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Тобі слід знати про туберкульоз: 

активне виявлення випадків туберкульозу серед осіб, 
які опинились у складних життєвих обставинах 

 
Дайджест # 1 / 2022 

 
 

 
 

Проект здійснюється МГО «Соціальні ініціативи з охорони праці та 
здоров’я» за підтримки БФ «Альянс громадського здоров’я» в рамках гранту 
Глобального фонду боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією.  
 

А також у співпраці з обласними та місцевими центрами соціальних служб і  лікувально-
профілактичними закладами. 
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Початок року 
 
Початок року, як і зазвичай, спеціалісти 
проекту підбивали підсумки, зводили цифри і 
готувалися до розширення географії проекту. 
 
Серед нових областей, які охоплював проект, 
була й Херсонська. 
 
Також МГО «Соціальні ініціативи з охорони 
праці та здоров’я» оголосило декілька 
конкурсів на посади, які мали вводитись у 
зв’язку з набиранням обертів. 
 
Узгоджувались остаточні індикатори, 
проводилися співбесіди, друкувалася 
поліграфічна продукція. 
А потім… розпочався повномасштабний напад 
РФ на Україну…  
 

Гуманітарна підтримка 
 
З першого дня повномасштабного нападу ми 
працювали над зміною цільового призначення 
наявних коштів і спрямування їх на гуманітарну 
підтримку. 
 
Швидка реакція Альянсу громадського здоров’я 
дозволила нам частину коштів направити на 
надання гуманітарної підтримки найбільш 
постраждалим.  
 
Тільки за перший місяць нападу було надано 
допомогу на суму 1 281 751,90 гривень. Загалом 
було закуплено 4045 продуктових наборів, 
розданих як мінімум 1000 сім’ям. 
 
Ми придбали і організували доставку продуктів 
і дитячого харчування, постільної білизни і 
матраців, подушок і ковдр, карематів і 
обігрівачів, засобів гігієни та ліків, шкарпеток і 
білизни для сімей з дітьми та внутрішньо 
переміщених. 
  
Ми дякуємо всім, хто долучився до збирання й 
доставки цієї допомоги: львівським 

волонтерам, які допомагали оперативно 
збирати закуплене, ще й додали від себе дитячі 
памперси, латвійській компанії Food Union за 
величезні вантажі молочної продукції, всім 
соціальним працівникам, які часто з ризиком 
для життя приймали та роздавали цю 
допомогу. 
 
Ми тримали зв'язок із шістьма регіонами через 
наших партнерів — центри соціальних служб у 
Донецькій, Київській, Львівській, Луганський, 
Харківській та Херсонській областях. На жаль, із 
деякими центрами згодом зв'язок перервався: 
Маріуполь, Херсон.  
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Проект триває 
 
Не зважаючи на військовий стан, МГО 
«Соціальні ініціативи з охорони праці та 
здоров’я» та регіональні координатори не 
зупиняли роботу проекту. Незважаючи на 
небезпеку, наші партнери – соціальні центри та 
медичні заклади в регіонах – роблять 
неможливе! Вони продовжують докладати 
зусиль для виявлення туберкульозу та 
перенаправлення людей на лікування. 
 
Проектну діяльність ні на мить не зупиняли в 
Донецькій області, окрім Маріуполя, а вже в 
березні відновили роботу в Харківській області. 
Також було з квітня розпочато роботу проекту 
в Львівській області, з 1 травня — у Києві та 
підготовано старт з 1 липня в Чернівецькій 
області. 
 
Так, 16 березня у Львові відбувся тренінг 
«Активне виявлення туберкульозу серед людей 
у складних життєвих обставинах шляхом 
розширення доступу до якісної діагностики» 
для регіональних координаторів, працівників 
соціальних служб і спеціалістів-аналітиків у 
Львівській області. У фасилітації тренінгу взяли 
участь Марія Долинська, канд.мед.наук, 
доцентка кафедри фтизіатрії та пульмонології 
НМУ ім. О.Богомольця, експертка МГО 
«Соціальні ініціативи з охорони праці та 
здоров’я»; Ілона Єлєнєва, директорка МГО 
«Соціальні ініціативи з охорони праці та 
здоров’я»; Ніна Гладих, керівниця проекту 
«Тобі слід знати про туберкульоз: активне 
виявлення випадків туберкульозу серед осіб, які 
опинились у складних життєвих обставинах» і 
спеціалісти проекту Володимир Бахмат і 
Світлана Гусєва. 
 
