
План дій  Партнерства «Зупйнймо туберкульоз. Украї на» на 
2017-2018 рр. 

Бачення, Місія, Цілі, Завдання Партнерства 
Партнерство «Зупинимо туберкульоз. Україна» (далі – Партнерство)  створюється в рамках Глобального Партнерства Стоп ТБ з метою 

забезпечення повноцінної та ефективної відповіді на епідемію туберкульозу в Україні.  

Бачення: Світ, у якому люди не помирають  від туберкульозу. Життя наших дітей без туберкульозу. 

Місія:  

 забезпечити кожному пацієнту доступ до ефективної діагностики та успішного лікування; 

 зупинити передачу туберкульозу та поширення пов’язаних з ним хвороб; 

 зменшити соціальні та економічні збитки, спричинені туберкульозом в Україні;  

 запобігти проявам дискримінації по відношенню до хворих на туберкульоз та людей, які постраждали від нього; 

 розробити та впровадити нові профілактичні, діагностичні та терапевтичні інструменти і стратегії протидії туберкульозу. 

Цілі: 

 До 2035 року: подолати в Україні  епідемію туберкульозу, як це передбачено в рамках Цілей сталого розвитку ООН та Стратегії ВООЗ 

боротьби з туберкульозом; 

 Досягти Цілі 90-(90)-90: Глобальний план боротьби з туберкульозом Партнерства Стоп ТБ 2016-2020 визначає три амбітні нові цілі: 

o принаймні, 90% всіх людей, хворих на туберкульоз, мають бути виявлені та  отримати відповідне лікування ;  

o охопити діагностикою та лікуванням принаймні 90% найбільш незахищених груп населення, малозабезпечених  та представників з 

груп найвищого  ризику інфікування туберкульозом ;  

o досягнення успішності лікування щонайменше у 90% людей, яким діагностовано будь-яку форму туберкульозу.  

Завдання на 2017-2018 р.р.: 

1. Консолідація зусиль суспільства для подолання епідемії туберкульозу в Україні; 



2. Залучення організацій громадянського суспільства до активної участі у протидії туберкульозу, в тому числі до сприяння 

протитуберкульозному захисту населення з обмеженим доступом до медичної допомоги, підвищення рівня громадської обізнаності, 

розв'язання проблеми, пов'язаної з негативним ставленням суспільства до хворих на туберкульоз і ВІЛ-інфікованих осіб та їх дискримінації; 

3. Розробка та впровадження ефективних механізмів соціального захисту хворих на туберкульоз, захисту прав пацієнтів, впровадження 

гендерної рівності  на основі чинного законодавства та Хартії прав пацієнтів; 

4. Сприяння впровадженню комплексного та орієнтованого на пацієнта лікування та профілактики туберкульозу на всіх рівнях надання 

медичної допомоги. 

План дій Партнерства «Зупинимо туберкульоз. Україна» на 2017-2018 рр. 

№ 
з/п 

Заходи  Термін 
Організації, що 
залучаються до 

реалізації 

Очікувані 
результати 

1. Завдання 1: Консолідація зусиль суспільства для подолання епідемії туберкульозу в Україні 

 Заходи на національному рівні  

1.1. Проведення щоквартальних робочих зустрічей членів 
Партнерства для обговорення актуальних проблем протидії 
туберкульозу. 

Щоквартально   

1.2. Ініціювати розгляд стану протидії туберкульозу на 
Парламентських слуханнях, Комітеті ВР з питань охорони 
здоров’я, робочих групах МОЗ, міністерств та відомств, що 
беруть участь у реалізації протитуберкульозних заходів.  

Двічі на рік Державний та 
недержавний сектор 

Розробка додаткових 
заходів щодо 
покращення ситуації 

1.3. Проведення  незалежного моніторингу виконання заходів 
Національної  програми з протидії туберкульозу. 

Постійно Члени Партнерства  Пропозиції щодо 
внесення змін до 
Національної 
програми  

1.4. Організація та проведення інформаційних та просвітницьких 
заходів з нагоди Всеукраїнського та Всесвітнього Дня боротьби 
з туберкульозом на національному та регіональному рівнях.  

Березень 2018 р.  Члени Партнерства  Проведені заходи  

 Заходи на регіональному рівні     

1.5. Сприяння посиленню участі пацієнтських протитуберкульозних 
організацій в регіональних координаційних радах с протидії 
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу. 

