих на відкриті
форми туберкульозу через недосконалість
системи охорони здоров’я щодо діагностування
чутливого туберкульозу, мультирезистентного
туберкульозу та ко-інфекції - туберкульозу та
ВІЛ-інфекції/СНІД, низьким рівнем мотивації
населення до своєчасного звернення за
медичною допомогою та недостатнім доступом
до її отримання вразливих до захворювання на
туберкульоз груп населення;

- недостатнім кадровим потенціалом у сфері
протидії туберкульозу та недосконалістю
системи навчання з питань туберкульозу;

У 2014 році Україна вперше ввійшла до п’ятірки
країн
світу
з
найвищим
показником
мультирезистентного туберкульозу. Протягом
останніх років спостерігається зростання
кількості
випадків
мультирезистентного
туберкульозу з 3482 у 2009 році до 7778 у 2016
році.

- низьким рівнем ефективності лікування серед
вперше виявлених хворих на туберкульоз з
позитивним мазком (66,8%), хворих на
мультирезистентний туберкульоз (46,0%) у
зв’язку
з
неякісним
проведенням
контрольованого лікування (особливо на
амбулаторному етапі), відсутністю системи
формування прихильності до лікування та
високим рівнем стигми, безвідповідальним
ставленням хворих до лікування;

Однією з основних причин високого показника
туберкульозу/
мультирезистентного
туберкульозу в Україні є низька ефективність
лікування серед нових випадків і рецидивів, що
становить 74,2% та є другим найнижчим
результатом лікування в Європейському регіоні.
Результат
успішного
лікування
мультирезистентного туберкульозу також є
одним з найнижчих в Європейському регіоні та
становить 46,0%.

-- великою перервою в лікуванні серед хворих на
чутливий
(9,4%)
та
хіміорезистентний
туберкульоз (14,7%) у зв’язку з обмеженим
доступом до соціального супроводу хворих під
час лікування, який на сьогодні здійснюється
переважно за рахунок коштів міжнародної
технічної допомоги;

Високий рівень захворюваності на туберкульоз
та
поширення
мультирезистентного
туберкульозу в Україні викликані недостатньою
підтримкою заходів із подолання епідемії на
національному та регіональному рівні та
спричинені, зокрема:
- неефективним використанням коштів для
фінансування заходів з протидії туберкульозу,
що витрачаються на утримання існуючої мережі
протитуберкульозних закладів із надмірною
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недостатнім
рівнем
охоплення
антиретровірусними препаратами, що протягом
останніх років незначно збільшився і становить
75,9%;

відбулася в Женеві в травні 2014 року,
приймаючи Глобальну стратегію і цілі в області
профілактики, лікування та боротьби із
туберкульозом на період до 2035 року.

- наявністю умов, що призводять до поширення
туберкульозу серед ув’язнених;

Ця стратегія, наразі, є основним керівним
документом для світової співдружності у
подоланні туберкульозу.

- низьким рівнем доступу до паліативної
допомоги для хворих на мультирезистентний
туберкульоз і туберкульоз з розширеною
резистентністю
до
протитуберкульозних
препаратів;

Державна
політика
у
сфері
протидії
захворюванню на туберкульоз традиційно
реалізовується в Україні шляхом вирішення
низки вузькогалузевих медичних завдань. Але
проблема туберкульозу вже давно вийшла за
рамки суто медичної галузі та набула статусу
проблеми загальнодержавного значення через
невпинне зростання темпів його поширення
серед населення України.

- недостатнім рівнем обізнаності різних верств
населення з питань, пов’язаних з профілактикою
та протидією захворюванню на туберкульоз,
високим рівнем стигматизації суспільства та
медичної галузі щодо туберкульозу.

За оцінками ВООЗ, серед факторів ризику, які
впливають на здоров‘я людини, лише незначна
частка показників здоров'я (9,0%) визначається
рівнем діяльності медичних установ і зусиллями
медичних працівників. Решта факторів ризику це
– спосіб життя (51,0%), навколишнє середовище
(20,0%) та біологічні фактори (20,0%).

За даними проведених фокус-груп з сімейними
лікарями та опитуваннями серед медичних,
соціальних працівників, працівників громадських
організацій хворі не звертаються за медичною
допомогою або переривають лікування через
страх втрати роботи у зв’язку із захворюванням,
стигму та дискримінацію з боку оточуючих,
відсутність
соціального
супроводу
та
матеріальної допомогу. Іншими причинами є
низький соціально-економічний стан хворих,
алкоголізм, наркоманія, відсутність постійного
житла.

