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голови Свалявської районної державної адміністрації
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Про районну стратегію забезпечення сталої відповіді на епідемії
туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного та
ВІЛ-інфекції/СНІДу на період до 2020 року та затвердження
плану заходів щодо її реалізації

Відповідно до статей 2, 22 Закону України „Про місцеві державні
адміністрації”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017
року № 248-р „Про схвалення Стратегії забезпечення сталої відповіді на епідемії
туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного, та ВІЛ-інфекції/СНІДу на
період до 2020 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації”, на
виконання розпорядження голови облдержадміністрації 06.10.2017 №506 „Про
обласну стратегію забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу, в
тому числі хіміорезистентного, та ВІЛ-інфекції/СНІДу на період до 2020 року
та затвердження плану заходів щодо її реалізації”:
1. Схвалити районну стратегію забезпечення сталої відповіді на
епідемії туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного, та ВІЛ-інфекції/СНІДу
на період до 2020 року (додається).
2. Затвердити план заходів щодо реалізації районної стратегії
забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу, в тому числі
хіміорезистентного, та ВІЛ-інфекції/СНІДу на період до 2020 року (додається).
3.
Покласти на відділ охорони здоров’я райдержадміністрації
(Габрон А.А.) загальну координацію роботи з виконання плану заходів, про що
інформувати райдержадміністрацію та департамент охорони здоров’я
облдержадміністрації щороку до 18 лютого.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник
голови державної адміністрації

В.П. Русин
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РАЙОННА СТРАТЕГІЯ
забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу, в тому числі
хіміорезистентного, та ВІЛ-інфекції/СНІДу на період до 2020 року
Проблема, що потребує розв’язання
Епідемічна ситуація із туберкульозу в районі залишається складною.
Захворюваність населення на нові випадки та рецидиви туберкульозу у
Свалявському районі в 2016 році, зареєстровано 27 осіб із вперше
діагностованим туберкульозом. В порівнянні з 2015 роком цей показник
підвищився на 3 випадки. Дитячої захворюваності не зареєстровано. На
диспансерний облік взято трьох хворих з рецидивами легеневого туберкульозу
в порівнянні з 2015 роком на одного хворого більше. Смертність населення від
туберкульозу з 2005 року має тенденцію до зниження. При цьому протягом
останніх років спостерігається поширення хіміорезистентного туберкульозу.
Особливо загрозливим є несвоєчасне звернення хворих за медичною
допомогою, пізнє виявлення хвороби та хворих із ко-інфекцією, що зумовлює
недостатню ефективність лікування, високий рівень смертності.
Високий рівень смертності від туберкульозу у хворих на СНІД
зумовлений пізнім зверненням і є наслідком недостатнього поєднання
профілактичних та лікувальних програм.
Актуальність районної стратегії забезпечення сталої відповіді на
епідемії туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного, та ВІЛ-інфекції/СНІДу
(далі – стратегія) зумовлена необхідністю координації державної політики у
сфері протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, надання медико-соціальної
допомоги хворим на туберкульоз, ВІЛ-інфекцію та ко-інфекцію
ВІЛ/туберкульоз, профілактики цих захворювань та забезпечення надання цих
послуг за рахунок бюджетних коштів.
Стратегія визначає механізми забезпечення планування, реалізації та
фінансування програм і заходів із профілактики, лікування, догляду та
підтримки, у тому числі для представників найбільш уразливих груп, у сфері
протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу на місцевому рівні.
З початку поширення епідемій туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
значний обсяг послуг, а саме з профілактики серед представників груп
підвищеного ризику інфікування ВІЛ, догляду та підтримки людей, які живуть
з ВІЛ, хворих на туберкульоз, замісної підтримувальної терапії, надавався за
кошти донорів, моніторинг реалізації попередніх програм протидії
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу свідчать про те, що їх фінансування
здійснюється не в повному обсязі, що призводить до невиконання завдань, отже
невиконання у повному обсязі цільових показників програм.

