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 Дорогі друзі! 

Раді вітати вас на сторінках бюлетеня 

МГО «Соц іальні ініц іативи з охорони 
прац і та зоров’я».  

Започатковуючи його, ми хочемо 

створити надійний канал комунікац ії, 
щоб ділитися нашими новинами, а також 
надавати партнерам і спец іалістам, 

залученим до наших проєкт ів, корисну 
для роботи інформац ію.  

Перший квартал 2020 року був дуже 
насиченим для  LHSI. Ми розширили 

проєкт «Тобі слід знати про 
туберкульоз», традиц ійно відзначили 
24 березня День боротьби з туберку-

льозом, як багато хто, у березні 
перейшли до дистанц ійної роботи у 
зв’язку із запровадженим карантином 
через пандемію нового коронавірусу.  

Про все ц е, а також добірка корисних 
лінків –  на сторінках бюлетеня LHSI. 

Зміст: 
 
• Проєкт «Тобі слід знати про 
туберкульоз !» 
 

• День боротьби з 
туберкульозом – 2020 
 

•Увага! Коронавірус 

січень-березень 2020 року 

випуск 1 

Бюлетень LHSI  
МГО «Соціальні ініціативи  

з охорони праці та здоров’я» 
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Показники роботи по роках 

(кількість осіб) 
 

Показники 2018 2019 
І кв. 
2020 

Проведено 
скринінг-
тестування 

52666 51830 17695 

Доведено до 
лікаря 

2849 10569 3213 

Обстежено на 
GeneXpert 

19 585 447 

Виявлено 
туберкульоз 

7 25 62 

 

Проєкт «Тобі слід знати про 

туберкульоз» упроваджується за 

підтримки МБФ «Альянс громадського 

здоров’я» в рамках гранту 

Глобального фонду боротьби зі 

СНІДом, туберкульозом та малярією.  

Упродовж  2018-2019 рр. проведено 

скринінг-тестування на туберкульоз 

для 104 496 ВПО. Доведені до лікаря 

для проходження обстеження 13 418 

осіб, з них обстежено на GeneXpert 

694 особи. Виявлено 32 випадки 

туберкульозу. 

У 2020 році коло цільових груп 

розширилося, тож обсяги скринінгу та 

виявлення туберкульозу зростають. 

Так, за І квартал цього року скринінгом 

вже охоплено 17695 осіб. Доведені до 

лікаря для проходження обстеження 

3213 осіб, з них пройшли обстеження 

на GeneXpert 447 осіб. Кількість 

випадків виявленя туберкульозу.  –  

62, з них 57 – за допомогою 

GeneXpert. 

Показники  за 2018-2019 рр. та І кв. 2020 р.  

Соціальні працівники залучають 

представників вразливих груп до 

скринінгового анкетування на 

туберкульоз та направляють тих, хто 

має підозру на туберкульоз, до 

медичних установ з метою 

обстеження.  

Силами проєкту забезпечується 

доставка мокротиння з віддалених 

куточків пілотних областей у 

медзаклади, де проводиться швидка 

діагностика наявності туберкульозу за 

допомогою сучасного апарату 

GeneXpert. 

 

Проєкт «Тобі слід знати про 

туберкульоз» працює в Донецькій, 

Луганській областях та м. Харкові 

третій рік, починаючи з 2018 року.  

Мета проєкту – організація активного 

виявлення та діагностики 

туберкульозу серед вразивих груп 

населення, а саме внутрішньо 

переміщених осіб (ВПО, СЖО). У 2020 

році цільові  групи проєкту розширені. 

За час роботи проєкту налагоджено 

співпрацю між ЦСССДМ, медичними 

закладами первинної ланки та 

фтизіатричною службою.  

Зміни в проєкті  

у 2020 році 
 

У 2020 році проєкт «Тобі слід знати 
про туберкульоз» розширив свою 
діяльність. До проєкту було 

включено нові населені пункти в 
пілотних областях та додано нові 
цільові групи. 

