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Мета проекту:  
покращити якість послуг з діагностики, ведення випадку та 
профілактики туберкульозу, включно з випадками стійкого до 
протитуберкульозних препаратів та ВІЛ-асоційованого 
туберкульозу.  

Тривалість 
квітень 2012 - квітень 2017  

Виконавець 
Кімонікс Інтернешнл, Інк. 

  

Організації-партнери:  
• Проект ХОУП  
• Глобальний інститут проблем туберкульозу, Національний 

університет штату Нью-Джерсі 
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Київ 

  Луганськ 
Харьків 

Донецьк 

Запоріжжя 

Дніпропетровськ 

Херсон 

Симферополь 

Одеса 

Севастополь 
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НАПРЯМКИ РОБОТИ 
 
 
 

1. Покращення якості і доступності 
послуг з протидії ТБ на основі 
рекомендованої  ВООЗ DOT-
стратегії 

2. Створення безпечного медичного 
середовища 

3. Розбудова здатності держави з 
впровадження програм ведення 
випадків  МРТБ та РРТБ 

4. Покращення доступу з послуг по 
веденню ко-інфекції ТБ/ВІЛ 
 



Посилення контролю за туберкульозом в Україні 
 

 

99,7%  
лабораторій 1-го 
рівня пройшли 

зовнішній 
контроль якості 

472 000  
екземплярів 

спеціалізованих 
форм, буклетів і 

плакатів з ТБ 
розповсюджені 

Проектом 

Втричі 
покращилось виявлення 
туберкульозу серед ЛЖВ 

завдяки 
цілеспрямованому 
опитуванню щодо 
наявності кашлю. 

Кислотостійкі бактерії 
виявлені у мокротинні 

8,4% обстежених 

5693 
медичних 

працівників взяли 
участь у 

організованих 
Проектом 

навчальних 
заходах 

50 
протитуберкульозних 

заклади та центрів 
СНІДу запровадили 
заходи зі створення 

безпечнішого 
медичного 

середовища 

Понад 50% 
населення 
України охоплено 

роботою Проекту з 
покращення 

протитуберкульозних 
послуг 
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• Перший міжнародний Проект, що почав 
співпрацю з Державною СЕС 

• СЕС змінює підходи  
• ЕКГ (національна експертно-консультаційна 

група) відвідала Луганську, 
Дніпропетровську, Харківську, Херсонську, 
Запорізьку, Одеську, Кіровоградську обл. і 
м.Київ 

• ЕКГ заощадила більше 1 млн. гривень для 
ЗОЗ 

• 50 медичних закладів впровадили плани 
інфекційного контролю за ТБ 

 

ІНФЕКЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ 
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• Внесені зміни до навчальних програм на до- та післядипломної 
освіти з ТБ ІК  

• Національні експерти створили ГО «Інфекційний контроль в Україні» 

• Започаткував діяльність тренінговий центр з інфекційного контролю; 

• Планується навчання членів громадських організацій з ТБ ІК; 

•  Розроблені нормативні документи: 
- Аналіз з нормативної документації з ТБ ІК; 

- СаПіН для ЗОЗ де надається допомога на ТБ; 

- Керівництво УФО; 

- Рекомендації з моніторингових візитів співробітників ДСЕС; 

- Лист самооцінки ЗОЗ з ТБ ІК; 

- Інформаційні плакати з ТБ ІК 

 

 

 

ІНФЕКЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ 
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   Дізнайтесь більше:  

www.stbcu.com.ua  
 

Facebook:  

“Інфекційний контроль в Україні” 
“Infection control in Ukraine” 

тел.: +380 (50) 390 72 80 
 

Завжди раді співпраці!  
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Позитивні тенденції ТБ ІК: 

 Розроблені нормативні документи з ТБ ІК; 
 затверджені комісії з ТБ ІК; 
 паціенти забезпечені масками та 

дотримуються масочного режиму; 
 медичний персонал має респіратори; 
 ЗОЗ та регіони систематично звітують з ТБ ІК 

 

АЛЕ, ПРИ ЦЬОМУ: 
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Негативні тенденції ТБ ІК 
 Не внесені необхідні корективи до функціональних обовязків 

фахівців, які відповідальні за виконання ТБ ІК; 
 Проводяться спроби розділити потоки хворих; 
 Не виконується розрахунок фінансування з метою впровадження 

ТБ ІК; 
 Багато питань біобезпеки в лабораторії які не вирішуються; 
 Недостатній рівень знань та відсутність необхідного обладнення; 
 Системи вентиляції не використовуються, навіть там де вони є; 
 Відсутні екрановані УФ – випромінювачи в зонах високого 

ризику; 
 Відсутність набору для проведення фіт-тесту; 
 Застаріла нормативно-правова документація будівельних норм і 

правил та інше… 
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Ошибка \ неудача – 
это… 
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Авраам Линкольн 

 • 1831 - потерял работу 
• 1832 – проиграл в выборах в Законодательное  собрание 
штата Иллинойс 
• 1833 - потерпели неудачу в бизнесе 
• 1834 - избран в законодательное собрание штата 
Иллинойс  
• 1835 – потеря любимой девушки 
• 1836 - нервный срыв 
• 1838 - проиграл в выборах  на Спиекра Палаты 
представителей (Иллинойс) 
• 1843 - проиграл в выборах в Конгресс США 
• 1846 - избран в Конгресс  
• 1848 – не переизбран 
• 1849 – не прошел на пост территориального офицера 
• 1854 - победил в беге на Сенат США 
• 1856 – не избран Вице-президентом 
• 1858 - проиграл в выборах Сенат США 
• 1860 - избран президентом  США 
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Уолт Дисней 

• Его первая компания  обанкротилась. 
•  Уволен с должности редактора с 

формулировкой «лишен воображения»  
• получил 302 отказа в финансировании 

для создания Disney World 
• Создал Disney World 
• Снял 111 фильмов, был продюсером 

ещё 576 киноработ, получил 25 
«Оскаров»  
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Альберт Энштейн 

• Не говорил до 4 лет 
• Не мог читать до 7 лет 
• Родители и учителя считали его 

умственно отсталым 
• Получил Нобелевскую премию по 

физике 
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Томас Эддисон 

• С детства – прогрессирующая глухота 
• Школьный учитель назвал «безмозглым 

тупицей» 
• В школе учился 3 месяца 
• Усовершенствовал телеграф, изобрел 

телефон 
• Сделал 6000 неудачных попыток прежде 

чем изобрел лампу накаливания 
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Мадам Чои из Южной Кореи 

• 950 раз сдавала на права 

javascript:pop_me_up2('http://www.nytimes.com/imagepages/2010/09/04/world/04driver-cnd.html','04driver_cnd_html','width=720,height=600,scrollbars=yes,toolbars=no,resizable=yes')
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 Ошибка/неудача 
– это путь к 

успеху 
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    Дякую  
           за  
            увагу! 
Андрій Александрін 
м.т. 050-390-72-80 
E-mail: aaleksandrin@stbcu.com.ua 
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