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Тобі слід знати про туберкульоз: активне виявлення випадків
туберкульозу серед осіб, які опинились у складних життєвих
обставинах
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, лікувально-профілактичними закладами
різних рівнів.
Завдання проекту
 Розробка та впровадження ефективного алгоритму мультисекторальної
взаємодії для забезпечення безперешкодного доступу осіб у СЖО – клієнтів
ЦСС до скринінгу, діагностики та лікування туберкульозу.
 Запровадження соціальної послуги консультування та скринінгу на наявність
симптомів (див. інструкцію, етап №1) туберкульозу для осіб у СЖО та дітей
 Забезпечення супроводження на діагностику осіб у СЖО (див. інструкцію,
етап №2), які потребуватимуть такої підтримки у разі виявлення симптомів ТБ.
Послуга включає консультування щодо укладання декларації із сімейним
лікарем, а також, у випадку виявлення активного туберкульозу, направлення
до партнерів, які надають послуги соціально-медичного супроводу.
 Соціальний супровід дітей із сімей у СЖО (див. інструкцію, етап №3) для
виявлення латентної ТБ інфекції (ЛТІ) та підтримка сімей у СЖО, де дитина
проходить курс профілактичного лікування ЛТІ
Інтервенція проекту в 2018-2021 рр.
2018
2019
2020
Скринінг
Скринінг
Скринінг
Направлення Направлення
Направлення
Супроводження Супроводження
Виявлення ТБ
(зворотній
зв’язок)

ВПО 52666
62 грн на 1
клієнта

ВПО 51830
126 грн на 1
клієнта

ВПО, СЖО 75000
136 грн на 1
клієнта

2021
Скринінг анкетування
Направлення на
діагностику ТБ
Супроводження на
діагностику ТБ
Виявлення ТБ (зворотній
зв’язок і передача під
супровід до ГО)
Супровід для дітей з ЛТІ
СЖО, ВПО, діти – 34000
329 грн на 1 клієнта

Партнери:
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Протягом року в рамках проекту медики та фахівці із соціальної
роботи отримували не лише методичні рекомендації, але й

інформаційні матеріали: буклети, плакати, е-словничок термінів
проекту, наприклад:
Словник термінів проекту
Пам’ятка для соціального працівника «Ведення випадку латентної
туберкульозної інфекції»
Як захистити дитину від туберкульозу
Що таке латентна туберкульозна інфекція
 засоби індивідуального захисту — маски та дезінфікуючі засоби для
соціальних працівників і клієнтів;
 засоби для збору мокротиння тощо;
 мотиваційні набори для дітей, які проходять курс профілактичного лікування
ЛТІ під супроводом соціального робітника. У третьому кварталі було
поставлено закупили 550 таких наборів у складі: вітаміни групи В, дитячі
засоби індивідуальної гігієни, книжки та розмальовки.
Соціальні та медичні працівники брали участь у різноманітних акціях і
заходах проекту, наприклад:
 у Маріуполі соціальні працівники поширювали важливу інформацію про
туберкульоз і латентну туберкульозну інфекцію та їх лікування та проводили
скринінгове анкетування на предмет перевірки, чи є ризик того, що людина хвора
на туберкульоз і чи рекомендовано їй додаткове обстеження під час культурнопросвітницького Фестивалю «З країни в Україну»;
 1 грудня , у Всесвітній день боротьби зі СНІДом, в Броварах експерти МГО «Соціальні
ініціативи з охорони праці та здоров'я» (LHSI) спільно з КНП Київської обласної ради
«Київський обласний фтизіатричний центр» і Броварським центром соціальних
служб організували та провели безоплатні обстеження клієнтів центру соціальних
служб на туберкульоз. На центральній площі Броварів працював мобільний
флюорограф, а експерти проекту розповідали людям про симптоми туберкульозу,
що робити у випадку підозри захворювання на туберкульоз і що таке латентна
туберкульозна інфекція;
 24 березня, у Всесвітній день боротьби із туберкульозом, МГО «Соціальні ініціативи з
охорони праці та здоров’я» разом із Київським міським центром соціальних служб
і БО «TBpeople Ukraine» провела онлайн квест «Знання=Захист=Здоров’я!». До участі
запросили учнівську та студентську молодь і всіх, кому не байдужий стан власного
здоров‘я. Учасники дізнавались важливі факти про туберкульоз, механізми його
передачі, про поширені міфи, пов’язані з хворобою. Вони в інтерактивній та
доступній формі отримали нові знання й корисну інформацію щодо профілактики
туберкульозу та змогли проявити свою спостережливість, уважність, креативні
здібності, і загалом — підвищили загальний рівень обізнаності про цю хворобу;
 тощо.
Також у 2021 році

для цільових областей проекту Розроблені алгоритми ефективної
співпраці медичної та соціальної служб, що сприятиме доступу сімей, які
опинились у складних життєвих обставинах, до вчасної сучасної діагностики
туберкульозу та відповідного лікування
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до пакету безоплатних послуг проекту для клієнтів включено комп’ютерну
томографію (КТ). Таким чином, дітям із сімей у складних життєвих обставинах
безоплатно доступні чотири основних дослідження при виявленні латентної
туберкульозної інфекції або туберкульозу: забір і дослідження мокротиння,
туберкулінова проба та рентгенограма за рахунок міського бюджету / в рамках
програми медичних гарантій та комп’ютерна томографія (КТ) за рахунок бюджету
проекту.
Крім того, спеціалісти проекту брали участь у конференціях, вебінарах і
тренінгах як українського, так і міжнародного рівня, в рамках яких
розвивали власні компетенції та ділилися досвідом

 52-а глобальна конференція з питань легеневого здоров’я The Union
 вебінар «Успішні приклади організації соціально-медичного супроводу на етапі
виявлення та лікування туберкульозу» згідно плану Партнерства «Зупинимо
туберкульоз. Україна»;
 вебінари НСЗУ з різної тематики.