Крім ВПО, до цільових груп додали 

осіб у складних життєвих 
обставинах з проблемами 
малозабезпеченості та шкідливими 
практиками вживання алкоголю 

(СЖО), а також населення «сірої 
зони». До «сірої зони» відноситься 
населення, яке проживає за 50 км 
до лінії зіткнення поблизу Маріуполя 

(смт Сартана, смт Талаківка, села 
Гнутове, Виноградне, Піонерське, 
Приморське) та поблизу Бахмута 
(смт Луганське, смт  Миронівське, 

село  Новолуганське, місто 
Світлодарськ, Зайцівська військово-
цивільна адміністрація). 

Розширення географії проєкту 

відбулося за рахунок Слов’янського 
та Бахмутського  районів, а також 
прилеглих сіл «сірої зони» поблизу 
Маріуполя. 

Отже, у 2020 році проєкт працює на 
таких територіях: місто Харків, 
Луганська область (міста 
Лисичанськ  та Сєвєродонецьк,  смт 

Станиця Луганська, Кремінський 
район, Старобільський район, 
Сватівський район), Донецька 
область (міста Краматорськ та 

Слов’янськ, Слов’янський р-н, місто 
Бахмут та Бахмутський р-н, місто. 
Маріуполь та прилеглі села «сірої 
зони», місто Добропілля) тощо. 

  
 

Проєкт «Тобі слід знати про туберкульоз!»  
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До Дня боротьби з туберкульозом ми 

підготували статті про роботу 

спеціалістів проєкту «Тобі слід знати 

про туберкульоз» у пілотних областях. 

Статті розміщені на сайті LHSI: 

Час упроваджувати Декларацію 

Наради високого рівня ООН з 
питань туберкульозу – час знайти 
невиявлені випадки туберкульозу 
серед уразливих груп населення  

 
День боротьби проти 
туберкульозу: час забезпечити 
доступ вразливих груп до сучасних 
методів діагностики!  

 
 

 

Ми долучилися до міжнародного 

флешмобу Глобального Партнерства  

СТОП ТБ "Настав час!",  який 

проходив у соціальних мережах під 

хештегом #ItsTimeToEndTB: 

https://www.facebook .com/lhsi.org.ua/posts/2

760820644000021 

 

 

#It ’sTimeToEndTB    #ЧасПодолатиТБ 

 

найбільше ризикує захворіти, через 
швидке розширення доступу до 

сучасної діагностики.  

Саме таку мету ставить перед собою 
команда проєкту «Тобі слід знати про 
туберкульоз» LHSI. 

Кожна із вразливих груп, з якими 
працює проєкт, має бар’єри доступу 
до медичних послуг, зокрема до 
діагностики туберкульозу у зв’язку з 

життєвою ситуацією, специфікою 
поведінки чи неготовністю системи 
охорони здоров’я наблизити послуги 
до тих, хто їх потребує.  

Наш проєкт допомагає долати ці 
бар’єри. 

Прийшов час подолати 
туберкульоз! It’s time to end TB! 

Під таким гаслом проходила 
цьогорічна кампанія до Всесвітнього 
дня боротьби з туберкульозом, який 
відзначається 24 березня. 

Подолати епідемію туберкульозу до 
2030 року – така мета була визначена 
на Нараді високого рівня Генеральної 
асамблеї ООН з боротьби з 

туберкульозом в 2018 році.  

Для її досягнення держави взяли на 
себе низку зобов’язань, серед яких - 
запобігання захворюванню на 

туберкульоз серед тих груп, хто 

День боротьби з туберкульозом - 2020 

 

П роє кт  «Тобі с лід з н а т и  

п ро т у берку льоз !»  

п ра ц ює  н а д  

з а без п еч ен н ям  дос т у пу  

до т ес т у ва н ня  

вн у т ріш н ьо 

п ерем іщен и х  о с іб,  ос іб у  

с кла дн и х  ж и т т є ви х  

обс т а ви н а х  із  

ш кідли ви м и  п ра кт и ками  

вж и ва н н я а лког олю т а  

н а с елен н я «с ірої з он и ».  

