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МГО “Соціальні ініціативи з
охорони праці та здоров’я”
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Зміст:
-Історії успіху проєкту
“Тобі слід знати про
туберкульоз!”
-Вплив доставки
мокротиння на
кількість виявлених
випадків туберкульозу
-Показники проєкту
“Тобі слід знати про
туберкульоз!” за перше
півріччя 2020 року

У цьому випуску ми дякуємо усім соціальним
робітникам, які під час епідемії коронавірусу
продовжують сумлінно і злагоджено виконувати свою роботу.
Дуже дякуємо вам за вашу роботу і неоціненну
підтримку, яку ви надаєте людям!

Істоірії успіху проєкту “Тобі слід знати про туберкульоз!”

Бахмутський район
Історія Івана
Іван звернувся до Центру соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді Шевченківського району м. Харкова, щоб призначити його сину статус дитини, постраждалої внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів.
Наступного дня Іван завітав до Центру, залишив відповідну
заяву та домовився зі спеціалістами щодо дня нанесення
візиту до його родини, з метою здійснення оцінки потреб.
Під час проведення бесіди із членами родини Івана, спеціалісти помітили, що його дружина чимось дуже занепокоєна. Вона повідомила, що у колеги Івана нещодавно діагностували відкриту форму туберкульозу. Спеціаліст Центру
відповіла, що це не марні занепокоєння і що дійсно в Івана
була можливість заразитися та провела анкетування, яке
підтвердило наявність симптомів туберкульозу.

Основним завданням соціальних працівників
є проведення скринінгового анкетування на
наявність симптомів туберкульозу серед внутрішньо переміщених осіб, населення сірої
зони та сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, консультування та направлення до лікаря тих, у кого виявлено симптоми туберкульозу. Нажаль не всі доходять до
медично закладу вчасно. Саме тому, в Бахмутському районі працює пересувний флюорограф, який згідно графіку постійно виїжджає до населених пунктів і безкоштовно
проводить обстеження.

Дружина підтримала Івана та наступного дня Іван завітав
до Центру щоб отримати направлення на обстеження до
медичного закладу.
Після завершення обстеження в Івана підтвердилася закрита форма туберкульозу. Дружина отримала від соціального працівника поради, як підтримати чоловіка, щоб
він пройшов повний курс лікування.
На сьогодні, Іван продовжує отримувати необхідне лікування та консультації лікаря. Самопочуття в нього досить
добре, але він досі не може повірити, що міг так легковажно ставитися до свого здоров’я та здоров’я близьких. Спеціалісти Центру підтримують з родиною Івана телефонний
зв’язок та дізнаються у лікаря як проходить лікування.

Деяким людям пройти обстеження вдається
тільки завдяки роботі виїзного флюорографу,
адже саме такі клієнти і не доходять до лікаря, а так—в кожному населеному пункті можна швидко обстежитись. Злагоджена співпраця медичних та соціальних працівників
сприяє довірі мешканців важко доступних
населених пунктів.
Клієнти, які пройшли скринінгове анкетування, приводять своїх родичів, сусідів,
знайомих.

Вплив доставки мокротиння на кількість виявлених
випадків туберкульозу

Кроки в покращенні
транспортування мокротиння:

1) Проведено аналіз усіх можливих
зацікавлених сторін, які можуть здійснювати транспортування мокротиння з
метою довозу мокротиння до GeneXpert, проведення картування із врахуванням перспектив процесів реформування у медичній галузі;

В ході впровадження проекту «Тобі слід знати про
туберкульоз!» фахівці LHSІ стикнулися з проблемою
транспортування мокротиння в межах області для
проведення генно-молекулярної діагностики. Організація такого дослідження потребує забезпечення
доставки мокротиння з первинної медичної ланки
до медичного закладу, де встановлено систему
GeneXpert. Ці відстані є значними й іноді складають
130 км!

2) Надано технічну допомогу у розробці та реалізаціії алгоритмів транспортування із залученням широкого кола
партнерів;

Медичні заклади на місцях часто не мають можливості організовувати спеціальний транспорт для забезпечення доставки мокротиння. Це потребує додаткових фінансових та часових витрат та не передбачено їх місцевими протоколами.

3) Визначено відповідального в області
за координацію та моніторинг за здійсненням транспортування мокротиння
не лише в межах адміністративнотериторіальних одиниць області, а й
між ними;

LHSI допомогла місцевим медичним заклад скоординуватися і налагодити доставку у 13 цільових
регіонах. Завдяки налагодженню механізму транспортування мокротиння значно зросла кількість обстежень та виявлених випадків туберкульозу.

4) Інформувано представників груп
ризику про допомогу з обстеження на
туберкульоз та направлення їх до медичних спеціалістів.

Показники проєкту “Тобі слід знати про туберкульоз!”
за перше півріччя 2020 року
Розширення переліку цільових груп проекту (окрім ВПО додались СЖО з шкідливими практиками
вживання алкоголю та населення «сірої зони») сприяло суттєвому зростанню кількості виявлень:
протягом 1-го півріччя 2020-го року було виявлено 92 випадки туберкульозу. З них: 13 - з числа ВПО,
68 - з числа СЖО і 11 - серед населення «сірої зони».
За перше півріччя 2020 року в рамках проекту вдалося охопити
Скринінгове анкетування

Позитивний результат
анкетування

Обстеження у лікаря

35217 клієнтів

6440 клієнтів

6350 клієнтів

Обстежено GeneXpert

Виявлено туберкульоз

747 клієнтів

92 клієнта

Відсоток виконання програмних індикаторів становить:
- в Луганській області – 98,39 % (1613 осіб на обстежені у лікаря);
- в Донецькій – 94,25 % (2776 осіб на обстежені у лікаря);
- в Харківській – 100 % (1962 осіб на обстеженні у лікаря).

Корисні посилання
-Інформація про проєкт “Відродження”

МГО «Соціальні ініціативи з
охорони праці та здоров’я»

-Аналіз зібраних потреб щодо навчання
-Стаття Альянсу щодо роботи LHSI
-Робота Харківського ЦСССДМ в умовах карантину
-Допомога в укладанні декларацій з лікарем

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/

