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 Історії успіху проєкту 

Рубіжне 

Тетяна, мешканка міста Рубіжного Луганської                
області, перебуває під наглядом лікарів… 

В її колишнього співмешканця наприкінці 2019 року  було 
виявлено «відкриту» форму туберкульозу, проте він   
досить легковажно відносився до лікування, тому не  
відразу пройшов необхідний курс. На жаль, Тетяна 
теж не звертала особливої уваги на своє здоров'я.  

У травні 2020 року до центру соціальних служб були   
запрошені особи із сімей, які знаходяться у складних 
життєвих обставинах. Після тренінгу соціальні працівники 
запропонували присутнім пройти скринінгове              
опитування, яке допомагає визначити, чи потребує     
людина  обстеження на ТБ. Після чого у Тетяни було         
виявлено симптоми, що свідчать про ймовірність        
туберкульозу. З Тетяною було проведено консультацію, 
запропоновано обстеження на туберкульоз в КНП 
«Рубіжанська центральна міська лікарня» та направлено 
до лікаря - фтизіатра. На цю пропозицію вона неохоче, 
але погодилася. 

Було підтверджено туберкульоз легень. Пацієнтка вдало 
розпочала лікування у фтизіатра за схемою чутливого 
туберкульозу. А незабаром діагностовано                       
мультирезистентний туберкульоз. Схему лікування було 
переглянуто. 

На сьогодні, Тетяна вийшла з-під негативного впливу 
колишнього співмешканця, не підтримує з ним             
відносини, перебуває на обліку в центрі зайнятості. По 
завершенню лікування планує влаштуватися на роботу.  

Добропілля 

У Добропільському міському центрі соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді на соціальному обслуговуванні    
перебуває Анастасія, яка опинилася у складних життєвих 
обставинах. Соціальні працівники знайомі з Анастасією 
ще з дитинства. Мати Анастасії була матір’ю – одиначкою. 
В певний період життя мати Анастасії захворіла на        
туберкульоз та проходила лікування стаціонарно, на цей 
час діти були поміщені на Державне забезпечення. Після 
лікування мати поновила батьківські права.  

Під час чергового спілкування з Анастасією, в приміщенні 
ДМЦСССДМ, фахівець відмітила, що жінка кашляє і      
виглядає не як зазвичай та запропонувала пройти         
анкетування в рамках проекту. Завдяки скринінгу та   
знанням фахівця, отриманим за час роботи в проекті,  
вдалося побачити наявні симптоми                                    
туберкульозу.  Фахівець видала направлення на            
обстеження до медичного закладу, та наголосила, що 
обстеження є обов’язковим, адже Анастасія знаходиться 
у групі ризику. 

Клієнтка почала проходити обстеження в КНП 
«Добропільська лікарня інтенсивного лікування»: у      
протитуберкульозному кабінеті було проведення         
дослідження методом мікроскопії та зроблено рентген 
органів грудної клітини, а також зразки мокротиння були 
направлені на дослідження молекулярно-генетичним 
методом до міста Покровськ.  

Після завершення обстеження у клієнтки підтвердився 
туберкульоз. Жінка пройшла курс лікування, який         
контролювали лікарі і фахівець Центру, адже вона з числа 
родин, які перебувають у складних життєвих обставинах. 
На даний час Анастасія має позитивний результат 
      у лікуванні.   



 

Моніторинговий візит в Луганську область 

Нещодавно спеціалісти МГО "Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров'я" в рамках проєкту "Тобі слід знати про       

туберкульоз!" здійснили моніторинговий візит до соціальних та медичних працівників Луганської області (м. Рубіжне, м. 

Сєвєродонецьк, смт. Станиця Луганська). 

Прибувши вранці поїздом, відправилися у Сєвєродонецьк. Там поспілкувалися із лікарем проєкту щодо внесення деяких 

коректив в алгоритм проєкту, а саме налагодження процесу обстеження клієнтів проєкту молекулярно-генетичним          

методом дослідження в лабораторії Луганського обласного протитуберкульозного диспансеру.  

Після цього працівники поїхали до смт. Станиця Луганська.             

