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Р І Ш Е Н Н Я 

 
Про затвердження Києво-Святошинської районної цільової  

соціальної Програми протидії захворюванню на туберкульоз  
на 2013-2016 роки  

 
 
 

Відповідно до п.16 ч.1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», розглянувши подання райдержадміністрації, районна рада  

 
в и р і ш и л а : 

 
1. Затвердити Києво-Святошинську районну цільову соціальну Програму протидії 

захворюванню на туберкульоз на 2013-2016 роки (додається). 
 
2. Рекомендувати райдержадміністрації при остаточному її доопрацюванні 

врахувати пропозиції та зауваження, викладені у висновках постійних комісій 
районної ради, а також висловлені депутатами в ході розгляду цього питання 
на сесії. 

 
3. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію районної 

ради з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, праці та соціального 
захисту населення (голова комісії – Бернацька В.В.). 
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Паспорт 
Києво-Святошинської районної цільової соціальної програми протидії 

захворюванню на туберкульоз на 2013 - 2016 роки 
 
1 Розробник Програми  Центральна районна лікарня          

Києво-Святошинського району 
2 Дата і номер звернення до 

облдержадміністрації про 
необхідність розроблення програми 

 

3 Співрозробники програми  

4 Відповідальний виконавець програми Центральна районна лікарня            
Києво-Святошинського району 

5 Співвиконавці програми  Райдержержадміністрація, органи 
місцевого самоврядування   

6 Головний розпорядник бюджетних 
коштів 

Центральна районна лікарня            
Києво-Святошинського району 

7 Обсяги та джерела фінансування 

Джерела 
фінансуванн
я 

У тому числі за роками 

 
 

Обсяги 
фінан-
сування 
(тис.грн) 

 

2012 2013 2014 2015 2016 

Державни
й бюджет       

Обласний       
Районні, 
міські (міст 
обласного 
значення) 
бюджети 

      
Інші 
джерела 
фінансуван

      
Всього:        
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Загальна частина 
 

Поширення туберкульозу, насамперед, мультирезистентного, становить 
загрозу національній безпеці країни, є однією з причин втрати працездатності, 
здоров’я, причиною інвалідності та смертності населення України, свідчить про 
проблеми бідності, соціальної нерівності та вимагає постійного збільшення 
видатків із державного бюджету. 

Протягом 6-ти місяців 2012 року в Києво-Святошинському районі 
спостерігається ріст захворюваності на туберкульоз.  

Матеріально-технічна база протитуберкульозних закладів району 
незадовільна, туберкульозне відділення району розміщене  в пристосованих 
будівлях і не відповідає санітарним та будівельним нормам та потребує 
значного покращення (капітального ремонту). Крім того незадовільне 
забезпечення дезінфікуючими засобами, засобами індивідуального захисту 
медичних працівників протитуберкульозних закладів залежно від небезпеки 
робочого місця, через відсутність належного  фінансування. Це в свою чергу 
створює передумови для виникнення випадків професійного захворювання на 
туберкульоз медичних працівників. 

Високий рівень захворюваності на туберкульоз та поширення 
мультирезистентного туберкульозу обумовлені, насамперед, неефективністю 
заходів, спрямованих на переривання ланцюга передачі туберкульозної 
інфекції, через недостатнє та несвоєчасне виявлення та лікування  хворих на 
заразні форми туберкульозу через недосконалість системи охорони здоров’я 
щодо діагностування звичайного, мультирезистентного туберкульозу та ко-
інфекції туберкульоз/ВІЛ, недостатнє фінансування, кадрову кризу, 
недосконалість лабораторної мережі з мікробіологічної діагностики 
туберкульозу, низьку мотивацію населення до своєчасного звернення за 
медичною допомогою та недостатній доступ до отримання медичних послуг з 
боку уразливих до захворювання на туберкульоз верств населення. 

Світовий досвід свідчить, що для усунення проблем, пов’язаних з 
туберкульозом, необхідно забезпечити реалізацію державної політики у сфері 
профілактики, своєчасного виявлення та лікування хворих шляхом  об’єднання 
зусиль влади та громадськості. 

 
Мета Програми 

 
Метою Програми є подальше поліпшення епідемічної ситуації в 

напрямку зменшення загальної кількості хворих на туберкульоз, зниження 
захворюваності та смертності від туберкульозу, від ко-інфекції ТВ/ВІЛ, 
зниження темпів поширення мультирезистентного туберкульозу шляхом 
реалізації державної політики, що ґрунтується на принципах забезпечення 
загального та рівного доступу населення до якісних послуг з профілактики, 
діагностики та лікування туберкульозу, покращення медичної допомоги хворим 
на туберкульоз, скорочення витрат від тимчасової та постійної 
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непрацездатності, зменшення кількості ускладнень, що призводять до 
інвалідності та смерті. 

 
Основні завдання Програми 

 
– зміцнення системи охорони здоров’я шляхом підвищення спроможності 

закладів первинної та вторинної медичної допомоги у напрямку 
протитуберкульозної допомоги, інтеграції надання медичної допомоги, 
підготовки плану розвитку кадрових ресурсів, запровадження механізмів 
використання стратегічної інформації через операційні дослідження та аналіз 
систем; 

– посилення можливостей лабораторної мережі з мікробіологічної 
діагностики туберкульозу для діагностики всіх випадків захворювання шляхом 
оптимізації кількості лабораторій І-ІІІ рівнів, доукомплектування сучасним 
обладнанням, застосування швидких тестів для діагностики звичайного та 
мультирезистентного туберкульозу, навчання персоналу та забезпечення 
зовнішнього контролю якості лабораторних досліджень на всіх рівнях; 

– підвищення доступу до діагностики, лікування та догляду через заходи 
з адвокації, комунікації та соціальної мобілізації шляхом розробки та 
запровадження скоординованої національної стратегії на регіональному рівні, 
залучення організацій громадянського суспільства до активної участі в протидії 
туберкульозу, адвокації та охоплення навчанням і підтримкою груп населення з 
обмеженим доступом до медичної допомоги, підвищення рівня громадської 
обізнаності, подолання проблеми, пов’язаної зі стигматизацією суспільства 
щодо хворих на туберкульоз та ВІЛ-інфікованих осіб та їх  дискримінації у 
системі охорони здоров’я; забезпечення належних умов для ефективної 
реалізації потенціалу та інституційного розвитку об’єднань громадян, які 
працюють у сфері туберкульозу; 

– запровадження сучасних заходів інфекційного контролю за 
туберкульозом у закладах охорони здоров’я, місцях довгострокового  
перебування людей та проживання хворих на туберкульоз, зміцнення 
матеріально-технічної бази протитуберкульозних закладів; 

– запровадження у сфері протитуберкульозної допомоги підходу до 
надання медичної допомоги, що орієнтований на пацієнта, шляхом  
децентралізації  надання медичної допомоги; 

– безперебійного забезпечення медичних закладів, що здійснюють 
лікування хворих на туберкульоз на стаціонарному та амбулаторному етапах, 
протитуберкульозними препаратами гарантованої якості з широким 
застосуванням  препаратів із фіксованими дозами;  

– підвищення якості контрольованого лікування через розгалужену 
мережу кабінетів контрольованого лікування в закладах охорони здоров’я; 

– посилення координації протитуберкульозної та служби протидії 
ВІЛ/СНІДу щодо виявлення випадків туберкульозу, своєчасного 
діагностування мультирезистентного туберкульозу, розширення  
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профілактичного лікування латентної туберкульозної інфекції для людей, що 
живуть з ВІЛ/СНІДом;  

– посилення взаємодії та координації між медичною службою та іншими 
неурядовими організаціями щодо своєчасної діагностики і лікування хворих на 
звичайний та мультирезистентний туберкульоз осіб з груп ризику, зокрема 
бездомних осіб, осіб, які перебувають в місцях позбавлення волі, та організації 
контрольованого лікування хворих на активний туберкульоз, що звільнилися з 
місць позбавлення волі; 

– вдосконалення системи надання стаціонарної медичної допомоги 
затриманим за підозрою у вчиненні злочинів та взятим під варту особам, 
хворим на заразну форму туберкульозу. 

