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 Дайджест # 2 / 2021 
 

Проєкт «Тобі слід знати про туберкульоз: активне виявлення випадків 

туберкульозу серед осіб, які опинились у складних життєвих 

обставинах» 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ __ 

 

Державне регулювання 
 

◊ 31 липня спеціаліст-аналітик Проєкту «Тобі слід 

знати про туберкульоз» Ігор Косяк узяв участь у 

спільній зустрічі керівництва Національної 

соціальної сервісної служби України, МОЗ України, 

Центру громадського здоров’я, представників 

громадських організацій-отримувачів грантів 

Глобального фонду та інших зацікавлених сторін 

щодо визначення спільних напрямів роботи й плану 

спільних дій для забезпечення високого рівня якості 

надання соціальних послуг та проведення соціальної 

роботи з людьми, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, в тому числі у зв’язку із 

захворюванням на ВІЛ/СНІД і туберкульоз. 

 

 
 

◊ Зі свого боку хочемо наголосити на важливості 

співпраці медичних і соціальних служб у питаннях 

діагностики, лікування й супроводу туберкульозу та 

латентної туберкульозної інфекції. А також на тому, 

що план спільних заходів має обов’язково включати 

питання посилення захисту соціальних працівників 

під час надання соціальних послуг категоріям 

населення уразливим до туберкульозу та/або 

ВІЛ/СНІДу. 

Нагадаємо, що LHSI понад 10 років сприяє 

налагодженню взаємодії між мережею центрів 

соціальних служб і протитуберкульозною службою 

задля покращення доступу осіб у складних життєвих 

обставинах до медичних послуг. 

 

Інформаційні матеріали на 

допомогу 
 

◊ На допомогу соціальним працівникам, які в 

рамках проєкту забезпечують соціальний супровід 

осіб у складних життєвих обставинах, спеціалісти з 

команди проєкту розробили Пам’ятку для 

соціального працівника «Ведення випадку латентної 

туберкульозної інфекції у дитини з сім’ї, яка 

перебуває в складних життєвих обставинах» 

У брошурі стисло висвітлені питання: що слід знати 

про туберкульоз і що таке латентна туберкульозна 

інфекція? Як запобігти захворюванню дитини на 

туберкульоз, який алгоритм профілактичного 

лікування туберкульозу в проєкті «Тобі слід знати 

про туберкульоз» і роль соціального працівника в 

цьому процесі.  

Пам’ятка доступна для читання та завантаження в 

інформаційних матеріалах проєкту на сайті для всіх, 

хто так чи інакше допомагає сім’ям у складних 

життєвих обставинах: http://surl.li/abjoa  

 

◊ Розроблені й короткі 

пам’ятки для клієнтів: 

«Як захистити дитину від 

туберкульозу» —чотири 

правила з детальними 

кроками, які 

допоможуть вчасно 

виявити чинники ризику 

або захистити себе й 

дітей при виявленні 

туберкульозу у когось із 

членів родини; 

«Що таке латентна туберкульозна інфекція?»: 

основні ризики людини, у якої діагностовано ЛТІ та 

про його лікування. 

 

Обидві брошури також доступні для читання та 

завантаження: 

http://surl.li/abjor  

http://surl.li/abjoo  

http://lhsi.org.ua/doc/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D1%83%20%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%BD%D0%BB.pdf
http://lhsi.org.ua/doc/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D1%83%20%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%BD%D0%BB.pdf
http://lhsi.org.ua/doc/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D1%83%20%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%BD%D0%BB.pdf
http://surl.li/abjoa
http://lhsi.org.ua/doc/%D0%AF%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%83_%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%A2%D0%91.pdf
http://lhsi.org.ua/doc/%D0%AF%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%83_%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%A2%D0%91.pdf
http://lhsi.org.ua/doc/%D0%A9%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B5_%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F.pdf
http://surl.li/abjor
http://surl.li/abjoo
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Регіональні зустрічі 
У квітні-червня команда Міжнародної громадської 

організації «Соціальні ініціативи з охорони праці та 

здоров’я» (LHSI) завітала із моніторинговими 

візитами до партнерів проєкту у Харкові, Броварах 

і Борисполі, а також провела зустріч з 

консультантами з організації доступу до програми 

медичних гарантій, координаторами по зв’язкам з 

медичними закладами. 
 

◊ 12 квітня спеціалісти зустрілися з соціальними 

працівниками міста Бровари Київської області. Під 

час зустрічі розповіли про мету, завдання та 

індикатори проєкту в Київській області, 

ознайомили соціальних працівників із системою 

надання протитуберкульозної допомоги, з роллю та 

завданнями по роботі з особами у складних 

життєвих обставинах, а також представили 

алгоритм взаємодії соціальних та медичних служб.  
 

◊ Робоча зустріч із консультантами з організації 

доступу до програми медичних гарантій, 

координаторами по зв’язкам із медичними 

закладами відбулася 16 квітня. Спеціалісти проекту 

представили схему маршруту клієнтів проєкту, 

обговорили з учасниками кроки по затвердженню 

схеми на рівні обласних/міських 

протитуберкульозних закладів. 
 