Крім цього, в умовах скорочення обсягів фінансової та технічної
допомоги міжнародних організацій, відсутності реальної фінансової підтримки
з державного та місцевих бюджетів для подальшого впровадження медикосоціальних програм у сфері протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу несе
ризики нівелювання багаторічних зусиль та загрожує погіршенням епідемічної
ситуації щодо туберкульозу, ВІЛ-інфекції в районі.
Мета і строки реалізації стратегії
Метою стратегії є забезпечення сталого впровадження пріоритетних
заходів для подолання епідемій туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу без
припинення здійснення таких заходів чи погіршення якості їх виконання в
умовах поступового переходу з 2017 року від донорського фінансування
(переважно за рахунок коштів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом,
туберкульозом та малярією) до бюджетного.
Стратегію передбачається реалізувати до 2020 року.
Основні напрями і шляхи реалізації стратегії
1. Удосконалення
системи
управління
програмами
протидії
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу здійснюватиметься шляхом:
розроблення проекту районної цільової соціальної програми протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2019 – 2023 роки;
забезпечення ефективної міжвідомчої координації виконання програм та
заходів із протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу в рамках ефективної
роботи районної координаційної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛінфекції/СНІДу при райдержадміністрації;
підвищення рівня прозорості обміну інформацією про результати
виконання програми і проектів з протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу,
сприяння поширенню даної інформації серед представників органів влади,
громадських об’єднань, міжнародних партнерів, донорських структур.
2. Фінансування заходів протидії соціально небезпечним захворюванням
здійснюватиметься за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів та
донорських організацій.
3. Удосконалення процесу організації та надання медичної допомоги і
соціальних послуг здійснюватиметься шляхом :
впровадження ефективного механізму планування, закупівлі та надання
соціальних послуг з профілактики туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу,
догляду та супроводу осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах,
спричинених захворюваннями, належать до групи підвищеного ризику
захворювання на туберкульоз та інфікування ВІЛ;
забезпечення
надання
комплексних
профілактичних
послуг
представникам груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз та ВІЛінфекцію на базі лікувально-профілактичних закладів, виправних установ,
об’єктів
соціальної
сфери,
громадських
організацій,
мобільних
пунктів/амбулаторій, аптек тощо;

посилення прихильності хворих до лікування туберкульозу та ВІЛінфекції/СНІДу шляхом включення посад соціальних працівників до штатних
розписів амбулаторних протитуберкульозних закладів, кабінету „Довіра” та
кабінету інфекційних захворювань (КІЗ) для формування прихильності до
лікування туберкульозу та антиретровірусного лікування;
зниження рівня стигматизації і дискримінації у сфері надання послуг
хворим на туберкульоз, людям, які живуть з ВІЛ, представникам груп
підвищеного ризику захворювання на туберкульоз та інфікування ВІЛ з метою
протидії поширенню туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.
Очікувані результати стратегії
Ефективна реалізація стратегії сприятиме впровадженню програм із
протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу у довгостроковій перспективі без
переривання чи нівелювання нинішніх досягнень у сфері охорони здоров’я.
Стратегію спрямовано для досягнення таких результатів:
удосконалення актів у сфері протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції
відповідно до засад громадського здоров’я та міжнародних стандартів;
вдосконалення системи управління, ефективна міжвідомча координація
протидії туберкульозу і ВІЛ-інфекції/СНІДу;
зниження рівня залежності від зовнішнього фінансування для реалізації
програм із протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, ефективне
використання наявних ресурсів;
стимулювання залучення коштів міжнародної технічної допомоги;
оптимізація надання послуг, зокрема шляхом розширення охоплення
отримувачів послуг, забезпечення якості, безперервності і координації
допомоги;
вдосконалення системи підготовки кадрів із питань протидії
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/ СНІДу;
зниження рівня стигматизації та дискримінації у сфері надання послуг
хворим на туберкульоз людям, з метою протидії поширенню туберкульозу та
ВІЛ інфекції/ СНІДу ;
Реалізація стратегії надасть можливість досягти цільових орієнтирів
Комплексного плану дій щодо боротьби з туберкульозом в Європейському
регіоні Всесвітньої організації охорони здоров’я на 2016 – 2021 роки, а саме:
зниження смертності від туберкульозу;
зменшення рівня захворюваності на туберкульоз;
підвищення показника успішності лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз.
Нормативно-правове та фінансове забезпечення реалізації стратегії
Нормативно-правове забезпечення реалізації стратегії здійснюється
шляхом підготовки та прийняття відповідних нормативно-правових актів.
Фінансове забезпечення реалізації стратегії здійснюється за рахунок
коштів, передбачених у районному та інших місцевих бюджетів на відповідний

рік установам, відповідальним за виконання заходів, та інших джерел, не
заборонених законодавством.
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ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо реалізації районної стратегії забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного
та ВІЛ-інфекції/СНІДу на період до 2020 року
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Найменування заходів