– розвитку паліативної та хоспісної медицини для хворих на туберкульоз 
в термінальній стадії захворювання;  

– посилення системи моніторингу та оцінки заходів виконання Програми, 
роботи закладів охорони здоров’я на центральному та регіональному рівнях 
шляхом підготовки та навчання відповідних фахівців, удосконалення звітно-
облікових форм та індикаторів ефективності роботи, забезпечення 
функціонування електронного реєстру хворих на туберкульоз;  

– посилення спроможності керівної та менеджерської ланки програми 
шляхом навчання, обміну досвідом на національному та міжнародному рівнях; 

– підвищення обізнаності населення шляхом проведення лекцій, бесід, 
телепередач, розповсюдження соціальної реклами з питання попередження 
захворювання на туберкульоз.  

 
Фінансове забезпечення Програми 

 
Фінансування Програми здійснюватиметься відповідно до законодавства 

за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також заінтересованих 
суб’єктів підприємницької діяльності усіх форм власності, громадських та 
міжнародних організацій інших джерел, не заборонених законодавством. 

 
Правова база 

 
 Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб»; 
 Закону України «Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної 

програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2013–2016 роки»; 
 Розпорядження Кабінету Міністрів України  від 30 листопада 2011 р.               

№ 1341-р «Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової 
соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2013-2016 
роки»; 

 Наказ МОЗ від 27.07.1998р. №226 „Про затвердження Тимчасових 
галузевих уніфікованих стандартів медичних технологій діагностично-
лікувального процесу стаціонарної допомоги дорослому населенню в 
лікувально-профілактичних закладах України та Тимчасових стандартів 



 7

обсягів діагностичних досліджень, лікувальних заходів і критерії якості 
лікування дітей ”; 

 Наказ МОЗ України від 23.02.2000р. № 33 «Про штатні нормативи та 
типові штати закладів охорони здоров’я»; 
 Наказ МОЗ України від 09.06.2006 № 384 «Про затвердження Протоколу 

надання медичної допомоги хворим на туберкульоз».  
 

Прогноз результатів виконання Програми 
 

Виконання Програми дасть змогу досягти Цілей Розвитку Тисячоліття 
ООН для України як складової національної довгострокової стратегії розвитку, 
а саме цілі: «Обмеження поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу і 
започаткування тенденції до скорочення їх масштабів», знизивши 
захворюваність та смертність від туберкульозу відповідно до 55,0 та 12,0 
випадків на 100 тис. населення. Також очікується досягти таких результатів: 
зменшення прямих та непрямих витрат, пов’язаних із захворюваністю, 
інвалідністю, лікуванню осіб, хворих на туберкульоз та його ускладнення; 
створення умов для зниження рівня захворюваності населення на туберкульоз; 
виліковування 70% хворих з новими випадками туберкульозу; зниження 
кількості хворих з повторним лікуванням та зменшити відсоток відривів від 
лікування; стабілізація рівня смертності від ко-інфекції ТБ/ВІЛ шляхом  
забезпечення мультидисциплінарного підходу надання медичної допомоги 
пацієнтів з туберкульозом та ВІЛ-інфекцією; створення умов для збереження 
працездатності та поліпшення умов лікування хворих на туберкульоз, 
збільшення тривалості їх життя. 
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План заходів щодо виконання завдань 
Києво-Святошинсьої районної цільової соціальної програми протидії захворюванню 

на туберкульоз на 2013-2016 роки 
 

№ п/п Найменування заходу Термін 
виконання Відповідальні виконавці 

1.       Зміцнення системи охорони здоров’я в галузі протидії захворюванню на туберкульоз, у тому числі хіміорезистентному 

1.1.  Реформувати систему надання протитубекульозної допомоги. 2013-2016 
Центральна районна лікарня Києво-Святошинського 

району, райдержадміністрація, органи місцевого 
самоврядування,  

1.2.  
Розгляд на засіданнях координаційної ради результатів виконання 

Київської обласної цільової соціальної програми протидії 
захворюванню на туберкульоз 2012-2016рр. (далі-Програми). 

2013-2016 
Центральна районна лікарня  Києво-

Святошинського району, райдержадміністрація, 
органи місцевого самоврядування  

1.3.  
Забезпечити раціональний розподіл та моніторинг за використанням 

протитуберкульозних препаратів шляхом впровадження удосконаленої 
нормативно-правової бази. 

2013-2016 
Центральна районна лікарня  Києво-

Святошинського району, райдержадміністрація, 
органи місцевого самоврядування 

1.4.  
Підвищити рівень управлінської компетенції відповідальних за 

реалізацію регіональних програм шляхом навчання, обміну досвідом на 
національному та міжнародному рівнях 

2013-2016 
Центральна районна лікарня  Києво-

Святошинського району, райдержадміністрація, 
органи місцевого самоврядування 

1.5.  Розробити та затвердити стратегію і план розвитку кадрового 
потенціалу протитуберкульозної служби на регіональному рівні. 2013-2016 

Центральна районна лікарня  Києво-
Святошинського району, райдержадміністрація, 

органи місцевого самоврядування 

1.6.  
Провести оцінку навантаження на фахівців протитуберкульозної 

служби відповідно до нових нормативно-правових актів щодо надання 
медичної допомоги 

2013-2016 
Центральна районна лікарня  Києво-

Святошинського району, райдержадміністрація, 
органи місцевого самоврядування 
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1.7.  Внести зміни в штатні нормативи протитуберкульозних закладів та 
посадові інструкції фахівців відповідно до нових настанов 2013-2016 райдержадміністрація, центральна районна лікарня  

Києво-Святошинського району  

1.8.  
Впровадити удосконалену систему післядипломної освіти з питань 

фтизіатрії, обміну досвідом на національному та міжнародному рівнях 
через створені ресурсні центри та оновлених програм навчання. 

2013-2016 
Центральна районна лікарня  Києво-

Святошинського району, райдержадміністрація, 
органи місцевого самоврядування 

1.9.  Провести навчання медичних працівників протитуберкульозних 
закладів з питань ведення випадку мультирезистентного туберкульозу 2013-2016 

Центральна районна лікарня  Києво-
Святошинського району, райдержадміністрація, 

органи місцевого самоврядування 

1.10. 
Провести навчальні семінари для лікарів первинної ланки, психологів 

та соціальних працівників з питань профілактики діагностики та 
лікування туберкульозу. 

