Додаток № 1
до наказу "Про затвердження плану забезпечення
належного функціонування реєстру хворих на
туберкульоз" від 27.02.2015 №146 - дт
План забезпечення належного функціонування реєстру хворих на туберкульоз (далі - Реєстр) на 2015 рік

№з/п

Захід

Відповідальні

Додаткове
фінансування

Строк виконання
січень

1.1.

Впровадження
«Препарати» Реєстру
регіонах
1.2.

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЄСТРУ - УЦКС, регіональні спеціалісти протитуберкульозних закладів МОЗ (далі - регіональні спеціалісти), Державної пенітенціарної служби України
(далі - ДПтСУ), ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім.Ф.Г.Яновського НАМН України» (далі - Інститут), Міністерство внутрішний справ України (далі - МВС
України)
модуля
в усіх

УЦКС,
регіональні
спеціалісти
(впровадження),
USAID SIAPS
(підтримка)

Робота модуля «Препарати» у
УЦКС,
всіх регіонах (для препаратів,
регіональні
закуплених за кошти ГФ та
спеціалісти
1.3.
державного бюджету)
(впровадження),
USAID SIAPS
(підтримка)
Приведення у відповідність до
оновленого
Уніфікованого
клінічного протоколу первинної,
вторинної (спеціалізованої) та
УЦКС
третинної
(впровадження),
1.4.
(високоспеціалізованої)
USAID SIAPS
медичної допомоги дорослим
(підтримка)
(Туберкульоз) модулів Реєстру
та
оновлення
модулів
за
потребою
Приведення у відповідність до
змін до обліково-статистичних
УЦКС
форм
щодо
чутливого (впровадження),
1.5.
туберкульозу та МР ТБ модулів USAID SIAPS
Реєстру та оновлення модулів за
(підтримка)
потребою

На постійній основі

На постійній основі

Ведення випадків МР ТБ у
модулі "Випадки" Реєстру в усіх УЦКС, ДПтСУ,
Інститут,
25 регіонах України
МВС України,
1.6.
регіональні
спеціалісти,
USAID SIAPS
Впровадження
закладах ДПтСУ

Реєстру

в
ДПтСУ, УЦКС
(впровадження),
USAID SIAPS
(підтримка)

1.7.

Розробка конфігурації QuanTB
УЦКС
для
автоматизованого
потреб (впровадження),
1.8. розрахунку
USAID SIAPS
протитуберкульозних
(підтримка)
препаратів

На постійній основі

Уточнення
плану
вровадженн
я та
необхідних
заходів
технічної
підтримки

Впровадження Реєстру у закладах, підпорядкованих ДПтСУ

USAID SIAPS (pозробка,
тестування та
впровадження функції)

Пілотування
використання
УЦКС
QuanTB для автоматизованого
потреб (впровадження),
1.9. розрахунку
USAID SIAPS
протитуберкульозних
(підтримка)
препаратів
Розробка міжнародних звітів
відповідно до вимог ВООЗ
1.10.

УЦКС
(впровадження),
USAID SIAPS
(підтримка)

USAID
SIAPS
(pозробка,
тестування
та
впроваджен
ня функції)

Впровадження та використання
УЦКС
системи обліку та контролю
(впровадження),
1.11. запитів користувачів до служби
USAID SIAPS
підтримки
(підтримка)

1.12.

Генерація елекроних ключів,
запис на диски та їх передача
новим користувачам

Розробка та підписання плану
передачі функцій підтримки та
1.13. прав на систему eTВ manager від
проекту USIAD SIAPS до УЦКС

УЦКС

УЦКС,
USAID SIAPS

На постійній основі

Впровадження
Реєстру
закладах МВС України
1.14.

2.1.

в

Розробка плану впровадження
Реєстру, створення наказів по
закладах МВС України щодо
відповідальних осіб, підключення
користувачів до Реєстру, проведення
навчання для користувачів

УЦКС,
МВС
України
(впровадження),
USAID SIAPS
(підтримка)