Нещодавно тут відремонтували дорогу. На шляху до місця             

призначення стояло 4 блокпости. Приїхавши до Станиці, спеціалісти 

проєкту відвідали місцевий центр соціальних служб для сім'ї, дітей 

та молоді, де працюють соціальні працівники, залучені до проєкту 

"Тобі слід   знати про туберкульоз!". Було проведено консультацію 

щодо        заповнення обліково-звітної документації проєкту.   

Згодом відвідали Станично-Луганське медичне об'єднання, де     

спеціалістам показали пункт мікроскопії. Це невеличкий кабінет, але 

при цьому медичні працівники заявили, що  забезпечені усім                

необхідним для якісної роботи з дослідження мокротиння - різні 

розчини, витратні матеріали, мікроскоп. Усі лаборанти мають більш 

ніж 20-річний стаж роботи та професійно виконують свої обов'язки.  

Далі працівники проєкту зустрілися із спеціалістами з телефонного 

анкетування, яким також було надано консультацію з приводу  

алгоритму пере-адресації клієнтів проєкту до медичних закладів, а 

також щодо заповнення обліково-звітної документації.   

Наступного дня спеціалісти МГО "Соціальні ініціативи з охорони 

праці та здоров'я" відвідали Рубіжанський міський центр             

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, де поспілкувалися із 

місцевими соціальними працівниками проєкту. Після цього разом 

вирушили до місцевого протитуберкульозного кабінету,             

поспілкувалися із лікарем-фтизіатром щодо поточних досягнень в 

роботі в проєкті. Також спеціалістам показали, як виглядає         

місцевий пункт збору та прийому мокротиння.  

Дякуємо усім працівникам за ефективну роботу в 
проєкті та чудову гостинність! 

Проєкт "Тобі слід знати про туберкульоз!" реалізу-

ється МГО "Соціальні ініціативи з охорони праці та 

здоров'я в партнерстві з Альянс громадського здо-

ров'я Alliance for Public Health за підтримки The Glo-

bal Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria . 

https://www.facebook.com/AlliancePublicHealth/?__cft__%5b0%5d=AZUUBESUXSLFeZTAQIqHknt9d-7nB27LqitAQPPl_SrRFzX67MhGGguMTaz9sVHoQe5nPx6IpEtsRDJE9c8gTd2lImVGH_pPHfVAFr2yY3qsB0CUQQ6TzopbxsG8Eev4GZx3YybFe2yfxvCgbzrwEBxhWPYDDuJ18watHj0ENzLw89EYXc6sQc_ejeNgMLIc1QY&_
https://www.facebook.com/AlliancePublicHealth/?__cft__%5b0%5d=AZUUBESUXSLFeZTAQIqHknt9d-7nB27LqitAQPPl_SrRFzX67MhGGguMTaz9sVHoQe5nPx6IpEtsRDJE9c8gTd2lImVGH_pPHfVAFr2yY3qsB0CUQQ6TzopbxsG8Eev4GZx3YybFe2yfxvCgbzrwEBxhWPYDDuJ18watHj0ENzLw89EYXc6sQc_ejeNgMLIc1QY&_
https://www.facebook.com/theglobalfund/?__cft__%5b0%5d=AZUUBESUXSLFeZTAQIqHknt9d-7nB27LqitAQPPl_SrRFzX67MhGGguMTaz9sVHoQe5nPx6IpEtsRDJE9c8gTd2lImVGH_pPHfVAFr2yY3qsB0CUQQ6TzopbxsG8Eev4GZx3YybFe2yfxvCgbzrwEBxhWPYDDuJ18watHj0ENzLw89EYXc6sQc_ejeNgMLIc1QY&__tn__=k
https://www.facebook.com/theglobalfund/?__cft__%5b0%5d=AZUUBESUXSLFeZTAQIqHknt9d-7nB27LqitAQPPl_SrRFzX67MhGGguMTaz9sVHoQe5nPx6IpEtsRDJE9c8gTd2lImVGH_pPHfVAFr2yY3qsB0CUQQ6TzopbxsG8Eev4GZx3YybFe2yfxvCgbzrwEBxhWPYDDuJ18watHj0ENzLw89EYXc6sQc_ejeNgMLIc1QY&__tn__=k


 

Робоча зустріч 

Два насичені дні 6 та 7 жовтня 2020 року провели      
учасники проекту «Тобі слід знати про туберкульоз» - 
соціальні працівники – під Києвом, щоб підбити         
підсумки трьохрічної роботи над покращенням          
виявлення  туберкульозу серед ВПО та інших осіб у 
складних життєвих обставинах та обговорити головні 
виклики на майбутнє. 