2013-2016 
Центральна районна лікарня  Києво-

Святошинського району, райдержадміністрація, 
органи місцевого самоврядування 

1.11. Укомплектувати майном, відповідно до табелю оснащення, заклади 
охорони здоров’я, що  надають послуги хворим на туберкульоз. 2013-2016 

Центральна районна лікарня  Києво-
Святошинського району, райдержадміністрація, 

органи місцевого самоврядування 

1.12. Привести у відповідність до санітарних та будівельних норм заклади 
охорони здоров’я, які надають допомогу хворим на туберкульоз. 2013-2016 

Центральна районна лікарня  Києво-
Святошинського району, райдержадміністрація, 

органи місцевого самоврядування 

1.13. Провести ремонт (капітальний/поточний) стаціонарних та 
амбулаторних тубвідділень ЦРЛ. 2013-2016 

Центральна районна лікарня  Києво-
Святошинського району, райдержадміністрація, 

органи місцевого самоврядування 

1.14. 
Створити та забезпечити функціонування відділень/палат для лікування 

хворих на туберкульоз щодо яких судом ухвалено рішення про 
обов’язкову госпіталізацію та взяття під варту 

2013-2016 
Центральна районна лікарня  Києво-

Святошинського району, райдержадміністрація, 
органи місцевого самоврядування 
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1.15. Забезпечити впровадження системи контролю якості для лабораторій І, 
ІІ та ІІІ рівня з метою ефективної діагностики випадків туберкульозу. 2013-2016 

Центральна районна лікарня  Києво-
Святошинського району, райдержадміністрація, 

органи місцевого самоврядування 

1.16. 
Забезпечити обслуговування обладнання в лабораторіях з 

бактеріологічної діагностики туберкульозу згідно з діючими 
стандартами. 

2013-2016 
Центральна районна лікарня  Києво-

Святошинського району, райдержадміністрація, 
органи місцевого самоврядування 

2.      Посилити систему моніторингу та оцінки заходів виконання Програми. 

2. 1  

Забезпечити функціонування системи обліку та звітності, включно з 
лабораторною мережею з мікробіологічної діагностики  туберкульозу, 
відповідно до міжнародних стандартів (враховуючи звітно-облікові форми та 
впровадження електронного реєстру хворих на туберкульоз). 

2013-2016 
Центральна районна лікарня  Києво-

Святошинського району, райдержадміністрація, 
органи місцевого самоврядування 

2. 2  

Впровадити систему моніторингових візитів для забезпечення допомоги на 
місцях та контролю за дотриманням законодавства в сфері протидії 
туберкульозу. 2013-2016 

Центральна районна лікарня  Києво-
Святошинського району, райдержадміністрація, 

органи місцевого самоврядування 

2. 3  

Забезпечити проведення моніторингових візитів фахівців обласного рівня для 
надання технічної допомоги відповідальним за реалізацію районних, програм 
по боротьбі з ТБ. 2013-2016 

Центральна районна лікарня  Києво-
Святошинського району, райдержадміністрація, 

органи місцевого самоврядування 

3.Організація виявлення та діагностики туберкульозу. 

3.1  

Забезпечити виявлення осіб, хворих на туберкульоз, за зверненням в ЛПЗ за 
методом мікроскопії мазка мокротиння та закупівлі лабораторних витратних 
матеріалів. 2013-2016 

Центральна районна лікарня  Києво-
Святошинського району, райдержадміністрація, 

органи місцевого самоврядування 
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3.2  

Забезпечити закупівлю обладнання та витратних матеріалів для діагностики 
туберкульозу методом мікроскопії мазка мокротиння та посіву на тверді 
середовища. 2013-2016 

Центральна районна лікарня  Києво-
Святошинського району, райдержадміністрація, 

органи місцевого самоврядування 

3.3  

 
Забезпечити діагностику та моніторинг ефективності лікування за допомогою 
рентгенологічного обстеження шляхом закупівлі: 2013-2016 

Центральна районна лікарня  Києво-
Святошинського району, райдержадміністрація, 

органи місцевого самоврядування 

3.4  

 
Закупівлі рентгенологічного обладнання  

2013-2016 
Центральна районна лікарня  Києво-

Святошинського району, райдержадміністрація, 
органи місцевого самоврядування 

3.5  

 
Рентгенівської плівки та реагентів, лабораторних витратних матеріалів 
(місцевий бюджет). 2013-2016 

Центральна районна лікарня  Києво-
Святошинського району, райдержадміністрація, 

органи місцевого самоврядування 

3.6  

 
Забезпечити здійснення туберкулінодіаностики. 

2013-2016 
Центральна районна лікарня  Києво-

Святошинського району, райдержадміністрація, 
органи місцевого самоврядування 

4. Лікування та профілактика туберкульозу 

4.1  

Забезпечити доступ до профілактики та лікування хворих на туберкульоз 1-3 
категорії за стандартними схемами шляхом замовлення необхідної кількості 
протитуберкульозних препаратів І та ІІ РЯДУ 2013-2016 

Центральна районна лікарня  Києво-
Святошинського району, райдержадміністрація, 

органи місцевого самоврядування 

4.2  

 
Забезпечити доступ хворих на туберкульоз до патогенетичного лікування 2013-2016 

Центральна районна лікарня  Києво-
Святошинського району, райдержадміністрація, 

органи місцевого самоврядування 
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4.3  

 
Забезпечити доступ до хірургічного лікування хворих на туберкульоз легень 
та позалегеневий туберкульоз 2013-2016 

Центральна районна лікарня  Києво-
Святошинського району, райдержадміністрація, 

органи місцевого самоврядування 

4.4  

 
Забезпечити повноцінне харчування хворих на туберкульоз, які лікуються 
стаціонарно 2013-2016 

Центральна районна лікарня  Києво-
Святошинського району, райдержадміністрація, 

органи місцевого самоврядування 

4.5  

Забезпечити роботу кабінетів контрольованого лікування у загально-
лікувальній мережі та надання ДОТ-послуг на рівні первинної медико-
санітарної допомоги 2013-2016 

Центральна районна лікарня  Києво-
Святошинського району, райдержадміністрація, 

органи місцевого самоврядування 

4.6  

 
Сприяти формуванню прихильності до безперервного лікування на 
амбулаторному етапі лікування(місцеві кошти в п. 4.6.) 2013-2016 

Центральна районна лікарня  Києво-
Святошинського району, райдержадміністрація, 

органи місцевого самоврядування 

5. Протидія мультирезистентному туберкульозу та туберкульозу з розширеною медикаментозною резистентністю 

5.1  

 
Створити відділення для лікування хворих на мультирезистентний 
туберкульоз(п.1.12.) 2013-2016 

Центральна районна лікарня  Києво-
Святошинського району, райдержадміністрація, 

органи місцевого самоврядування 

5.2  

 
Створити відділення (палати) для паліативного лікування хворих на 
туберкульоз 2013-2016 

Центральна районна лікарня  Києво-
Святошинського району, райдержадміністрація, 

органи місцевого самоврядування 

5.3  

 
Забезпечити надання хоспісної та паліативної допомоги хворим на 
туберкульоз 2013-2016 

Центральна районна лікарня  Києво-
Святошинського району, райдержадміністрація, 

органи місцевого самоврядування 
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5.4  

 
Сформувати прихильність до лікування  у хворих на МР/РР ТБ 

2013-2016 
Центральна районна лікарня  Києво-

Святошинського району, райдержадміністрація, 
органи місцевого самоврядування 

5.5  

 
Впровадити нормативну базу щодо тактики ведення осіб, які перебували в 
контакті із хворими на МР/РР ТБ відповідно до нормативного акту 2013-2016 

