
Нормативно-правові акти з питань 
інфекційного контролю, які діють в 

Україні 



If you’re 
going 

through  
hell  –  

 
keep going 

Если вам нужно пройти сквозь ад, 
проходите не останавливаясь 



Закон України “Про протидію 
захворюванню на туберкульоз” 

Стаття 1. Визначення термінів  
Інфекційний контроль за туберкульозом - система 

організаційних, протиепідемічних та профілактичних 
заходів, встановлена центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує державну 
політику у сфері охорони здоров’я, у стандарті інфекційного 

контролю за туберкульозом, спрямована на запобігання 
виникненню туберкульозу та зниження ймовірності 

інфікування мікобактеріями туберкульозу осіб у лікувально-
профілактичних закладах, місцях довгострокового 

перебування людей та проживання хворих на туберкульоз.  
  



Закон України “Про протидію 
захворюванню на туберкульоз” 

 
 Стаття 10. Організація надання медичної 

допомоги хворим на туберкульоз та здійснення 
інфекційного контролю за захворюванням на 
туберкульоз 

 1. Медична допомога хворим на туберкульоз 
надається амбулаторно або в умовах стаціонару 
протитуберкульозного закладу відповідно до 
галузевих стандартів надання медичної допомоги 
та стандарту інфекційного контролю за 
захворюванням на туберкульоз.  



ІК ТБ 



Державна підтримка ІК 

 
ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА 

СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА  
протидії захворюванню на туберкульоз 

на 2012-2016 роки 
(затверджена Законом України 

 від  16 жовтня 2012 року № 5451-VI)   



Деякі завдання Програми 

 
Ефективне впровадження заходів інфекційного контролю 

 
Розширення можливостей лабораторної мережі шляхом 

оптимізації кількості лабораторій першого та третього рівнів 
 

Підвищення якості контрольованого лікування туберкульозу 
через розширення мережі кабінетів контрольованого 

лікування в закладах охорони здоров’я та впровадження 
елементів такого лікування в систему первинної медичної 

допомоги  



Фінансування Програми 

 

ВСЬОГО – 1 830 762,17 тис. грн. 
 

Держбюджет – 1 236 478,4 тис. грн. 
 

Кошти Глобального фонду – 592 283,77 тис. грн 
 

Інші джерела – 2 000 тис. грн. 



Завдання Програми 

 
Оснащення протитуберкульозних закладів 

засобами контролю повітря закритих 
приміщень (УФО, вентиляція) і 

респіраторами  - 6,294 млн. грн. 
 

100% навчання всіх співробітників 
інфекційному контролю – 1 млн. грн. 



Очікуваний результат Програми 

 
Знизити рівень 

захворюваності на 
туберкульоз та смертності 

від нього відповідно до 
64 і 14 випадків на 100 

тис. населення  



Очікуваний результат Програми 

 
Досягти зниження 

щороку не менш як на           
1 відсоток рівня 

захворюваності та 
смертності від 
туберкульозу  



Очікуваний результат Програми 

 
Запобігти поширенню 
мультирезистентного 

туберкульозу  



Очікуваний результат Програми 

 
Знизити показник частоти 

переривання лікування до 10 
відсотків, довести кількість 

виявлених із застосуванням 
методу мікроскопії мазка 

мокротиння випадків 
захворювання на туберкульоз 

серед осіб, що вперше 
захворіли, до 50 відсотків  



Очікуваний результат Програми 

 
Удосконалити систему надання 

населенню 
протитуберкульозної 
допомоги, підготовки і 

перепідготовки медичних 
працівників з питань 

профілактики і діагностики 
туберкульозу та лікування 

хворих  



Очікуваний результат Програми 

 
Забезпечити залучення понад 

80 відсотків медичних 
працівників до навчання за 

програмами, що відповідають 
міжнародним стандартам 



Очікуваний результат Програми 

 
Забезпечити своєчасне 
виявлення хворих на 
туберкульоз 
 

Сформувати систему 
лабораторного контролю за 
якістю протитуберкульозних 
препаратів 



Очікуваний результат Програми 

 
Забезпечити повне одужання 
70 відсотків хворих, яким 
вперше поставлено діагноз 
туберкульоз 
 
Зменшити кількість хворих, що 
лікуються повторно та 
перервали курс лікування; 



Очікуваний результат Програми 

 
Знизити рівень смертності від 
ко-інфекції (туберкульоз/ВІЛ-
інфекція) на 10 відсотків 
шляхом застосування 
мультидисциплінарного 
підходу до надання медичної 
допомоги таким хворим.  



Стандарт інфекційного 
контролю в Україні 

 

Наказ МОЗ України 
від 18.08.2010 № 684  

“Про затвердження Стандарту інфекційного 
контролю за туберкульозом в лікувально-

профілактичних закладах, місцях довгострокового 
перебування людей та проживання хворих на 

туберкульоз” 
  



Стандарт інфекційного 
контролю в Україні 

 

Наказ МОЗ України 
від 18.08.2010 № 684  

“Про затвердження Стандарту інфекційного 
контролю за туберкульозом в лікувально-

профілактичних закладах, місцях довгострокового 
перебування людей та проживання хворих на 

туберкульоз” 
  



Нормативні акти у сфері 
протидії туберкульозу 

 

http://stoptb.org.ua 
 
  



Нормативні акти у сфер 
протидії туберкульозу 



Ідея тренінгу №2 
 

Кожен з нас Міністр в межах свого робочого місця, 
відділення, лікарня. 

 
Зміна системи залежить від рівня нашого мислення. 

 
Давайте станемо ненормальними і почнемо 

змінювати систему. 
 

Негайно 



Never,  
never, 
never, 

never,  
 

give up! 

НІКОЛИ НЕ ЗДАВАЙТЕСЯ! 
НІКОЛИ! НІКОЛИ! НІКОЛИ!  



Ми в інтернеті  

http://infection-control.com.ua/ 

https://www.facebook.com/pages/Infection-Control-
in-Ukraine 

http://stbcu.com.ua/ 
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