У квітні в Києві офлайн відбулися дві робочі 
зустріч і був проведений семінар «Тобі слід 
знати про туберкульоз: активне виявлення 
випадків туберкульозу серед осіб, які 
опинились у складних життєвих обставинах». 
Ці зустрічі проводили Ніна Гладих, керівниця 
проекту «Тобі слід знати про туберкульоз: 

активне виявлення випадків туберкульозу серед 
осіб, які опинились у складних життєвих 
обставинах» та Алла Мельник, спеціаліст-
аналітик проекту. 
 

 
 
У червні відбулися робочі зустрічі та тренінги з 
керівництвом і спеціалістами Чернівецького 
обласного центру соціальних служб і ОКНП 
«Чернівецький обласний клінічний 
протитуберкульозний диспансер». 
 

Установча зустріч по проєкту «Тобі слід знати про 
туберкульоз» Чернівецька область

20 червня 2022 року
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Інформація та мотивація 
 
Задля ефективнішої роботи з клієнтами ми 
також розсилаємо партнерам інформаційну 
продукцію — буклети, календарі-візитки тощо. 
Так, у квітні ми розпочали розсилку необхідних 
інформаційних матеріалів для реалізації 
проекту регіональним координаторам. 
 
Крім того, ми закупаємо та передаємо в регіони 
мотиваційні набори для сімей з дітьми, які 
проходять процедуру діагностування та 
лікування латентної туберкульозної інфекції. 
До таких наборів ми вкладаємо цікаве і корисне 
дітям:  

 розмальовки 
 кольорові олівці чи фломастери 
 книжки 
 дитячі зубні пасти та щітки 
 інші предмети гігієни 
 тощо. 

 
У червні були проведені закупівлі та розіслані 
мотиваційні набори для всіх регіонів проекту. 

 

 
 
 

Ділимось досвідом 
 
Марія Долинська, канд.мед.наук, доцентка 
кафедри фтизіатрії та пульмонології НМУ ім. 
О.Богомольця та експертка МГО «Соціальні 
ініціативи з охорони праці та здоров’я» 

презентувала результати проекту за 2021 рік і 
«Дослідження поширеності латентної 
туберкульозної інфекції у місті Києві» в рамках 
IV міжнародного конгресу Української академії 
педіатричних спеціальностей PRIME Pediatric.   
 
Після представлення висновків дослідження 
пані Марії перейшла до питання втручань з 
покращення виявів у дітей активного 
туберкульозу й латентної туберкульозної 
інфекції, яке й проілюструвала результатами 
діяльності проекту за минулий рік. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



 

5 

Результати 1 півріччя 
 

Донецька область 
 

Охоплено скринінгом (ВПО, СЖО, діти): 8148 
Виявлено захворювання на ТБ: 23 випадки 
 

Місто Київ 
 

Охоплено скринінгом (ВПО, СЖО, діти): 2404 
Виявлено захворювання на ТБ: 2 
 

Луганська область 
 

Охоплено скринінгом (ВПО, СЖО, діти): 2386 
Виявлено захворювання на ТБ: 9 

 
 
 

 
 

Львівська область 
 

Охоплено скринінгом (ВПО, СЖО, діти): 4893 
Виявлено захворювання на ТБ: 39 випадків  

 
 

Харків 
 

Охоплено скринінгом (ВПО, СЖО, діти): 4728 
Виявлено захворювання на ТБ: 7 

 
 
 
 
 
 

 

 
Історії проекту 

 
Краматорськ на зв’язку 
Не зважаючи на важку ситуацію в країні та місті, соціальними працівниками проекту надається 
гуманітарна та інформаційно-консультаційна допомога особам СЖО та ВПО, які є учасниками 
проекту. Сумісно з представниками медичного закладу, продовжується робота з виявлення випадків 
туберкульозу серед осіб та латентної туберкульозної інфекції серед дітей. 
 
Працівники проекту надають вичерпні консультації з метою підвищення рівня обізнаності клієнтів 
щодо цих захворювань, необхідності своєчасного проходження обстеження з метою запобігання 
розвитку захворювань, а також виявлення їх на ранніх стадіях та призначення ефективного лікування 
спеціалістами. 
 
Соціальними працівниками Краматорська організовано доведення груп людей, які є внутрішньо 
переміщеними особами, до лікаря, з метою проведення обстеження, як дорослих так і дітей. Під 
супровід взято сім‘ї, які перемістилися з міста Маріуполь, в яких є діти з латентною туберкульозною 
інфекцією. З ними налагоджено зв‘язок і надаються необхідні консультації та психологічна підтримка. 
 