Центральна районна лікарня  Києво-
Святошинського району, райдержадміністрація, 

органи місцевого самоврядування 

5.6  

Запровадити інноваційні методи швидкої діагностики туберкульозу, в тому 
числі мультирезистентного (далі МР ТБ), у лабораторіях ІІ та ІІІ рівня 
молекулярно-генетичними методами шляхом отримання закупленого 
обладнання та витратних матеріалів 

2013-2016 
Центральна районна лікарня  Києво-

Святошинського району, райдержадміністрація, 
органи місцевого самоврядування 

5.7  

 
Здійснювати лікування побічних реакцій 

2013-2016 
Центральна районна лікарня  Києво-

Святошинського району, райдержадміністрація, 
органи місцевого самоврядування 

5.8  

 
Впровадження удосконаленого підходу щодо хірургічного лікування хворих 
на МР/РР ТЮ відповідно до рекомендацій 2013-2016 

Центральна районна лікарня  Києво-
Святошинського району, райдержадміністрація, 

органи місцевого самоврядування 

5.9  

 
А) первинної лікувально-профілактичної допомоги 2013-2016 

Центральна районна лікарня  Києво-
Святошинського району, райдержадміністрація, 

органи місцевого самоврядування 

5.10  

Б) протитуберкульозних закладах шляхом впровадження інженерного 
контролю та заходів біобезпеки в лабораторіях мікробіологічної діагностики 
ТБ 2013-2016 

Центральна районна лікарня  Києво-
Святошинського району, райдержадміністрація, 

органи місцевого самоврядування 

5.11  

Забезпечити протитуберкульозні заклади дезінфекційними камерами та 
дезінфекційними засобами, бактерицидними УФО- випромінювачами, 
установками для утилізації медичних відходів, засобами індивідуального 
захисту працівників протитуберкульозних закладів залежно від небезпеки 
робочого місця та пацієнтів, потенційних виділювачів мікобактерій 
туберкульозу 

2013-2016 
Центральна районна лікарня  Києво-

Святошинського району, райдержадміністрація, 
органи місцевого самоврядування 
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5.12  

 
Організувати навчання з інфекційного контролю щодо ТБ на регіональному 
рівнях 2013-2016 

Центральна районна лікарня  Києво-
Святошинського району, райдержадміністрація, 

органи місцевого самоврядування 

5.13  

Удосконалити систему післядипломної освіти з питань фтизіатрії, налагодити 
механізм обміну досвідом та поширення 

2013-2016 
Центральна районна лікарня  Києво-

Святошинського району, райдержадміністрація, 
органи місцевого самоврядування 

5.14  

 Інтегрувати в існуючі програми надання соціальних послуг та соціального 
обслуговування (через неурядові організації, реабілітаційні центри, соціальні 
служби, служби Червоного Хреста) для кожної цільової групи, які мають 
високий ризик захворювання на туберкульоз, мотиваційний компонент для 
проходження ними обстеження та прихильності до лікування 

2013-2016 
Центральна районна лікарня  Києво-

Святошинського району, райдержадміністрація, 
органи місцевого самоврядування 

5.15  

Поліпшити доступ до груп населення, з якими складно встановити контакт, і 
вразливих груп населення 2013-2016 

Центральна районна лікарня  Києво-
Святошинського району, райдержадміністрація, 

органи місцевого самоврядування 

6. Реалізація спільних заходів протидії поєднання патології туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу 

6.1  

Розробити порядок координації та реалізації Плану спільних заходів щодо 
протидії ко-інфекції ТБ-ВІЛ 2012-2016 років області, включно з заходами з 
профілактики, діагностики, ведення випадку захворювання на ко-інфекцію та 
планом моніторингу і оцінки спільних заходів, що базується на відповідних 
міжнародних рекомендаціях 

2013-2016 
Райдержадміністрація, Центральна районна лікарня  
Києво-Святошинського району, органи місцевого 

самоврядування 

6.2  

 
Розробити та затвердити індикатори оцінки спільної діяльності з подолання 
ко-інфекції ТБ/ВІЛ в області 2013-2016 

Райдержадміністрація, центральна районна лікарня  
Києво-Святошинського району, органи місцевого 

самоврядування 

6.3  

 
Забезпечити доступ хворих на ТБ/ВІЛ до лікування опортуністичних інфекцій 2013-2016 

Центральна районна лікарня  Києво-
Святошинського району, райдержадміністрація, 

органи місцевого самоврядування 
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6.4  

 
Забезпечити доступ хворих на ТБ/ВІЛ до антиретровірусної терапії 

2013-2016 
Центральна районна лікарня  Києво-

Святошинського району, райдержадміністрація, 
органи місцевого самоврядування 

6.5  

 
Забезпечити проведення до- та після- тестового консультування та тестування 
на ВІЛ-інфекцією хворих на туберкульоз 2013-2016 

Центральна районна лікарня  Києво-
Святошинського району, райдержадміністрація, 

органи місцевого самоврядування 

6.6  

Впровадити механізм інтегрованої допомоги хворим на ко-інфекцію 
туберкульоз/ВІЛ та потрійною патологією(туберкульоз, ВІЛ-інфекція, 
наркоманія) 2013-2016 

Центральна районна лікарня  Києво-
Святошинського району, райдержадміністрація, 

органи місцевого самоврядування 

7.Створення сприятливого соціального середовища для діяльності ІГС-ства для подолання епідемії туберкульозу 

7.1  

На основі розробленого  та впровадженого Національного плану заходів з 
інформування та залучення громад щодо профілактики захворювання на 
туберкульозу розробити та впровадити регіональний план 2013-2016 

Центральна районна лікарня  Києво-
Святошинського району, райдержадміністрація, 

органи місцевого самоврядування 

7.2  

Здійснити навчання працівників органів місцевого самоврядування, 
соціальних працівників, волонтерів, медичних, патронажних сестер, 
працівників бізнесу консультуванню населення для зміни поведінки та 
прихильності до профілактики, лікування туберкульозу та з питань адвокації, 
комунікації та соціальної мобілізації 

2013-2016 
Райдержадміністрація, центральна районна лікарня  
Києво-Святошинського району, органи місцевого 

самоврядування  

8. 8

 
Забезпечити залучення ресурсів неурядових організацій для покращення 
спеціалізованої діагностики туберкульозу 2013-2016 

Центральна районна лікарня  Києво-
Святошинського району, райдержадміністрація, 

органи місцевого самоврядування 

9.  

Запровадити систему взаємодії обласного комунального та неурядового 
сектору у веденні випадку ТБ/ВІЛ ко-інфекції, підтримка впровадження 
проектів супроводу та догляду хворих на ТБ/ВІЛ ко-інфекцію 2013-2016 

Центральна районна лікарня  Києво-
Святошинського району, райдержадміністрація, 

органи місцевого самоврядування 
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10.  

 
Проведення конференції з питань запобіганню поширенню 
ВІЛ/СНІД/туберкульозу в Київській області 2013-2016 

Центральна районна лікарня  Києво-
Святошинського району, райдержадміністрація, 

органи місцевого самоврядування 

11.  

 
Забезпечити роботу з залучення ресурсів неурядових організацій для 
вирішення проблем з ВІЛ/СНІД/туберкульозу серед уразливих груп. 2013-2016 

Центральна районна лікарня  Києво-
Святошинського району, райдержадміністрація, 

органи місцевого самоврядування 

12.  