Подолати 
епідемію 
туберкульозу до 
2030 року – така 
мета визначена 
на засіданні 
Генеральної 
асамблеї ООН з 
боротьби з 
туберкульозом 

в 2018 році. 

http://lhsi.org.ua/s104-chas-uprovadjuvati-deklaraciyu-naradi-visokogo-rivnya-oon-z-pitan-tuberkulozu-chas-znayti-neviyavleni-vipadki-tuberkulozu-sered-urazlivih-grup-naselennya
http://lhsi.org.ua/s104-chas-uprovadjuvati-deklaraciyu-naradi-visokogo-rivnya-oon-z-pitan-tuberkulozu-chas-znayti-neviyavleni-vipadki-tuberkulozu-sered-urazlivih-grup-naselennya
http://lhsi.org.ua/s104-chas-uprovadjuvati-deklaraciyu-naradi-visokogo-rivnya-oon-z-pitan-tuberkulozu-chas-znayti-neviyavleni-vipadki-tuberkulozu-sered-urazlivih-grup-naselennya
http://lhsi.org.ua/s104-chas-uprovadjuvati-deklaraciyu-naradi-visokogo-rivnya-oon-z-pitan-tuberkulozu-chas-znayti-neviyavleni-vipadki-tuberkulozu-sered-urazlivih-grup-naselennya
http://lhsi.org.ua/s104-chas-uprovadjuvati-deklaraciyu-naradi-visokogo-rivnya-oon-z-pitan-tuberkulozu-chas-znayti-neviyavleni-vipadki-tuberkulozu-sered-urazlivih-grup-naselennya
http://lhsi.org.ua/s105-den-borotbi-proti-tuberkulozu-chas-zabezpechiti-dostup-vrazlivih-grup-do-suchasnih-metodiv-diagnostiki!
http://lhsi.org.ua/s105-den-borotbi-proti-tuberkulozu-chas-zabezpechiti-dostup-vrazlivih-grup-do-suchasnih-metodiv-diagnostiki!
http://lhsi.org.ua/s105-den-borotbi-proti-tuberkulozu-chas-zabezpechiti-dostup-vrazlivih-grup-do-suchasnih-metodiv-diagnostiki!
http://lhsi.org.ua/s105-den-borotbi-proti-tuberkulozu-chas-zabezpechiti-dostup-vrazlivih-grup-do-suchasnih-metodiv-diagnostiki!
https://www.facebook.com/lhsi.org.ua/posts/2760820644000021
https://www.facebook.com/lhsi.org.ua/posts/2760820644000021
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МГО «Соціальні ініціативи з 

охорони праці та здоров’я» 

 

м. Київ, 01133 

 бульвар Лесі Українки,34  

(2 поверх, офіс 213) 

Телефони: (044) 528-21-27, 285-08-20 

Факс: (+38 044) 285-08-45 

E-mail: office@lhsi.org.ua 

http://lhsi.org.ua/ 

Оперативна інформація про 

поширення коронавірусної інфекції 

COVID-19 – дані МОЗ 

 

 

Відео «Карантин: як зберегти 

здоровий глузд» від Навчально-

практичного центру психологічних 

інновацій ІСПП НАПН України та 

Інституту соціальної та політичної 

психології НАПН України 

 

Наказ МОЗ «Про оптимізацію 

заходів щодо недопущення 

занесення і поширення на 

території України випадків COVID-

19» 

 

 

 

Переклад статті Форбс про 

взаємозв'язок та вплив пандемії 

коронавірусу на епідемію 

туберкульозу 

 

 

#FightCOVID19    #StayAtHome 

 

 

 

 

 

Поради ВООЗ щодо використання 

масок в контексті вірусу COVID-19 
 

Рекомендації ВООЗ щодо гігієни рук 

 

Плакат «Як правильно мити руки» 
 
 
 

Пропонуємо вашій увазі підбірку 

документів про методи профілактики 

COVID-19, а також рекомендації щодо 

роботи в умовах епідемії 

коронавірусної інфекції. 

