Всесвітній день боротьби з туберкульозом 2017:
доступ до інформації необхідний
для забезпечення здоров’я студентської молоді.
23 березня 2017 року в лекційній залі Новоушицького коледжу ПДАТУ відбулася година
здорового способу життя, присвячена Всесвітньому Дню боротьби проти туберкульозу, на
яку було запрошено лікаря фтізіатра вищої категорії Новоушицької районної поліклініки
Демченка Василя Тимофійовича та медичну сестру коледжу Скоробагату Олесю Іванівну.
У 2016 році близько 29 тис. українців захворіло на туберкульоз, що на 4,3% менше, ніж в 2015 році. У той час як
захворюваність на туберкульоз знижується, спостерігається поширення мультирезистентного туберкульозу, а своєчасне
виявлення та дотримання правильного лікування часто стає проблемою.

Нещодавні
спільні
зусилля Міністерства охорони здоров'я, Центру громадського здоров’я МОЗ України, агенцій системи ООН, Глобального
фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією і громадянського суспільства допомогли покращити
забезпечення доступу до медичної допомоги і змінити підхід в бік профілактики та лікування туберкульозу поза межами
лікувальних закладів.

З 2015 року, для подолання попередніх перебоїв в постачанні ліків, пов'язаних з корупційними схемами в медичних
закупівлях, Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) допомагає Міністерству охорони здоров'я
закуповувати ліки та вироби для діагностики туберкульозу. Минулого року завдяки міжнародним закупівлям досягнуто
економію, що дозволила додатково закупити 22% ліків. Закупівлі протитуберкульозних препаратів і діагностичних
виробів в цьому році щойно було завершено.
Окрім питання своєчасного виявлення туберкульозу та дотримання правильного лікування серед пацієнтів, серед інших
проблем також часто недостатня обізнаність про туберкульоз серед медичних працівників, соціальних робітників та
загалом населення України.
Міністерство охорони здоров’я здійснило ряд кроків для трансформації підходу до подолання епідемії туберкульозу та
відповідного лікування в українській системі охорони здоров’я. Оксана Сивак, заступник Міністра охорони здоров’я з
питань європейської інтеграції, зазначила: «Міністерство разом з партнерами вже розробило концепцію
Загальнодержавної соціальної цільової програми протидії туберкульозу на 2017–2021 роки, яка на завершальному етапі
погодження в центральних органах виконавчої влади. Запуск програми одночасно з реформою первинної ланки медичної
допомоги дозволить забезпечити реалізацію ефективних моделей лікування пацієнтів, що відповідатиме сучасним
міжнародним підходам і практикам».
Янтомас Хімстра, ПРООН Україна Директор зазначив: "Ми бачимо як потужні глобальні зусилля для боротьби з
туберкульозом докладаються Глобальним фондом по боротьбі з туберкульозом, СНІДом та малярією, Партнерством
проти туберкульозу та іншими організаціями. Ми закликаємо продовжити цю роботу. Лише партнерство на
глобальному і на місцевому рівнях може привести нас до кінцевої мети - подолати туберкульоз і забезпечити право на
здорове життя для людей всього світу. Як ПРООН в Україні, ми робимо свій внесок шляхом забезпечення доступу
громадян України до якісних ліків."
За словами начальника відділу нагляду та лікування туберкульозу Центру громадського здоров’я МОЗ України Яни
Терлеєвої, в Україні в 2016 році розрахункова захворюваність склала 67,6 на 100 тис. жителів, в той же час 22,5%
випадків захворювання на туберкульоз не були виявлені своєчасно, що призводить до подальшого поширення
туберкульозу серед населення.
Сьогодні в Україні туберкульоз виліковний, при цьому лікування протитуберкульозними препаратами абсолютно
безкоштовне. Раннє виявлення і дотримання правильного лікування – запорука успішного одужання. Однак загрозливих

масштабів набуває поширення стійких форм туберкульозу (МРТБ), лікування якого триваліше і менш успішне: Україна
входить до п’ятірки країн світу з найвищим тягарем МРТБ. У 2016 році зареєстровано 8709 випадків МРТБ. Цю
ситуацію слід сприймати як кризу в галузі охорони здоров’я», - зауважила Яна Терлеєва.
Дмитро Шерембей, голова Координаційної ради БО «Всеукраїнська Мережа ЛЖВ»: «У нас з'явився шанс зупинити
епідемію туберкульозу в рамках стратегії ВООЗ, розрахованої на найближчі 18 років. Завдяки зусиллям пацієнтської
спільноти і активістів, в минулому році ми домоглися збільшення фінансування держпрограми для пацієнтів з
туберкульозом на 140%. Але ще треба багато зробити - в тому числі для дотримання прав пацієнтів з туберкульозом,
надання їм максимального доступу до препаратів і впровадження в Україні новітніх протоколів лікування».
У 2016 році для боротьби з поширенням туберкульозу та ВІЛ-інфекції в Україні, Глобальний фонд для боротьби зі
СНІДом, туберкульозом та малярією виділив кошти у розмірі 392,5 млн гривень, ще 162,5 млн очікується на 2017 рік.
ПРООН допомагає зміцненню потенціалу Національної ради з питань туберкульозу та ВІЛ / СНІДу в виконанні своїх
функцій Координаційного механізму країни відповідно до вимог та рекомендацій Глобального фонду. У 2017 році
ПРООН розпочала закупівлі для 22 з 23 програм за кошти бюджету 2016 року в рамках контракту з Міністерством
охорони здоров'я. В цілому ПРООН повністю завершила закупівлі за 8 і частково за 7 програм використавши більш ніж
37% від 78 мільйонів доларів США, наданих Міністерством охорони здоров'я України для закупівель ПРООН.
Довідково

Всесвітній день туберкульозу відзначають 24-го березня. Туберкульоз – це захворювання, що викликають бактерії
(мікобактерії туберкульозу), які найчастіше впливають на легені. Туберкульоз передається від людини до людини
повітрям. За даними ВООЗ, у 2015 році 10,4 мільйона осіб захворіли на туберкульоз і 1,8 мільйона померло від цієї
хвороби (в тому числі 0,4 мільйона серед людей, що живуть з ВІЛ). Понад 95% випадків смерті від туберкульозу
стаються в країнах з низьким і середнім рівнем доходу. Для отримання додаткової інформації про Всесвітній день
боротьби з туберкульозом: http://www.stoptb.org/events/world_tb_day/2017