Запровадити просвітницьку  програму із запобігання передачі туберкульозу і 
«етикету кашлю» для пацієнтів з туберкульозом та інших близьких 
контактних осіб, а також широких верств населення 2013-2016 

Центральна районна лікарня  Києво-
Святошинського району, райдержадміністрація, 

органи місцевого самоврядування 

13.  

 
Надавати інформаційну підтримку лідерам місцевих громад з питань 
туберкульозу 2013-2016 

Центральна районна лікарня  Києво-
Святошинського району, райдержадміністрація, 

органи місцевого самоврядування 

14.  

Організація і проведення заходів до Всесвітнього та всеукраїнського дня 
боротьби із туберкульозом, спрямованих на підвищення ролі місцевих громад 
у протидії туберкульозу та залучення додаткових ресурсів на боротьбу із 
туберкульозом 

2013-2016 
Центральна районна лікарня  Києво-

Святошинського району, райдержадміністрація, 
органи місцевого самоврядування 

15.  

Забезпечити залучення ресурсів неурядових організацій для проведення 
конкурсів соціального замовлення на надання соціальних послуг з виявлення 
та супроводу лікування хворих на туберкульоз 2013-2016 

Центральна районна лікарня  Києво-
Святошинського району, райдержадміністрація, 

органи місцевого самоврядування 
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Обсяги фінансування  
заходів щодо реалізації Києво-Святошинської районної  цільової соціальної програми протидії захворюванню  

на туберкульоз на 2013-2016 роки 
 

№ п/п Найменування заходу Обґрунтування Фінансування Фінансування за роками (тис. грн.) Всього 
(тис. грн.) 2012 2013 2014 2015 2016 

1.       Зміцнення системи охорони здоров’я в галузі протидії захворюванню на туберкульоз, у тому числі хіміорезистентному 

1.1. Реформувати систему надання 
протитуберкульозної допомоги. 

Зменшення захворюваності на 
туберкульоз та покращення надання 
протитуберкульозної допомоги  
  

Бюджет, 
всього 

За рахунок загальних асигнувань   

Державний             

Обласний             

Місцевий             

Інші             

1.2. Розгляд на засіданнях координаційної 
ради результатів виконання Київської 
обласної цільової соціальної програми 
протидії захворюванню на туберкульоз 
2012-2016рр. (далі-Програми). 

Бюджет, 
всього 

За рахунок загальних асигнувань   

Державний             

Обласний             

Місцевий             

Інші             

1.3. Забезпечити раціональний розподіл та 
моніторинг за використанням 
протитуберкульозних препаратів 
шляхом впровадження удосконаленої 
нормативно-правової бази. 

Складання повноцінних та 
раціональних заявок проти 
туберкульозних препаратів 

Бюджет, 
всього 

  
За рахунок загальних асигнувань  

  

  

Державний             

Обласний             

Місцевий             

Інші             
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1.5. Підвищити рівень управлінської 
компетенції відповідальних за 
реалізацію регіональних програм 
шляхом навчання, обміну досвідом 
на національному та міжнародному 
рівнях 

Підвищити рівень управлінської 
компетенції відповідальних за 
виконанням обласної програми. 

Бюджет, 
всього 

За рахунок загальних асигнувань   

Державний             
Обласний             
Місцевий             

Інші             

1.6. Розробити та затвердити стратегію і 
план розвитку кадрового потенціалу 
протитуберкульозної служби на 
регіональному рівні. 

Покращити кадрове 
забезпечення фтизіатричної 
служби. 

Бюджет, 
всього 

За рахунок загальних асигнувань   

Державний             
Обласний             
Місцевий             
Інші             

1.6.1. Провести оцінку навантаження на 
фахівців протитуберкульозної 
служби відповідно до нових 
нормативно-правових актів щодо 
надання медичної допомоги  

  Бюджет, 
всього 

За рахунок загальних асигнувань   

  Державний             
  Обласний             
  Місцевий             
  Інші             
1.6.2. Внести зміни в штатні нормативи 

протитуберкульозних закладів та 
посадові інструкції фахівців 
відповідно до нових настанов  

  Бюджет, 
всього 

За рахунок загальних асигнувань   

    Державний             
    Обласний             
    Місцевий             
     Інші             
1.8. Впровадити удосконалену систему 

післядипломної освіти з питань 
фтизіатрії, обміну досвідом на 
національному та міжнародному 
рівнях через створені ресурсні 
центри та оновлених програм 
навчання. 

Покращити післядипломну 
освіту з питань фтизіатрії. 

Бюджет, 
всього 

За рахунок загальних асигнувань   

Державний             
Обласний             
Місцевий             
Інші             
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1.9. Провести навчання медичних 
працівників протитуберкульозних 
закладів з питань ведення випадку 
мультирезистентного туберкульозу 

Забезпечити проведення 
навчання медичних працівників 
протитуберкульозних  закладів з 
питань ведення випадку 
мультирезистентного 
туберкульозу 

Бюджет, 
всього 

За рахунок загальних асигнувань   

Державний             
Обласний             
Місцевий             
Інші             

1.10. Провести навчальні семінари для 
лікарів первинної ланки, психологів 
та соціальних працівників з питань 
профілактики діагностики та 
лікування туберкульозу. 

Забезпечити проведення 
навчальних семінарів для лікарів 
первинної ланки, психологів та 
соціальних працівників з питань 
профілактики діагностики та 
лікування туберкульозу. 

Бюджет, 
всього 

За рахунок загальних асигнувань   

Державний             
Обласний             
Місцевий             
Інші             

1.11. Укомплектувати майном, 
відповідно до табелю оснащення, 
заклади охорони здоров’я, що  
надають послуги хворим на 
туберкульоз. 

Покращити умови в закладах 
охорони здоров’я, що  надають 
послуги хворим на туберкульоз.  

Бюджет, 
всього 

       

Державний             
Обласний             
Місцевий   200,0 200,0 200,0 200,0 800,0 
Інші             

1.12. Привести у відповідність до 
санітарних та будівельних норм 
заклади охорони здоров’я, які 
надають допомогу хворим на 
туберкульоз. 

Привести у відповідність до 
санітарних та будівельних норм 
заклади охорони здоров’я, які 
надають допомогу хворим на 
туберкульоз. 

Бюджет, 
всього 

       

  Державний             
  Обласний        
  Місцевий   2900,0 2900,0 2900,0 2900,0 11600,0 
  Інші             
1.12.1. Виготовлення проектно-

кошторисної документації на 
будівництво лікувальних корпусів з 
загальною кількістю на 400 ліжок з 
поліклінічним відділенням КЗ КОР 
«КОПТД» 

Бюджет, 
всього 

       

  Державний        
  Обласний        
  Місцевий        
  Інші        
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1.12.6. Провести ремонт 
(капітальний/поточний) туб 
кабінетів та амбулаторних 
тубвідділень Центральної районної 
лікарні та міських лікарень. 

Бюджет, 
всього 

       

  Державний        
  Обласний        
  Місцевий   2900,0 2900,0 2900,0 2900,0 11600,0 
  Інші             
1.12.7.  Бюджет, 

всього 
За рахунок загальних асигнувань 

  Державний             
  Обласний             
  Місцевий             
  Інші             
1.13.  Створити та забезпечити 

функціонування відділень/палат для 
лікування хворих на туберкульоз 
щодо яких судом ухвалено рішення 
про обов’язкову госпіталізацію та 
взяття під варту  

  Бюджет, 
всього 

За рахунок загальних асигнувань   

    Державний             
    Обласний             
    Місцевий             
    Інші             

1.15. Забезпечити впровадження системи 
контролю якості для лабораторій І, 
ІІ та ІІІ рівня з метою ефективної 
діагностики випадків туберкульозу. 