 
Стрий, Львівська область 
Вперше соціальна працівниця Стрийського міського центру соціальних служб мала телефонний 
контакт із Володимиром, у квітні. Це була міська цілодобова гаряча лінія для ВПО, які приїжджають 
до міста зі східних регіонів України, де йдуть активні бойові дії. Чоловік просив влаштувати його до 
центру для ВПО. 
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Згодом відбулося ближче знайомство вже у Центрі для 
ВПО. Чоловік розповів соціальній працівниці, що йому 
47 років, власної сім’ї не має, евакуювався з Донецької 
області. Виріс в інтернаті, батьків не пам’ятає. В 
інтернаті у нього були складні та конфліктні відносини з 
вихователями та однолітками. Став багато часу 
проводити з друзями на вулиці. З підліткового віку 
почав вживати алкоголь та наркотичні речовини. 
Займався крадіжками, хуліганством, здирництвом. 
Після чергової крадіжки був затриманий та отримав 
покарання у вигляді позбавлення волі. Загалом провів у 
в’язниці більше 20 років. Після останнього звільнення з 

місць позбавлення волі став погано себе почувати, але до лікаря не звертався. 
 
Чоловік потребував допомоги, зокрема медичної, оскільки скаржився на погане самопочуття та високу 
температуру. Після консультації та заповнення скринінгового опитувальника на ТБ, соціальна 
працівниця проекту відмітила високий ризик (8 симптомів з 8) захворювання на ТБ. 
Провівши інформаційно-мотиваційне консультування і узявши згоду у чоловіка на участь у проекті, 
його було супроводжено до Стрийського протитуберкульозного кабінету для обстеження на 
туберкульоз. Лікар-фтизіатр виписав направлення на рентген. Також було проведено дослідження 
мокротиння методом GeneXpert і мікроскопічне дослідження мокротиння. Після обстеження клієнту 
було встановлено діагноз — туберкульоз і призначено протитуберкульозне лікування. 
 
В проекті Володимир отримав інформаційне консультування соціального працівника, пройшов 
скринінгове опитування на ТБ, супроводження до медичного закладу для встановлення діагнозу. 
Вперше пройшов діагностику на ТБ та розпочав протитуберкульозне лікування. 
Наразі клієнт переданий на медико-соціальний супровід до БО «Мережа 100% життя», м. Львів. 
 
 
Добропілля, Донецька область 
З огляду на ситуацію в країні, спеціалісти Добропільського міського центру соціальних служб 
посилили роботу у напрямку профілактики та виявлення ймовірних випадків туберкульозу серед осіб, 
які були вимушені тимчасово переїхати з інших міст (ВПО) та осіб, які опинились у складних життєвих 
обставинах (СЖО). Але, нажаль, у квітні 2022 року основна кількість спеціалістів Добропільського 
МЦСС були вимушені виїхати за межі Донецької області. 
 

Проте в місті залишилась спеціалістка, яка працює ще 
завзятіше та продуктивніше. 
Розуміючи, що в цей час, як ніколи, люди потребують її 
підтримки та послуг, майже щодня, за будь-яких погодних 
умов, на попутних автівках або пішки (бо міський транспорт 
не курсує містом), попри небезпеку (бо місто вже не раз 
зазнавало ракетних обстрілів), вона добирається до місць 
великого скупчення людей (Управління соціального захисту 
населення, Гуманітарний штаб, відділення Ощадбанку та ін.), 
консультує та проводить скринінг, а за потреби — направляє 
людей до лікаря. 
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Завдяки плідній співпраці з лікарем-фтизіатром, яка теж залишилась у місті та продовжує працювати, 
проводиться якісна робота зі своєчасної діагностики та виявлення ТБ. 
 
Не зважаючи на небезпечну ситуацію та складність подальшої роботи в цьому напрямку, мета та 
завдання проекту продовжують реалізуватися на території Добропільської територіальної громади. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ми дякуємо всім, хто долучився до цієї 
важливої справи й, першою чергою, експертам 
проекту, регіональним координаторам, 
медичним і соціальним працівникам та, 
безумовно, донору. 
 
 
 
 

МГО «Соціальні ініціативи з охорони праці 
та здоров'я» 
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/ 
 

 
Проект 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. 