Строк
Відповідальні за
Джерела
Індикатор оцінки результатів
виконанвиконання
фінансування
виконання
ня
1
2
3
4
5
I. Удосконалення системи управління програмами протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
1. Забезпечення міжвідомчої та між2018 –
Відділ охорони здо- Не потребує Проведення щокварталу пласекторальної координації виконання 2020 рік ров’я
райдержадмі- фінансування нових засідань районної ради з
програм та заходів протидії туберністрації
питань протидії туберкульозу та
кульозу
та
ВІЛ-інфекції/СНІДу
ВІЛ-інфекції/СНІДу
шляхом
організації
ефективної
роботи районної ради з питань
протидії туберкульозу та ВІЛінфекції/СНІДу
2. Підвищення рівня прозорості Щороку Відділ охорони здо- Не потребує Оприлюднення
звітів
про
обміну інформацією про результати
до 1
ров’я
райдержадмі- фінансування результати виконання програми
виконання програми і проектів з
квітня
ністрації спільно з
шляхом публікації на офіційних
протидії туберкульозу та ВІЛцентральною районінтернет-ресурсах
інфекції/СНІДу, сприяння пошиною лікарнею
райдержадміністрації, інтернетренню даної інформації серед
сайтах виконавців програм
представників органів влади, громадських об’єднань, міжнародних

партнерів, донорських структур
ІІ. Фінансування заходів протидії соціально небезпечним захворюванням
1. Запровадження під час бюд- 2018 рік Відділ охорони здо- Не потребує Підготовка бюджетних прожетного планування та підготовки
ров’я
райдержадмі- фінансування гнозів із урахуванням поетапної
бюджетних прогнозів на районному
ністрації спільно з
компенсації фінансування Глорівні принципів та методології
фінансовим управліньбального фонду та інших доноефективного розподілу ресурсів на
ням
райдержадмінірів і зменшення фінансового
здійснення
заходів
протидії
страції та центральдефіциту програм у сфері соцісоціально
небезпечним
ною районною лікарально небезпечних захворювань
захворюванням
нею
2. Забезпечення у межах наявних
2018 –
Фінансове управління, У межах ко- Забезпечення у повному обсязі
ресурсів пріоритетного планування 2020 рік відділ охорони здо- штів, перед- фінансування заходів протидії
та виділення коштів із районного
ров’я
райдержадмі- бачених
у соціально небезпечним захвобюджету на здійснення заходів
ністрації
районному
рюванням, зокрема туберкупротидії соціально небезпечним
бюджеті
на льозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
захворюванням, зокрема на боротьбу
відповідний
з епідеміями туберкульозу та ВІЛрік установам
інфекції/ СНІДу, виконання програм
та
організазамісної підтримувальної терапії, що
ціям, відповіфінансувалися за рахунок коштів
дальним
за
донорів
виконання
заходів
ІII. Удосконалення процесу організації та надання медичної допомоги і соціальних послуг
1. Забезпечення збору, узагальнення Щороку Відділ охорони здоНе потребує
Розроблення районного плану
інформації та визначення пріоридо 1
ров’я,
управління фінансування надання соціальних послуг з
тетів у соціальних послугах із лютого соціального
захисту
профілактики туберкульозу та
профілактики туберкульозу та ВІЛнаселення,
райдержВІЛ/СНІДу, догляду, соціаінфекції/СНІДу, догляду, соціальадміністрації районний
льного супроводу сімей та
ного супроводу сімей та осіб, які
осіб, які перебувають у
центр
соціальних

перебувають у складних життєвих
служб для сім’ї, дітей
складних життєвих обстаобставинах, спричинених захворюта молоді .
винах, спричинених захворюваннями на туберкульоз і ВІЛваннями на туберкульоз та
інфекцію/СНІД, належать до груп
ВІЛ-інфекцію/СНІД, належать
підвищеного ризику захворювання
до груп ризику захворювання
на туберкульоз та інфікування ВІЛ
на туберкульоз та ВІЛ з урахузгідно з порядком визначення потреб
ванням потреб
населення району у соціальних
послугах, затвердженим наказом
Мінсоцполітики від 20 січня 2014
року № 28
2. Забезпечення планування і заку2018 –
Відділ охорони здо- За
рахунок Проведення щорічних конпівлі соціальних послуг із профілак- 2020 рік
ров’я
райдержадмі- коштів, перед- курсів та виділення бюджеттики туберкульозу і ВІЛ-інфекції/
ністрації спільно з бачених
у них коштів для закупівлі соціСНІДу, догляду, соціального супроцентральною район- місцевих бюд- альних послуг з профілактики
воду осіб, які перебувають у скланою лікарнею
жетах на відпо- туберкульозу та ВІЛ-інфекції/
дних життєвих обставинах, спричивідний
рік СНІДу, догляду, соціального
нених захворюваннями на туберкуустановам
та супроводу осіб, які перебульоз та ВІЛ-інфекцію/ СНІД, налеорганізаціям,
вають у складних життєвих
жать до груп підвищеного ризику
відповідальним обставинах, спричинених зазахворювання на туберкульоз та
за виконання хворюваннями на туберкульоз
інфікування ВІЛ, відповідно до
заходу
та ВІЛ-інфекцію/ СНІД, налепорядку соціального замовлення за
жать до груп підвищеного
рахунок
бюджетних
коштів,
ризику
захворювання
на
затвердженого постановою Кабінету
туберкульоз та інфікування
Міністрів України від 29 квітня 2013
ВІЛ
року № 324
IV. Посилення прихильності хворих до лікування туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
1. Впровадження моделей амбула- 2018 рік Відділ охорони здо- За рахунок ко- Формування прихильності до