Покращити лабораторну 
діагностику виявлення 
туберкульозу 

Бюджет, 
всього 

За рахунок загальних асигнувань   

Державний             
Обласний             
Місцевий             
Інші             

1.16. Забезпечити обслуговування 
обладнання в лабораторіях з 
бактеріологічної діагностики 
туберкульозу згідно з діючими 
стандартами. 

Дотримуватися високих 
стандартів в роботі 
бактеріологічних лабораторій з 
мікробіологічної діагностики 
туберкульозу. 

Бюджет, 
всього 

       

Державний        
Обласний        
Місцевий 3,0 3,0  3,0  3,0  3,0  12,0  
Інші             
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2.      Посилити систему моніторингу та оцінки заходів виконання Програми. 
2.1. Створити відділ моніторингу і 

оцінки заходів протидії 
захворюванню на туберкульоз у 
обласному протитуберкульозному 
диспансері. 

Налагодити систему 
моніторингу та оцінки 
виконання заходів Програми. 

Бюджет, 
всього 

За рахунок загальних асигнувань   

Державний             
Обласний             
Місцевий             
Інші             

2.2. Забезпечити функціонування 
системи обліку та звітності, 
включно з лабораторною мережею з 
мікробіологічної діагностики  
туберкульозу, відповідно до 
міжнародних стандартів 
(враховуючи звітно-облікові форми 
та впровадження електронного 
реєстру хворих на туберкульоз). 

Впровадити системи обліку та 
звітності, включно з 
лабораторною мережею з 
мікробіологічної діагностики 
туберкульозу, відповідно до 
міжнародних стандартів. 

Бюджет, 
всього 

За рахунок загальних асигнувань   

Державний             

Обласний             

Місцевий             

Інші             

2.3. Впровадити систему 
моніторингових візитів для 
забезпечення допомоги на місцях та 
контролю за дотриманням 
законодавства в сфері протидії 
туберкульозу. 

Проводити моніторингові візити 
в регіони області з метою 
надання допомоги та контролю 
за дотриманням законодавства в 
сфері протидії туберкульозу. 

Бюджет, 
всього 

За рахунок загальних асигнувань   

Державний             
Обласний             
Місцевий             
Інші             

2.4. Забезпечити проведення 
моніторингових візитів фахівців 
обласного рівня для надання 
технічної допомоги відповідальним 
за реалізацію районних, міських 
програм по боротьбі з ТБ. 

Проводити моніторингові візити 
фахівцями обласного рівня для 
надання технічної допомоги 
відповідальним за реалізацію 
районних, міських програм по 
боротьбі з ТБ. 

Бюджет, 
всього За рахунок загальних асигнувань 

  

Державний             

Обласний             
Місцевий             
Інші             
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3.Організація виявлення та діагностики туберкульозу. 
3.1. Забезпечити виявлення осіб, хворих 

на туберкульоз, за зверненням в 
ЛПЗ за методом мікроскопії мазка 
мокротиння та закупівлі 
лабораторних витратних матеріалів. 

Покращити виявлення осіб 
хворих на туберкульоз при 
зверненні в ЛПЗ методом 
мікроскопії мазка та забезпечити 
закупівлі лабораторних 
витратних матеріалів. 

Бюджет, 
всього 

       

Державний        
Обласний        
Місцевий   15,0 15,0 15,0 15,0 60,0 
Інші             

3.2. Забезпечити закупівлю обладнання 
та витратних матеріалів для 
діагностики туберкульозу методом 
мікроскопії мазка мокротиння та 
посіву на тверді середовища. 

Забезпечити закупівлю 
обладнання та витратних 
матеріалів для діагностики 
туберкульозу методом 
мікроскопії мазка мокротиння та 
посіву на тверді середовища. 

Бюджет, 
всього 

         

Державний             
Обласний          
Місцевий   15,0 15,0  35,0  35,0  100,0  
Інші             

3.4. Забезпечити діагностику та 
моніторинг ефективності лікування 
за допомогою рентгенологічного 
обстеження шляхом закупівлі: 

Покращення виявлення, 
проведення моніторингу 
ефективності лікування 
туберкульозу. 

Бюджет, 
всього За рахунок загальних асигнувань   

  Державний             
  Обласний             
  Місцевий             

  Інші             
3.4.1. Закупівлі рентгенологічного 

обладнання  
  Бюджет, 

всього 
       

  Державний        
  Обласний        
  Місцевий             
  Інші             
3.4.2. Рентгенівської плівки та реагентів, 

лабораторних витратних матеріалів 
(місцевий бюджет). 

  Бюджет, 
всього 

      

Державний             
Обласний       
Місцевий  60,0 60,0 60,0 60,0 240,0 
Інші             
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3.5. Забезпечити здійснення 
туберкулінодіагностики. 

Своєчасне виявлення 
туберкульозу у дітей та ВІЧ-
інфікованих. 

Бюджет, 
всього 

       

Державний             

Обласний             
    Місцевий   100,0 100,0 100,0 100,0 400,0 

Інші             
4 . Лікування та профілактика туберкульозу 

4.1. Забезпечити доступ до 
профілактики та лікування хворих 
на туберкульоз 1-3 категорії за 
стандартними схемами шляхом 
замовлення необхідної кількості 
протитуберкульозних препаратів І 
та ІІ РЯДУ 

Покращити роботу профілактики 
та лікування  хворих на 
туберкульоз 1-3 категорії за 
стандартними схемами 

Бюджет, 
всього 

За рахунок загальних асигнувань   

Державний             
Обласний             
Місцевий             
Інші             

4.2. Забезпечити доступ хворих на 
туберкульоз до патогенетичного 
лікування 

Своєчасний доступ хворих на 
туберкульоз до патогенетичного 
лікування 

Бюджет, 
всього 

      

  Державний             
  Обласний       
  Місцевий  100,0 100,0 100,0 100,0 400,0 

 Інші             
4.3. Забезпечити доступ до хірургічного 

лікування хворих на туберкульоз 
легень та позалегеневий 
туберкульоз 

Своєчасне забезпечення доступу 
до хірургічного лікування 
хворих на туберкульоз легень та 
позалегеневий туберкульоз 

Бюджет, 
всього 

      

Державний       
Обласний       
Місцевий       
Інші       

4.4. Забезпечити повноцінне харчування 
хворих на туберкульоз, які 
лікуються стаціонарно 

Своєчасне забезпечення 
повноцінного харчування хворих 
на туберкульоз в стаціонарах 

Бюджет, 
всього 

      

Державний             
Обласний,        
Місцевий       
Інші             
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4.6. Забезпечити роботу кабінетів 
контрольованого лікування у 
загально-лікувальній мережі та 
надання ДОТ-послуг на рівні 
первинної медико-санітарної 
допомоги 

Своєчасне забезпечення роботи 
кабінетів контрольованого 
лікування у загально-лікувальній 
мережі 

Бюджет, 
всього 

      

Державний             
Обласний,             
Місцевий  85,0 85,0 85,0 85,0 340,0 
Інші             

4.7. Сприяти формуванню прихильності 
до безперервного лікування на 
амбулаторному етапі 
лікування(місцеві кошти в п. 4.6.) 