Якщо з 2018 року в рамках проекту зусилля були       
сконцентровані на допомозі внутрішньо переміщеним 
особам, то з 2020 року послугами раннього виявлення 
ТБ крім ВПО, було охоплено і інших осіб у складних 
життєвих обставинах, які звертається по соціальні      
послуги до мережі центрів соціальних служб для сім'ї, 
дітей та молоді. Понад 58 соціальних фахівців           
пропонували пройти скринінг людям з високим         
соціальним ризиком зараження на ТБ та надавали    
супровід для забезпечення доступу о медичної послуги 
сучасної діагностики туберкульозу. Йдеться, зокрема, 
про малозабезпечених осіб з ознаками шкідливого 
вживання алкоголю з числа людей, що перебувають у 
складних життєвих обставинах, й осіб, що проживають 
в так званих "сірих зонах". Як виявилося, серед цих   
категорій населення досить велика кількість людей   
мають симптоми, схожі на ТБ, але через різні особисті 
обставини не можуть самостійно звернутися до        
профілактичних й діагностичних послуг щодо              
туберкульозу. 

Під час підсумкової робочої зустрічі, яка стала             
можливою завдяки підтримки МБФ «Альянс               
громадського здоров'я», учасники та учасниці           
презентували результати діяльності за поточний рік, 
обговорили здобутки та бар’єри у реалізації проєкту, 
особливсті захисту соціальних працівників зумовлені 
пандемією коронавірусу в Україні та розмірковували 
над можливістю роботи з новими соціальними групами 
ризику у майбутньому. 

Дякуємо колегам за співпрацю та людяність, з якою  
соціальні працівники ставляться до кожного свого     
клієнта, щоб допомогти їм залишатися здоровими! 



Показники, результати та  

 досягнення проєкту 

Рік 
Проскринін-

говано      
фактично 

Позитивний 
результат 
скринінгу 

  

Кількість тих, 
хто звернувся 
до медичного 

закладу  

Кількість 
обстежених 

на GeneXpert 
  

Кількість 
виявлених 

випадків ТБ 
  

Виявлені 
випадки на 
GeneXpert 

  

2018 52 666 8 938 2 849 20 6 5 

2019 51 830 11 071 
10 569 

Збільшення в 3.7 р 
(2018) 

585 
Збільшення в 
29.2 р (2018) 

25 19 

2020 (по  
серпень) 

50 936 9 465 
9 357 

Збільшення в 3.2 р 
за 8 міс (2019) 

1068 
Збільшення в 2р 

(2019) 

114 
Збільшення в 

19р (2018) 
Збільшення в 

2.8р (2019) 

108 
В 20 р (2018) 

В 4 рази (2019) 

Виклики 2020 Рішення 2020 

Досягнення проєкту 



Корисні посилання 

 
НСЗУ про COVID-19: https://cutt.ly/TgrXZNa 

Стаття про новий пакет медичних послуг для лікування туберкульозу на рівні 
первинної медичної допомоги: https://cutt.ly/lgrXOac 

  
Статті на фб, розміщені фахівцями м. Рубіжне Луганської області 

https://www.facebook.com/photo 
fbid=115674150174382&set=a.110376584037472 

https://www.facebook.com/photo/?
fbid=167446441663819&set=a.110376584037472 

  

Б-р Лесі Українки, 34, офіс 213, м.Київ, 01133 

Тел.: 067-629-42-77; 067-234-83-97; 066-726-31-19 

 

e-mail: office@lhsi.org.ua; ilona@lhsi.org.ua 
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