торно-контрольованого
лікування
при тісній співпраці медичних
установ з громадськими організаціями, діяльність яких спрямовано
на підтримку хворих на ВІЛінфекцію та туберкульоз, їх медикосоціальний супровід

ров’я
райдержадміністрації спільно з
центральною районною
лікарнею
та
районним
центром
первинної медикосанітарної допомоги

штів благодій- лікування та отримання ефекних
фондів, тивних результатів в лікуванні
міжнародної
ВІЛ-інфекції, туберкульозу
технічної та фінансової допомоги,
інших
джерел,
не
заборонених
законодавством
2. Включення посад соціальних
2018 –
Відділ охорони здо- За
рахунок Включення посад соціальних
працівників до штатних розписів 2020 рік ров’я
райдержадмі- коштів, перед- працівників до штатних розкабінетів „Довіра” та кабінетів
ністрації спільно з бачених у міс- писів кабінетів „Довіра” та
інфекційних захворювань (КІЗ) для
центральною район- цевих бюджет- кабінетів інфекційних захвоформування прихильності ВІЛною лікарнею
тах на відпо- рювань (КІЗ) для формування
інфікованих до антиретровірусного
відний рік ви- прихильності ВІЛ-інфікованих
лікування (згідно з потребою)
конавцям захо- до АРТ-лікування
ду
3. Включення посад соціальних
2018 –
Відділ охорони здо- За рахунок ко- Включення посад соціальних
працівників до штатних розписів 2020 рік ров’я
райдержадмі- штів, передба- працівників до штатних розамбулаторних протитуберкульозних
ністрації спільно з чених у місце- писів амбулаторних протитузакладів для посилення прихильгромадськими та бла- вих бюджетах беркульозних закладів згідно з
ності хворих до лікування тубергодійними
організа- на відповідний потребою
кульозу (згідно з потребою)
рік виконавцям
ціями
заходу
V. Зниження рівня стигматизації і дискримінації у сфері надання послуг хворим на туберкульоз, людям, які живуть з
ВІЛ, представникам груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз та інфікування ВІЛ з метою протидії
поширенню туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
1. Виконання плану заходів щодо
2018 –
Відділ охорони здо- За рахунок ко- Проведення заходів, спрямозниження рівня стигматизації та 2020 рік
ров’я
райдержадмі- штів благодій- ваних на зниження рівня

дискримінації людей, які живуть з
ВІЛ,
хворих
на
туберкульоз,
представників груп підвищеного
ризику захворювання на туберкульоз
та інфікування ВІЛ (зокрема,
шляхом проведення інформаційних
кампаній, навчання для надавачів
послуг, розроблення інформаційнонавчальної літератури)
2. Проведення
інформаційно-про2018 –
світницьких, навчальних заходів із 2020 рік
питань формування толерантного
ставлення до людей, які живуть з
ВІЛ, та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування
ВІЛ (особливою цільовою групою
мають бути особи, що приймають
рішення на всіх рівнях управління)

ністрації спільно з них
фондів,
центральною район- міжнародної
ною лікарнею
технічної
та
фінансової допомоги, інших
джерел, не заборонених законодавством

стигматизації та дискримінації
хворих на туберкульоз, людей,
які живуть з ВІЛ, представників груп підвищеного
ризику
захворювання
на
туберкульоз та інфікування
ВІЛ

Відділ охорони здоров’я
райдержадміністрації,
районний центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді.

Формування
толерантного
ставлення до людей, які
живуть з ВІЛ, та представників
груп
підвищеного
ризику
щодо інфікування ВІЛ

За рахунок коштів
благодійних фондів,
міжнародної
технічної
та
фінансової допомоги, інших
джерел, не заборонених законодавством