Сприяти формуванню 
прихильності хворих на 
туберкульоз до безперервного 
лікування на амбулаторному 
етапі лікування 

Бюджет, 
всього 

За рахунок загальних асигнувань   

Державний             
Обласний,              
Місцевий             
Інші             

5. Протидія мультирезистентному туберкульозу та туберкульозу з розширеною медикаментозною резистентністю 
5.1.1. Створити відділення для лікування 

хворих на мультирезистентний 
туберкульоз (п.1.12.) Попереджувати розвиток 

випадків мультирезистентного 
туберкульозу та туберкульозу з 
розширеною медикаментозною 
резистентністю(далі-МР/РР ТБ) 

Бюджет, 
всього 

За рахунок загальних асигнувань   

Державний             
Обласний,             
Місцевий             
Інші             

5.1.2. Створити відділення (палати) для 
паліативного лікування хворих на 
туберкульоз 

  
Бюджет, 
всього 

За рахунок загальних асигнувань   

  Державний             

  Обласний,             
  Місцевий             
  Інші             

5.1.3. Забезпечити надання хоспісної та 
паліативної допомоги хворим на 
туберкульоз 

  
Бюджет, 
всього 

За рахунок загальних асигнувань   

  Державний             

  Обласний,             
  Місцевий             
  Інші             
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5.1.5. Сформувати прихильність до 
лікування  у хворих на МР/РР ТБ   

Бюджет, 
всього 

       

  Державний             

  Обласний,             

  Місцевий   50,0 50,0 50,0 50,0 200,0 
  Інші             

5.1.6. Впровадити нормативну базу щодо 
тактики ведення осіб, які 
перебували в контакті із хворими на 
МР/РР ТБ відповідно до 
нормативного акту 

  
Бюджет, 
всього 

За рахунок загальних асигнувань   

  Державний             
  Обласний,             

  Місцевий             
  Інші             

5.2. Запровадити інноваційні методи 
швидкої діагностики туберкульозу, 
в тому числі мультирезистентного 
(далі МР ТБ), у лабораторіях ІІ та ІІІ 
рівня молекулярно-генетичними 
методами шляхом отримання 
закупленого обладнання та 
витратних матеріалів 

Своєчасне запровадження 
інноваційних методів швидкої 
діагностики туберкульозу, в 
тому числі мультирезистентного, 
у лабораторіях ІІ та ІІІ рівня 
молекулярно-генетичними 
методами шляхом отримання 
закупленого обладнання та 
витратних матеріалів 

Бюджет, 
всього 

За рахунок загальних асигнувань   

Державний             
Обласний,             
Місцевий             

Інші         
  

  

5.3.2. Здійснювати лікування побічних 
реакцій 

Розширити доступ до 
ефективного лікування хворих 
на хіміорезистентний 
туберкульоз шляхом замовлення 
необхідної кількості 
протитуберкульозних препаратів 

Бюджет, 
всього 

За рахунок загальних асигнувань   

Державний             
Обласний,             
Місцевий             
Інші 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  5.3.3. Впровадження удосконаленого 

підходу щодо хірургічного 
лікування хворих на МР/РР ТЮ 
відповідно до рекомендацій 

5.4.1. А) первинної лікувально-
профілактичної допомоги 

Забезпечити дотримання вимог 
інфекційного контролю щодо 
туберкульозу в закладах: 

Бюджет, 
всього 

За рахунок загальних асигнувань   

Державний             
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Обласний,             
Місцевий             
Інші             

  Б) протитуберкульозних закладах 
шляхом впровадження інженерного 
контролю та заходів біобезпеки в 
лабораторіях мікробіологічної 
діагностики ТБ 

  
Бюджет, 
всього 

За рахунок загальних асигнувань   

  Державний             

  Обласний,             

  Місцевий             

  Інші             
5.4.2. Забезпечити протитуберкульозні 

заклади дезінфекційними камерами 
та дезінфекційними засобами, 
бактерицидними УФО- 
випромінювачами, установками для 
утилізації медичних відходів, 
засобами індивідуального захисту 
працівників протитуберкульозних 
закладів залежно від небезпеки 
робочого місця та пацієнтів, 
потенційних виділювачів 
мікобактерій туберкульозу 

  

Бюджет, 
всього 

      

  
Державний             

  
Обласний,       

  

Місцевий  50,0 50,0 50,0 50,0 200,0 

  

Інші         

  

  

5.4.3. Організувати навчання з 
інфекційного контролю щодо ТБ на 
регіональному рівнях Своєчасно організувати 

навчання з інфекційного 
контролю щодо ТБ на 
регіональному рівнях 

Бюджет, 
всього 

За рахунок загальних асигнувань   

Державний             
Обласний,             
Місцевий             
Інші             

  Удосконалити систему 
післядипломної освіти з питань 
фтизіатрії, налагодити механізм 
обміну досвідом та поширення 

  
Бюджет, 
всього 

За рахунок загальних асигнувань   

    Державний             
    Обласний,             
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    Місцевий             
    Інші             
   Інтегрувати в існуючі програми 

надання соціальних послуг та 
соціального обслуговування (через 
неурядові організації, реабілітаційні 
центри, соціальні служби, служби 
Червоного Хреста) для кожної 
цільової групи, які мають високий 
ризик захворювання на 
туберкульоз, мотиваційний 
компонент для проходження ними 
обстеження та прихильності до 
лікування 

  

Бюджет, 
всього 

За рахунок загальних асигнувань   

  

  

Державний         

  

  

  

  

Обласний,         

  

  

  

  

Місцевий         

  

  

  

  

Інші         

  

  

5.6. Поліпшити доступ до груп 
населення, з якими складно 
встановити контакт, і вразливих 
груп населення 

Залучити громадські організації 
до формування контингентів 
груп ризику щодо захворювання 
на туберкульоз та надання 
психосоціальної допомоги 

Бюджет, 
всього 

За рахунок загальних асигнувань   

Державний             
Обласний,             
Місцевий             
Інші             

5.6.1.  Поліпшити доступ до груп 
населення, з якими складно 
встановити контакт, і вразливих 
груп населення 

  
Бюджет, 
всього 

За рахунок загальних асигнувань   

    Державний             
    Обласний,             
    Місцевий             
    Інші             

6. Реалізація спільних заходів протидії поєднання патології туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу    

6.1. Розробити порядок координації та 
реалізації Плану спільних заходів 
щодо протидії ко-інфекції ТБ-ВІЛ 
2012-2016 років області, включно з 

Забезпечити  реалізацію Плану 
спільних заходів щодо протидії 
ко-інфекції ТБ-ВІЛ 2012-2016 
років області, включно з 

Бюджет, 
всього 

За рахунок загальних асигнувань   

Державний             
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заходами з профілактики, 
діагностики, ведення випадку 
захворювання на ко-інфекцію та 
планом моніторингу і оцінки 
спільних заходів, що базується на 
відповідних міжнародних 
рекомендаціях 

заходами з профілактики, 
діагностики, ведення випадку 
захворювання на ко-інфекцію 

Обласний,             

Місцевий             

Інші             

6.2. Розробити та затвердити індикатори 
оцінки спільної діяльності з 
подолання ко-інфекції ТБ/ВІЛ в 
області 

