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 Дайджест # І / 2021 
 

Проєкт «Тобі слід знати про туберкульоз: активне виявлення випадків 

туберкульозу серед осіб, які опинились у складних життєвих 

обставинах» 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ __ 
 

Зміцнюємо державні зв’язки 
◊ Протягом лютого консультанти проєкту 

Світлана Гусєва та Ігор Косяк взяли активну 

участь у роботі вебінарів НСЗУ щодо змін у 

програмі медичних гарантій 2021 року, впливу 

громадськості й, зокрема, пацієнтських 

організацій на медреформу та роботи системи E-

health. 
 

◊ Директорка LHSI Ілона Єлєнєва долучилася до 

обговорення актуальних питань протидії 

туберкульозу в складі Комітету з регіональної 

політики Національної ради з питань протидії 

туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу. 
 

Регіональна співпраця 
◊ 23 березня у Маріуполі команда проєкту LHSI 

зустрілася з представниками сімейної медицини, 

фтизіатричної служби, та обласного департаменту 

охорони здоров’я Донецької ОДА з метою 

налагодження співпраці між соціальною та 

медичною службами.  
 

 
 

Наталья Клименко, експертка обласного 

департаменту охорони здоров'я, розповіла про 

виклики, з якими зіштовхнулася фтизіатрична 

служба у зв'язку з реформуванням та у зв'язку з 

COVID-19, про стратегічні плани щодо подолання 

ТБ в Україні та яким чином сімейна медицина 

може допомогти у цьому.  
 

Володимир Дзюмак, представник Донецького 

обласного центру соціальних служб 

проінформував про систему соціального захисту 

та розповів про співпрацю з LHSI протягом 2018-

2020 років. 
 

Ілона Єлєнєва, директорка LHSI, говорила про 

важливість співпраці соціальних та медичних  

 
 

служб різного підпорядкування для активного 

виявлення туберкульозу серед сімей у складних 

життєвих обставинах, в тому числі, дітей з цих 

сімей.  
 

 
 

Після зустрічі учасники зустрічі відвідали дитяче 

амбулаторне відділення Центру первинної 

медико-санітарної допомоги #3 Маріуполя, де 

діткам, їхнім батькам, а також медичним 

працівникам до Дня боротьби з туберкульозом 

вручили пам'ятні повітряні кульки із написом 

«Разом ліквідуємо туберкульоз» як нагадування 

про важливість як самостійного контролю за 

власним здоров'ям та самостійного звернення до 

лікаря у разі поганого самопочуття, так і 

важливості проактивних заходів медичних і 

соціальних служб для вчасного виявлення 

туберкульозу й недопущення розповсюдження 

епідемії.  
 

 
 

Квест-інформування 
◊ 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!». 
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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. 

 

Нові Угоди про співпрацю 
◊ Протягом лютого-березня 2021 року команда 

LHSI провела ґрунтовну підготовчу роботу та 

уклала 12 угод про співпрацю з ключовими 

партнерами проєкту: обласними та місцевими 

центрами соціальних служб, обласними 

протитуберкульозними диспансерами та 

центрами первинної медико-соціальної допомоги, 

обласними медичними центрами соціально-

небезпечних інфекційних хвороб. 
 

Особливістю цих угод стало те, що вони 

закріплюють погоджений алгоритм міжвідомчої 

співпраці на кожній з пілотних територій проєкту 

з метою покращення виявлення туберкульозу.  
 

Такий підхід дозволяє чітко розмежувати функції 

медичних і соціальних партнерів, визначити 

відповідальних за взаємодію та на постійній основі  

відстежувати ефективність співпраці. 
 

 
 

Маршрутизація пацієнта 
◊ 16 квітня команда LHSI організувала онлайн 

зустріч із дитячими фтізіатрами, завданням якої 

стало обговорення та фіналізація клінічних 

маршрутів діагностики ЛТІ і активного 

туберкульозу у дітей із сімей у СЖО. 
 

Робота соціальних працівників у 

фокусі 
◊ 27 квітня LHSI провела робочу зустріч із 

соціальними працівниками з чотирьох областей з 

питань виявлення ЛТІ серед дітей та забезпечення 

соціального супроводу профілактичного 

лікування дітей з ЛТІ із сімей у СЖО. 
 

«Не можна покласти край епідемії туберкульозу, 

не взявши під контроль латентну туберкульозну 

інфекцію (ЛТІ). Особливо актуальним є 

об’єднання зусиль медичних і соціальних служб 

для забезпечення проходження повного курсу 

профілактичного лікування ЛТІ серед дітей з груп 

високого ризику» — Марія Долинська, 

канд.мед.наук, доцент кафедри фтизіатрії та 

пульмонології НМУ імені О.О.Богомольця, 

експертка МГО «Соціальні ініціативи з охорони 

праці та здоров’я». 
 

«Соціальний супровід сім’ї у складних життєвих 

обставинах, в якій дитині призначено 

профілактичне лікування ЛТІ, базується на 

поняттях, закладених у Законі України «Про 

соціальну роботу з дітьми та молоддю» та є 

інноваційним пілотним підходом у 

протитуберкульозній практиці в Україні. Він має 

на меті допомогти сім’ям подолати життєві 

складнощі й забезпечити проходження повного 

курсу профілактичного лікування дитиною» — 

Наталія Лук’янова, канд.політ.наук, експертка з 

соціальної політики та співзасновниця МГО 

«Соціальні ініціативи з охорони праці та 

здоров’я». 
 

На зустрічі експертки представили напрацьовані з 

дитячими фтизіатрами клінічні маршрути 

діагностики ЛТІ і активного туберкульозу дітей, 

обговорили розроблену інноваційну модель 

співпраці соціальних і медичних служб та план 

соціального супроводу сімей у СЖО, де дитина 

отримує профілактичне лікування ЛТІ. 
 

Соціальні працівники також обговорили підходи 

до мотиваційного консультування батьків щодо 

процесу лікування ЛТІ у дітей. 
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Перші підсумки 
◊ Команда LHSI підбила результати роботи за 

проєктом у першому кварталі цього року. 
 

По всім територіям, які охоплюються 

проєктом, підписані меморандуми співпраці. 
 

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. 
 

Здійснено моніторингові візити до Маріуполя 

та Броварів, результати яких показали 

позитивну динаміку змін ситуації з вчасною 

діагностикою та лікуванням туберкульозу для 

пацієнтів із сімей в складних життєвих 

обставинах у цих регіонах.  
 

Загалом за перший квартал в рамках проєкту 

вдалося охопити скринінговим анкетуванням 

3 107 клієнтів, з них 914 пройшли діагностику на 

ТБ, 7 дітей з сімей у СЖО пройшли діагностику 

на ЛТІ. Виявлено 13 випадків активного 

туберкульозу, а також 2 випадки ЛТІ у дітей. 
 

Завдяки старту нового напрямку в рамках 

нашого проєкту «Тобі слід знати про 

туберкульоз: активне виявлення випадків 

туберкульозу серед осіб, які опинились у 

складних життєвих обставинах» — 

пілотування моделі соціального супроводу 

сімей у складних сімейних обставинах, в яких 

дітям призначено профілактичне лікування 

латентної туберкульозної інфекції — соціальна 

послуга з профілактики та супроводу 

обстеження та лікування тепер охоплює всіх 

членів родини, яка опинилася в складних 

життєвих обставинах. Дякуємо всім 

соціальним і медичним працівникам, які, не 

дивлячись на обмеження пов’язані із 

карантином, продовжують надавати 

послуги сім’ям у СЖО!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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. 
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