Інформація ВООЗ щодо спалаху 

коронавірусного захворювання 

(COVID-19) 

 

Питання і відповіді про 

коронавірусну інфекцію COVID-19 

Корисні посилання 

 

Виказуємо вдячність нашим партнерам – 

Луганському та Донецькому обласним 

ЦССДМ, Харківському міському ЦССДМ в 

оперативному зборі потреб та МБФ 

«Альянс громадського здоров’я» за 

допомогу в придбанні ЗІЗ. 

Моблізація ресурсів триває для покриття 

потреби у квітні 2020 року. Доєднуйтесь!  

Тел.: 067-735-00-71  

(контактна особа – Ірина Кухта)  

Електронна адреса:  office@lhsi.org.ua 

 

 

 

тих соціальних працівників, які залучені у 

заходах по COVID 19 на допомогу сім'ям у 

СЖО в трьох регіонах впровадження 

проєкту, та мобілізує усі можливі ресурси 

для забезпечення соціальних працівників 

дезінфектантами, масками, рукавичками 

тощо. Адже всі ресурси місцевих громад 

зараз спрямовані на забезпечення 

медичних працівників. На сьогодні нашій 

команді вдалося забезпечити двотижневу 

потребу 55 соціальних працівників з 20 

сайтів у дез.засобах, рукавичках та масках. 

Постановою КМУ «Про запобігання 

поширенню на території України 

коронавірусу COVID-19» з 12.03.20 на всій 

території України встановлений карантин.  

За дорученням Мінсоцполітики соціальні 

працівники допомагають виявляти 

найбільш нужденні сім'ї в громадах та 

підтримують їх на час карантину. Команда 

МГО «Соціальні ініціативи з охорони праці 

та здоров’я» зібрала потреби у засобах 

індивідуального захисту для охорони праці 

Увага! Коронавірус  

http://lhsi.org.ua/
https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-ncov
https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-ncov
https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-ncov
https://www.facebook.com/events/830876407396250/?active_tab=discussio
https://www.facebook.com/events/830876407396250/?active_tab=discussio
https://www.facebook.com/events/830876407396250/?active_tab=discussio
https://www.facebook.com/events/830876407396250/?active_tab=discussio
https://www.facebook.com/events/830876407396250/?active_tab=discussio
https://www.facebook.com/events/830876407396250/?active_tab=discussio
https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-13032020--663-pro-optimizaciju-zahodiv-schodo-nedopuschennja-zanesennja-i-poshirennja-na-teritorii-ukraini-vipadkiv-covid-19
https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-13032020--663-pro-optimizaciju-zahodiv-schodo-nedopuschennja-zanesennja-i-poshirennja-na-teritorii-ukraini-vipadkiv-covid-19
https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-13032020--663-pro-optimizaciju-zahodiv-schodo-nedopuschennja-zanesennja-i-poshirennja-na-teritorii-ukraini-vipadkiv-covid-19
https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-13032020--663-pro-optimizaciju-zahodiv-schodo-nedopuschennja-zanesennja-i-poshirennja-na-teritorii-ukraini-vipadkiv-covid-19
https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-13032020--663-pro-optimizaciju-zahodiv-schodo-nedopuschennja-zanesennja-i-poshirennja-na-teritorii-ukraini-vipadkiv-covid-19
https://www.facebook.com/lhsi.org.ua/posts/2748270038588415?__tn__=-R-R
https://www.facebook.com/lhsi.org.ua/posts/2748270038588415?__tn__=-R-R
https://www.facebook.com/lhsi.org.ua/posts/2748270038588415?__tn__=-R-R
https://www.facebook.com/lhsi.org.ua/posts/2748270038588415?__tn__=-R-R
http://lhsi.org.ua/doc/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%20%D0%92%D0%9E%D0%9E%D0%97%20%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81%D1%83%20(2019-nCoV).pdf
http://lhsi.org.ua/doc/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%20%D0%92%D0%9E%D0%9E%D0%97%20%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81%D1%83%20(2019-nCoV).pdf
https://www.who.int/gpsc/5may/tools/ru/
https://www.who.int/gpsc/5may/Poster_how_to_handwash_Rus.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19
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