Забезпечити розроблення та 
затвердження індикаторів оцінки 
спільної діяльності з подолання 
ко-інфекції ТБ/ВІЛ в області 

Бюджет, 
всього 

За рахунок загальних асигнувань   

Державний             
Обласний,             
Районний, 
місцевий 

            

Інші             
6.3. Забезпечити доступ хворих на 

ТБ/ВІЛ до лікування 
опортуністичних інфекцій 

Своєчасне забезпечення доступу 
хворих на ТБ/ВІЛ до лікування 
опортуністичних інфекцій 

Бюджет, 
всього 

      

Державний       
Обласний,       
Місцевий  15,0 15,0 15,0 15,0 60,0 
Інші             

6.4. Забезпечити доступ хворих на 
ТБ/ВІЛ до антиретровірусної терапії 

Своєчасне забезпечення  хворих 
на ТБ/ВІЛ антиретровірусними 
препаратами 

Бюджет, 
всього 

      

Державний             
Обласний,             
Районний, 
місцевий 

            

Інші  10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 
6.5. Забезпечити проведення до-та 

після- тестового консультування та 
тестування на ВІЛ-інфекцією 
хворих на туберкульоз 

Своєчасне забезпечення 
проведення до-та після- 
тестового консультування та 
тестування на ВІЛ-інфекцією 
хворих на туберкульоз 

Бюджет, 
всього 

       

Державний             
Обласний,             
Місцевий             
Інші   30,0 30,0 30,0 30,0 120,0 
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6.6. Впровадити механізм інтегрованої 
допомоги хворим на ко-інфекцію 
туберкульоз/ВІЛ та потрійною 
патологією(туберкульоз, ВІЛ-
інфекція, наркоманія) 

Покращити роботу інтегрованої 
допомоги хворим на ко-
інфекцію туберкульоз/ВІЛ та 
потрійною 
патологією(туберкульоз, ВІЛ-
інфекція, наркоманія) 

Бюджет, 
всього 

За рахунок загальних асигнувань   

Державний             
Обласний,             
Місцевий             
Інші             

 
7. Створення сприятливого соціального середовища для діяльності ІГС-ства для подолання епідемії туберкульозу 

7.3. На основі розробленого  та 
впровадженого Національного 
плану заходів з інформування та 
залучення громад щодо 
профілактики захворювання на 
туберкульозу розробити та 
впровадити регіональний план 

  Бюджет, 
всього 

За рахунок загальних асигнувань    

Державний             
Обласний,             
Місцевий             
Інші             

7.4. Здійснити навчання працівників 
органів місцевого самоврядування, 
соціальних працівників, волонтерів, 
медичних, патронажних сестер, 
працівників бізнесу 
консультуванню населення для 
зміни поведінки та прихильності до 
профілактики, лікування 
туберкульозу та з питань адвокації, 
комунікації та соціальної 
мобілізації 

Своєчасне навчання працівників 
органів місцевого 
самоврядування, соціальних 
працівників, волонтерів, 
медичних, патронажних сестер, 
працівників бізнесу 
консультуванню населення для 
зміни поведінки та прихильності 
до профілактики, лікування 
туберкульозу та з питань 
адвокації, комунікації та 
соціальної мобілізації 

Бюджет, 
всього 

За рахунок загальних асигнувань   

Державний             

Обласний,             
Місцевий             
Інші             

8. Забезпечити залучення ресурсів 
неурядових організацій для 
покращення спеціалізованої 
діагностики туберкульозу 

 Забезпечення спеціалізованої 
діагностики туберкульозу 

Бюджет, 
всього 

      

Державний       
Обласний,       
Місцевий       
Інші       
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9. Запровадити систему взаємодії 
обласного комунального та 
неурядового сектору у веденні 
випадку ТБ/ВІЛ ко-інфекції, 
підтримка впровадження проектів 
супроводу та догляду хворих на 
ТБ/ВІЛ ко-інфекцію 

 Забезпечення взаємодії 
обласного та неурядового 
сектору у веденні випадків 
ТБ/ВІЛ ко-інфекції 

Бюджет, 
всього 

За рахунок загальних асигнувань та позабюджетних 
коштів  

  

Державний             

Обласний,             

Місцевий             
Інші             

 10. Проведення конференції з питань 
запобіганню поширенню 
ВІЛ/СНІД/туберкульозу в Київській 
області 

 Забезпечення науково-
інформаційної роботи з питань 
запобіганню поширенню 
ВІЛ/СНІД/туберкульозу в 
Київській області 

Бюджет, 
всього 

      

Державний             
Обласний,             
Місцевий             
Інші  10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 

11. Забезпечити роботу з залучення 
ресурсів неурядових організацій для 
вирішення проблем з 
ВІЛ/СНІД/туберкульозу серед 
уразливих груп. 

 Забезпечення вирішення 
проблем з 
ВІЛ/СНІД/туберкульозу серед 
уразливих груп. 

Бюджет, 
всього 

        

Державний             
Обласний,             
Місцевий             
Інші     100,0 100,0 100,0 300,0 

12. Запровадити просвітницьку  
програму із запобігання передачі 
туберкульозу і «етикету кашлю» 
для пацієнтів з туберкульозом та 
інших близьких контактних осіб, а 
також широких верств населення 

 Забезпечення науково-
інформаційної роботи з питань 
запобіганню поширенню 
ВІЛ/СНІД/туберкульозу в 
Київській області 

Бюджет, 
всього 

  
За рахунок загальних асигнувань та позабюджетних 

коштів 

  

Державний             
Обласний,             
Місцевий             
Інші             

13.  Надавати інформаційну підтримку 
лідерам місцевих громад з питань 
туберкульозу 

 Забезпечення науково-
інформаційної роботи з питань 
запобіганню поширенню 
ВІЛ/СНІД/туберкульозу в 

Бюджет, 
всього 

       

Державний             
Обласний,             
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Київській області Місцевий             
Інші   10,0 10,0 10,0  10,0 40,0 

 14. Організація і проведення заходів до 
Всесвітнього та всеукраїнського дня 
боротьби із туберкульозом, 
спрямованих на підвищення ролі 
місцевих громад у протидії 
туберкульозу та залучення 
додаткових ресурсів на боротьбу із 
туберкульозом 

 Забезпечення науково-
інформаційної роботи з питань 
запобіганню поширенню 
ВІЛ/СНІД/туберкульозу в 
Київській області 

Бюджет, 
всього 

  
  
За рахунок загальних асигнувань та позабюджетних 

коштів 
  

  

Державний             
Обласний,             
Місцевий             
Інші             

15. Забезпечити залучення ресурсів 
неурядових організацій для 
проведення конкурсів соціального 
замовлення на надання соціальних 
послуг з виявлення та супроводу 
лікування хворих на туберкульоз 

 Забезпечення проведення 
конкурсів соціального 
замовлення на надання 
соціальних послуг з виявлення 
та супроводу лікування хворих 
на туберкульоз 

Бюджет, 
всього 

       

Державний             

Обласний,             

Місцевий             
Інші   50,0 50,0 50,0 50,0 200,0 

  Всього   
Бюджет, 
всього       

      Державний       
      Обласний,       
      Місцевий  6493,0 6493,0 6513,0 6513,0 26012,0 
      Інші  110,0 210,0 210,0 210,0 740,0 

 
 
 
 
Головний лікар 
Києво-Святошинського району           В.В. Кравченко  
 