ТРЕНІНГИ ТА ПІДТРИМКА КОРИСТУВАЧІВ

Забезпечення
проведення УЦКС, ДПтСУ,
тренінгів
для
регіональних
Інститут,
користувачів
щодо
нового
регіональні
2.2. інструменту Реєстру "Аналіз
спеціалісти
даних" модулю "Звіти"
(впровадження),
USAID SIAPS
(підтримка)
Моніторингові візити в регіони
для контролю за внесенням
УЦКС
даних до Реєстру / навчання на
місці / надання (впровадження),
2.3. робочому
організаційно-методичної
та USAID SIAPS
(підтримка)
технічної допомоги з питань
функціонування Реєстру
Підтримка тренінгів в регіонах,
що проводять тренери з питань
УЦКС
Реєстру
на
2.4. впровадження
(участь у
регіональному рівні (які раніше
проведенні)
пройшли ТОТ)
Забезпечення роботи служби
УЦКС
технічної
підтримки (впровадження),
2.5.
користувачів Реєстру
USAID SIAPS
(підтримка)
Оновлення,
видання
та
УЦКС
розповсюдження
оновленої (впровадження),
2.6.
версії
посібника
для USAID SIAPS
користувачів e-TB Manager
(підтримка)
Проведення
тренінгу
для
УЦКС
інженера-програміста, що буде в
(впровадження),
забезпечувати
2.7. подальшому
SIAPS
модифікацію, підтримку та
(підтримка)
розвиток Реестру
Передача функцій підтримки та
УЦКС
прав на систему eTВ manager від (впровадження),
2.8.
проекту USAID SIAPS до УЦКС USAID SIAPS
(підтримка)
3.1.

За кошти ГФ,
USAID SIAPS

На постійній основі

Фіналізація та розповсюдження електроної версії через сайт УЦКС та електроною поштою

ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ РЕЄСТРУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЗВІТІВ, ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ТА ПЛАНУВАННЯ. КОНТРОЛЬ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ДАНИХ В
РЕЄСТРІ

Контрольне
порівняння
результатів звітів ТБ07 / ТБ10 /
ТБ11 / ТБ08, сформованих в
3.2.
Реєстрі та поданих офіційно на
паперових носіях з регіонів до
УЦКС

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

4.1.

УЦКС

Використання
Реєстру
для
УЦКС
формування міжнародних звітів (впровадження),
України з питань туберкульозу
USAID SIAPS
(підтримка)
Автоматизоване
формування
УЦКС
звітів ТБ07 / ТБ10 / ТБ11 / ТБ08 (впровадження),
за допомогою Реєстру
USAID SIAPS
(підтримка)
Автоматизоване
формування
УЦКС
звітів ТБ07-МРТБ / ТБ10-МР ТБ (впровадження),
/ ТБ11-МР ТБ / ТБ08-МР ТБ
USAID SIAPS
(підтримка)
Адміністрування Реєстру на
УЦКС,
національному рівні
USAID SIAPS
(технічна
допомога)
Формування
заявок
на
УЦКС,
препарати, за умови надання
регіональні
затвердженої
методики
спеціалісти
розрахунку потреби в ПТП на (впровадження),
2016 рік за квартал до USAID SIAPS
безпосереднього
розрахунку
(підтримка)
потреби
Використання
Реестру
для
контролю
за
дотриманням УЦКС, ДПтСУ,
Інститут
протоколів
/
стандартів
лікування / ризиків перерв (впровадження),
лікування
(Алгоритмів USAID SIAPS
(підтримка)
діагностики та лікування)

3 квартал
2014

4 квартал
2014

Ознайомлення з форматом звіту,
підготовка до формування звіту

Формування
звіту з
використанн
ям Реєстру

1 квартал
2015

2 квартал
2015

Доопрацювання Реєстру за результатами формування звіту

Доопрацювання та фіналізація звітів ТБ07 / ТБ10 / ТБ11 / ТБ08

Доопрацювання та фіналізація звітів ТБ07-МРТБ / ТБ10-МРТБ / ТБ11-МРТБ / ТБ08МРТБ
На постійній основі

На постійній основі

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Забезпечити
інформування
УЦКС,
МОЗ, регіонів, усі зацікавлені
регіональні
сторони щодо поточного стану
спеціалісти
4.2. та прогресу у забезпеченні
функціонування Реєстру (на (впровадження),
зустрічах, телеконференціях, у USAID SIAPS
(підтримка)
пресі, на сайті тощо)

На постійній основі

Висвітлення
досягнень
впровадження
та
УЦКС,
функціонування
Реєстру
в (впровадження),
4.3.
Україні на міжнародних та USAID SIAPS
регіональних конференціях з
(підтримка)
питань туберкульозу

На постійній основі