◊ 1-2 червня у рамках візиту до міста Харків 

проведені робочі зустрічі з керівниками 

Харківського міського центру соціальних служб 

«Довіра», КНП Харківської обласної ради 

«Обласний клінічний протитуберкульозний 

диспансер №1» та КНП Харківської обласної ради 

«Обласний протитуберкульозний диспансер №7» з 

метою обговорення досягнень та перспектив 

реалізації проєкту «Тобі слід знати про 

туберкульоз». 
 

 
 

Символічно, що саме у День захисту дітей 

наскрізною темою зустрічі стали обговорення 

запровадження інноваційної комплексної 

інтервенції по роботі із сім'єю у складних життєвих 

обставинах, а саме допомога у виявленні 

туберкульозу серед дітей та надання соціального 

супроводу дітям із сімей у складних життєвих 

обставинах, яким призначено профілактичне 

лікування туберкульозу. 
 

 
 

◊ Під час робочої зустрічі 3 червня з соціальними 

працівниками міста Бориспіль Київської області 

були представлені результати роботи проєкту за 

березень-травень 2021 року та подальші плани, 

опрацьовано складні кейси, пов’язані із 

проведенням скринінгу клієнтів на симптоми 

туберкульозу та супровід на діагностику в медичний 

заклад. 
 

◊ 08 червня спеціалісти проєкту здійснили 

моніторинговий візит до міста Бровари для 

обговорення алгоритму проекту та перевірки звітної 

документації. 

 

Підсумки 1 півріччя 2021 року 
◊ Завдяки роботі експертів проєкту та регіональних 

координаторів, працівників медичних закладів і 

соціальних служб, протягом першої половини 2021 

року: 

 

у Донецькій області скринінговим 

анкетуванням охоплено 5267 осіб, після чого 1422 

дорослих і 679 дітей скеровані до медичних закладів 

для обстеження; 

у Луганській області скринінгове анкетування 

пройшли 5125 осіб, на обстеження направлені 1476 

дорослих і 405 дітей; 

на Харківщині за цей період скринінгом 

охопили 3503 особи, і в результаті до медичних 

закладів направлено 944 дорослих і 237 дітей; 

в Київській області скринінг поки що 

пройшли лише 232 людини, й на обстеження 

направлені 57 дорослих і 63 дитини. 

 

◊ Діти із сімей в складних життєвих обставинах, 

охоплені лікуванням туберкульозом і латентної 

туберкульозної інфекції: 
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Донецька область: діагностовано туберкульоз 

і розпочато лікування 1 дитини, діагностовано 

латентну туберкульозну інфекцію та розпочато 

лікування 60 дітей; 

Луганська область: діагностовано латентну 

туберкульозну інфекцію у 41 дитини та розпочато 

лікування 34 дітей; 

Харківська область: діагностовано 

туберкульоз і розпочато лікування 3 дітей, 

діагностовано латентну туберкульозну інфекцію та 

розпочато лікування 35 дітей і 

Київська область: діагностовано латентну 

туберкульозну інфекцію та розпочато лікування 6 

дітей. 

 

 

 

 

 

 

 

◊ Загалом за півріччя: 

виявлено 69 випадків туберкульозу (ТБ) 

142 випадки латентної туберкульозної 

інфекції (ЛТІ) 

135 клієнтів розпочали лікування ЛТІ 

47 клієнтів передані під медико-соціальний 

супровід і 

134 — під психосоціальний. 

 

◊ Завдяки участі в проєкті, міські та районні центри 

соціальних служб отримали: 

засоби індивідуального захисту — 23000 шт. 

масок, 460 шт. кишенькових антисептиків (75 мл), 

2140 пар рукавичок, 500 пар бахіл, 230 шт. 

дезинфікуючих засобів для офісу (1 л); 

ідентифікаційні жилети для соціальних 

працівників 

13450 шт. інформаційних листівок. 
 

◊ А також медичні заклади отримали 4100 

шт. контейнерів для збору мокротиння. 
 

 

Охоплення дітей та підлітків до 18 років з сімей в СЖО  

за І півріччя 2021р. (по регіонам) 
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Ми дякуємо всім, хто долучився до цієї 

важливої справи й, першою чергою, експертам 

проєкту, регіональним координаторам, 

медичним і соціальним працівникам. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МГО «Соціальні ініціативи з охорони праці 

та здоров’я» — LHSI 

 
Київ 

бульвар Лесі Українки, 34 (7 поверх, офіс 70) 

 

Телефони: (+38 044) 290-29-10, 290-29-19 

E-mail: office@lhsi.org.ua 

Сайт: http://www.lhsi.org.ua/ 

 

 
Проєкт здійснюється МГО «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров'я» за фінансової підтримки МБФ 

«Альянс громадського здоров'я» в рамках реалізації програми «Прискорення прогресу у зменшенні тягаря 

туберкульозу та ВІЛ-інфекції в Україні», яка реалізується за підтримки Глобального фонду для боротьби зі 

СНІДом, туберкульозом та малярією. 

 

Викладені в даній публікації думки й точки зору є думками й точками зору МГО «Соціальні ініціативи з охорони 

праці та здоров'я», яка публікує цей дайджест, і не можуть розглядатися як думки або точки зору МБФ «Альянс 

громадського здоров'я» і Глобального фонду. 

http://www.lhsi.org.ua/?fbclid=IwAR1gKKbfzLz9fagxLK1mtUKhdGirpeJHSpl-JzBctR0QGlPyYLIjn6oxgIM