Постійно  Члени Партнерства  Кількість 
представників, 
включених до складу  



1.6. Розроблення та реалізація плану заходів по впровадженню 
Глобальної ініціативи «Міста вільні від туберкульозу». 
Інформування регіональних органів влади, місцевого 
самоврядування та громад щодо Ініціативи.  

2017-2018 рр. Секретаріат 
Партнерства 
«Зупинимо 
туберкульоз. 
Україна», заступники 
голів адміністрацій 
міст 

Плани заходів 
затверджено міською 
адміністрацією 

1.7. Робочі візити членів Партнерства в регіони, надання 
практичної допомоги в організації протитуберкульозних 
заходів. Проведення постійного аналізу регіональних політик 
протидії туберкульозу та розробка пропозицій щодо їх 
вдосконалення. 

Постійно Члени Партнерства  Надані пропозиції  

2. Завдання 2: Залучення організацій громадянського суспільства до активної участі у протидії туберкульозу, в тому числі до сприяння 
протитуберкульозному захисту населення з обмеженим доступом до медичної допомоги, підвищення рівня громадської обізнаності, 
розв'язання проблем, пов'язаних з негативним ставленням суспільства до хворих на туберкульоз і ВІЛ-інфікованих осіб та їх 
дискримінацією. 

2.1. Участь у розробці Національної стратегії адвокації, комунікації 
та соціальної мобілізації для підтримки Національної 
програми протидії туберкульозу в Україні на 2017-2021 роки. 

2017 р. Члени Партнерства  Розгляд Стратегії 
АКСМ на Національній 
раді  

2.2. Проведення аналізу доступності протитуберкульозної 
допомоги населенню з обмеженим доступом до медичних 
послуг, розробка пропозицій по його покращення, зокрема по 
залученню до цього процесу організацій громадянського 
суспільства.  

Постійно  Члени Партнерства Розроблені пропозиції  

2.3. Організація і проведення постійної інформаційної кампанії в 
мас медіа, місцях масового скупчення громадян, на транспорті 
тощо. 

Постійно Члени Партнерства  Проведені заходи  

2.4. Підготовка та видання електронного інформаційного вісника 
Партнерства для поширення кращих практик, досвіду, обміну 
думками, інформування зацікавлених сторін. 

Щоквартально Секретаріат 
Партнерства  

Виданий та 
розповсюджений 
електронний вісник  

3. Завдання 3: Розробка та впровадження ефективних механізмів соціального захисту хворих на туберкульоз, захисту прав пацієнтів, 
впровадження гендерної рівності  на основі чинного законодавства та Хартії прав пацієнтів  

3.1. Аналіз нормативно-правових актів, спрямованих на 
соціальний  захист хворих на туберкульоз, медичних та інших 

2018 Члени Партнерства  Підготовлено 
відповідні 



працівників, задіяних у заходах з протидії ТБ, прав пацієнтів, 
розробка пропозицій щодо їх вдосконалення. Аналіз стану 
впровадження соціального замовлення щодо надання послуг 
хворим на туберкульоз в регіонах України. 

рекомендації 

3.2. Проведення дослідження щодо забезпечення гендерної 
рівності при наданні медичної допомоги хворим на 
туберкульоз. 

2018 Члени Партнерства  Підготовлено 
відповідні 
рекомендації 

3.3. Аналіз стану надання паліативної та хоспісної допомоги 
хворим на туберкульоз. 

2018 Члени Партнерства  Підготовлені 
пропозиції  

4. Завдання 4: Сприяння впровадженню комплексного та орієнтованого на пацієнта лікування та профілактики туберкульозу на всіх 
рівнях надання медичної допомоги 

4.1. Моніторинг забезпечення протитуберкульозних закладів 
якісними протитуберкульозними препаратами. 

Постійно  Члени Партнерства Підготовлені 
пропозиції  

4.2. Організовувати засідання Круглих столів  з питань 
впровадження пацієнт-орієнтованої допомоги хворим на 
туберкульоз за участі державного та громадського секторів. 
Надання технічної допомоги у створенні в регіонах 
комплексних та орієнтованих на пацієнта планів  лікування та 
профілактики туберкульозу на всіх рівнях надання медичної 
допомоги, моніторинг їх впровадження. 

Щоквартально  Секретаріат 
Партнерства 
«Зупинимо 
туберкульоз. 
Україна», МОЗ,  
Члени Партнерства 

Проведення круглих 
столів, розробка 
відповідних 
рекомендацій 

 