Результати проекту за 2021 рік
Охоплено скринінговим тестуванням 30467, з них діти 3965
Симптоми туберкульозу виявлено у 9195, з них діти 1132
Пройшли обстеження у лікаря 9177, з них діти 3946
Випадки туберкульозу 180, з них діти 14
Виявлено ЛТІ у 531 дітини та надано послугу соціального супроводу
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Інформаційна допомога соціальним працівникам, лікарям і
клієнтам
МГО «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я» в рамках
проекту USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я»
підготувала
та
забезпечила
центри
соціальних
служб,
протитуберкульозні диспансери, центри первинної медикосанітарної допомоги та лікарні інформаційними листівками та
плакатами, які роз’яснюють можливості клієнтів проекту щодо медичних послуг по
туберкульозу в рамках Програми медичних гарантій.

Результати проекту
До медичних закладів і центрів соціальних служб чотирьох областей
проекту — Донецька, Луганська, Київська та Харківська — було
розіслано
30 000 листівок
500 плакатів
Ця компанія простими словами пояснює, що повинна зробити людина, якщо
запідозрила у себе симптоми захворювання на туберкульоз.
За словами самих соціальних працівників і лікарів, наявність таких інформаційних
матеріалів для них дуже важлива в роботі з клієнтами, але на державному рівні не
забезпечують подібними. Тому вони дуже раді такій допомозі!
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Ge4U: Гендер для профспілок в енергетиці
Проект «Ge4U: Гендер для профспілок в енергетиці» був
спрямований
на
збільшення
потенціалу
профспілок
енергетичного сектору просувати гендерно чутливу політику та
створювати сприятливі умови праці жінок і чоловіків на
енергетичних підприємствах України.
Його реалізувала реалізовувала МГО «Соціальні ініціативи з
охорони праці та здоров’я» (LHSI) разом із Атомпрофспілкою
та Укрнафтогазпрофспілкою за підтримки USAID: Проект енергетичної безпеки
(ПЕБ) протягом 2021 й на початку 2022 року.

Результати проекту
Розроблено, апробовано та публічно презентовано Кодекс етики та
гендерних принципів в енергентичній галузі України, при цьому
залучено близько 100 осіб
Розроблено, апробовано та опубілковано навчальні матеріали:
Гендерна рівність в енергетичній галузі:
посібник для профспілкових лідерів і лідерок
GE4U: здоров’я та безпека на робочому місці, брошура
Провели тренінги, вебінари та вебінар-марафон GE4U, дискусії
задля навчання та просвітництва для профспілкових активістів,
охопивши близько 200 осіб
Розробили стратегії й робочі плани та реалізували інформаційні
кампанії на підприємствах:
Створено і поширено низку поліграфічних матеріалів
Ініційовано близько 100 публікацій в корпоративних та загальних медіа
Охоплено від 7000 осіб на початку до 80000 в пролонгації
Профспілками створено просвітницькі відео ролики щодо гендеру
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Кібербезпека для підлітків
Проект «Кібербезпека для підлітків» впроваджувався МГО
«Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я» (LHSI) за
підтримки Міністерства закордонних справ Королівства
Нідерландів через Фонд Прав Людини.
Метою проекту було забезпечення гендерних прав підлітків (хлопчиків
і дівчаток) з особливим акцентом на запобігання сексуальним
домаганням школярок в Інтернеті (13-16 років). Крім того, проектом
передбачено підвищення обізнаності вчителів, батьків та місцевих
захисників прав дітей.

Результати проекту
За сприяння Київського міського центру соціальних служб і
Скаутського об’єднання «Відрада» проведено тренінг для керівників
дитячих груп щодо роботи в фокус-групах і проведення інтерв’ю з
підлітками, а також формування ключових повідомлень майбутньої
інформаційної кампанії, реалізованих надалі в дитячих скаутських
таборах «Водограй» і «Козацькі шляхи»
Здійснено переклад, адаптацію та публікацію посібника для
фасилітаторів з питань навчання протидії онлайн-насильству
сексуального змісту щодо дівчат-підлітків CYBERSAFE
Проведено тренінг тренерів (ТоТ) для вчителів з проведення тренінгу
для підлітків 13-16 років з питань протидії онлайн-насильству
сексуального змісту щодо дівчат
Розпочато цифрову інформаційну кампанію з підвищення
обізнаності учнів шкіл, вчителів і батьків, у рамках якої розроблено чатбот Teena та заплановано його промоцію на 2022 рік
Створено інформаційні матеріали для поширення серед цільових
аудиторій
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Фінансові результати року
Стратегічна діяльність

11 362 510,52 грн.

Утримання організації

2 768 089,47 грн.

ВСЬОГО витрат у 2021 році

14 130 600 грн.

Більше про діяльність нашої організації
 дивіться у цьому відео директорки Ілони Єлєнєвої
https://youtu.be/-YaVRQLQdY8
та
 читайте на сайті
МГО «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я»
(lhsi.org.ua)
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