Водночас,
традиційним
для
України
інструментом реалізації державної політики у
сфері протидії захворюванню на туберкульоз є
медичні соціальні загальнодержавні та місцеві
цільові програми, спрямовані виключно на
організацію
надання
населенню
протитуберкульозної допомоги.

Вирішити проблему туберкульозу можна лише
усунувши її причини та подолавши негативні
наслідки
їх
існування,
що
вимагає
багатогалузевого і багатосекторального підходу.

Ці програми зорієнтовані на долання наслідків
епідемії, тому на порядку денному – системний
перегляд підходів до державної політики
протидії захворюванню на туберкульоз в цілому.

Про це заявила Всесвітня організація охорони
здоров'я (ВООЗ) на своїй 67-й сесії, яка

Як зазначається у Концепції Загальнодержавної
програми протидії захворюванню на туберкульоз
на 2018 – 2021 роки «сьогодні проблема
туберкульозу є проблемою загальнодержавного
масштабу,
тому
виникла
необхідність
впровадження комплексного підходу до
формування та реалізації державної політики у
сфері протидії туберкульозу.
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Загальнодержавна та регіональна політики
протидії захворюванню на туберкульоз можуть
бути успішними, якщо спрямовані на подолання
викликів не тільки виключно засобами медичного
впливу, а передбачаючи, в основі своїй,
комплексний підхід, який сприятиме усуненню
докорінних соціально-економічних причин та
наслідків поширення в Україні епідемії
туберкульозу.

БО «Українцями проти туберкульозу», Коаліцією
організацій «Зупинимо туберкульоз разом»
розроблено Концепцію загальнодержавної і
регіональної міжвідомчої та міжсекторальної
координації діяльності в сфері протидії епідемії
туберкульозу.
Основною новизною Концепції є те, що вона,
вперше за час епідемії туберкульозу в України,
пропонує розглядати протидію туберкульозу не
як систему медичних заходів, а як складну
комплексну політичну, управлінську, економічну,
соціальну, медичну, гуманітарну, культурну тощо
проблему, вирішення якої лише медичними
засобами та галузевим медичним управлінням
не є ефективним.

За таких обставин, в сучасних історичних та
соціально-економічних
умовах
особливого
значення набуває:
1) участь різних центральних та регіональних
органів державної влади та місцевого
самоврядування
у
вирішенні
проблеми
туберкульозу в Україні;

Зважаючи на зазначене, учасники круглого столу
наголошують, що забезпечення успішності і
тривалості заходів боротьби із туберкульозом в
Україні можливе лише при забезпеченні
взаємодії
усіх
відомств
та
секторів
громадянського суспільства.

2) визначення та нормативне закріплення їх
компетенції та функцій в цьому задля:
– забезпечення участі в розробці та реалізації
державної політики у сфері
протидії
захворюванню
на
туберкульоз
різних
профільних центральних органів державної
влади та відповідних їм на місцевому рівні;

Для забезпечення цієї мети учасники круглого
столу рекомендують розробити Національну
стратегію міжсекторальної та міжвідомчої
взаємодії у сфері протидії туберкульозу, взявши
за
основу
розроблену
Концепцію
загальнодержавної і регіональної міжвідомчої та
міжсекторальної координації діяльності в сфері
протидії епідемії туберкульозу.

– здійснення профілактики туберкульозу в
середовищі цільових категорій населення, в
першу чергу – серед груп підвищеного ризику
захворювання, шляхом інформування та
надання їм відповідних соціальних послуг;

Також, враховуючи пропозиції Державної
міграційної служби України щодо необхідності
створення актуальної бази даних закладів, що
можуть надавати послуги флюорографічного
обстеження із наданням офіційної довідки та
висновку фтизіатра, пропонується створити та

– сприяння в організації і проведенні
обов‘язкових щорічних профілактичних оглядів з
метою своєчасного виявлення нових випадків
захворювання на туберкульоз в середовищі
цільових категорій населення, в першу чергу –
серед груп підвищеного ризику захворювання;
– посилення рівня суспільної відповіді на
виклики туберкульозу шляхом підвищення
політичної прихильності і відповідальності влади
та активізації соціальної мобілізації на протидію
епідемії туберкульозу на рівні громад;
– оцінки та прогнозування ситуації щодо
туберкульозу.
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забезпечити постійну підтримку та оновлення
електронного інформаційного ресурсу з
інформацією про заклади, які можуть надавати
послуги з діагностики та лікування туберкульозу,
в тому числі проведення флюорографічних

досліджень, із зазначенням інформації про
адресу, графік роботи, перелік послуг та
контактної інформації закладів.

Круглий стіл 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.
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