КОНЦЕПЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ДІАЛОГУ
Щодо спільних дій державних інституцій, організацій громадянського суспільства та спільноти
людей, яких торкнулась проблема туберкульозу, у подоланні бар’єрів на шляху до якісних
медичних та соціальних послуг з лікування туберкульозу в рамках переходу від донорського
фінансування на державне
Дата: 29 жовтня 2020 р.
Одноденний захід.
Формат проведення:
✔
Офлайн: панельна дискусія та робота у робочих групах.
✔
Онлайн: залучення попередньо зареєстрованих учасників до роботи через онлайн засоби
(Zoom), пряма трансляція заходу (YouTube, Facebook).
Національний діалог ініційовано Благодійною організацією «TBpeopleUkraine», за підтримки
Благодійної організації «100% життя» та Європейської коаліції по боротьбі з туберкульозом у
співпраці з ДУ «Центр Громадського Здоров’я» МОЗ України та Національним Партнерством
«Зупинимо Туберкульоз. Україна».
Ініціатива проведення заходу йде від спільноти людей, яких торкнулася проблема туберкульозу.
Ми запрошуємо учасників разом сформувати дискусійний майданчик, завдяки якому
представники виконавчої та законодавчої влади, громадянських спільнот та організацій, що
надають технічну та донорську допомогу, матимуть змогу вести конструктивний та відвертий
діалог. Шляхом цього діалогу ми маємо намір:
● проінформувати зацікавлені сторони як на регіональному, так і на національному рівні
щодо просування ініціатив, націлених на забезпечення прав людей, яких торкнулася
проблема туберкульозу;
● обговорити питання надання доступних та якісних послуг з раннього виявлення,
діагностики, лікування та соціальної підтримки туберкульозу, що орієнтовані на потреби
людини.
Мета Національного Діалогу: Налагодження міжсекторальної взаємодії та координації органів
законодавчої, виконавчої та судової влади та організацій громадянського суспільства, включаючи
спільноту людей, яких торкнулася проблема ТБ, у протидії захворюванню на туберкульоз в
рамках переходу з донорського фінансування на державне.
Завдання:
 Обговорити та узгодити відповідь на правові перепони для забезпечення ефективного
впровадження послуг з ТБ: профілактика, раннє виявлення, лікування, соціальна підтримка,
що орієнтовані на потреби людини (в тому числі потреби дітей), включаючи забезпечення
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сталості цих послуг на національному та місцевому рівні.
 Погодити план заходів (держава та організації громадянського суспільства) для перегляду
виявлених нормативних та правових бар’єрів, з якими стикається людина з туберкульозом, та
впровадження змін у відповідних НПА та механізмах реалізації існуючих правових норм щодо
протидії туберкульозу з дотриманням прав людини.
 Погодити порядок дій щодо координації заходів та взаємодії (дорожня карта) між
організаціями громадянського суспільства та міністерствами й відомствами на національному
та місцевому рівнях щодо усунення правових бар’єрів на всьому континуумі допомогти задля
забезпечення стійкості послуг з туберкульозу для надання якісного медичного
обслуговування та соціальної підтримки людям, які постраждали від туберкульозу.
Очікувані результати:
 Усі залучені до діалогу сторони обговорили виявлені правові бар’єри та спільно
напрацювали дієві кроки щодо їх усунення шляхом внесення відповідних змін до НПА для
забезпечення сталого та ефективного впровадження послуг з ТБ: профілактика, раннє
виявлення, лікування і соціальна підтримка, орієнтовані на потреби людини.
 Обговорено та узгоджено порядок дій щодо координації заходів (дорожня карта) між
міністерствами, відомствами, судовою гілкою влади та організаціями громадянського
суспільства щодо необхідних втручань на рівні кожного відповідального сектору з метою
усунення правових бар’єрів та забезпечення сталості послуг з ТБ, включаючи наявність
державного фінансування заходів та послуг лікування туберкульозу. Напрацювання
Національного діалогу будуть внесені до плану реалізації заходів Національної АКСМ
стратегії на 2021 рік та Національної інформаційної стратегію подолання туберкульозу, а
також до заходів робочого плану Національного Партнерства “Зупинимо Туберкульоз”.
 Прийнято резолюцію за результатами Національного діалогу щодо впровадження заходів,
націлених на внесення змін до НПА для їх включення до планів законопроектної роботи
профільних міністерств на 2021 рік.
 На рівні зацікавлених міністерств та відомств визначено відповідальних сторін за
реалізацію планів законопроектної роботи протягом 2021 року на кожній з ланок
маршруту пацієнта з ТБ або людей, яких торкнулась проблема туберкульозу на всьому
континуумі допомоги.
 Учасники поінформовані про рамку міжсекторальної підзвітності з ТБ та технічну
співпрацю між Європейським бюро ВООЗ та державами-членами ООН щодо її адаптації та
використання.

Учасники:
 Представники Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства соціальної політики
України, Міністерства юстиції України, Міністерства освіти і науки України, Судової влади
України.
 Представники Державної установи «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони
здоров’я України» (ЦГЗ).
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 Представники Національної служби здоров’я України.
 Депутати Верховної Ради України.
 Уповноважені Верховної Ради України (омбудсмени) з прав людини, з питань дотримання
прав дитини та сім’ї, з питань освіти, з питань гендерної політики.
 Представники організацій, які надають технічну та донорську допомогу, а саме:
Європейське бюро ВООЗ, офіс ВООЗ в Україні, інші агенції ООН, портфоліо-менеджер ГФ в
Україні.
 Головні лікарі обласних протитуберкульозних закладів та представники первинної ланки
медико-санітарної допомоги.
 Представники органів місцевого самоврядування/ОТГ, які відповідають за сферу охорони
здоров’я у громадах.
 Представники спільноти людей, яких торкнулася проблема туберкульозу.
 Неурядові організації, діяльність яких спрямована на подолання епідемії туберкульозу в
Україні, надавачі послуг соціального супроводу для людей з ТБ.
Перелік тем для Національного діалогу:
 Існуючі потреби, бар’єри та можливості для подальшого сталого впровадження послуг з
ТБ: профілактика, раннє виявлення, лікування та соціальна підтримка, які орієнтовані на
потреби людей, в тому числі дітей та дотримання їх прав.
 Розробка концепції щодо створення та впровадження в Україні прийнятних правових умов
для здорового розвитку дітей, яких торкнулась проблема туберкульозу (діагностичні,
лікувальні, освітні та соціальні (в тому числі психологічної допомоги) послуги та алгоритму
внесення змін до існуючих НПА.
 Розробка пакету підтримуючих послуг з ТБ, фінансових та юридичних механізмів
соціального контрактування для залучення організацій громадянського суспільства до
надання послуг з ТБ: профілактика, раннє виявлення, соціальна підтримка, орієнтованих
на потреби людини (в контексті епідемії COVID-19).
Проведення заходу можливе за фінансової та технічної підтримки:
 БО «100% життя» в рамках реалізації компоненту 10М. «Підтримка та інституційний
розвиток ТБ спільноти» проекту «Сталість, інновації, результат».
 «Європейська коаліція по боротьбі з туберкульозом», в рамках регіонального проекту TBREP 2.0
 Регіональне Європейське бюро ВООЗ та Офіс ВООЗ в Україні.
 У взаємодії із Центром громадського здоров'я МОЗ України та Національним
Партнерством “Зупинимо Туберкульоз. Україна”.
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Інформаційна довідка про партнерські організації
Центр громадського здоров’я МОЗ України
Державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» (ЦГЗ)
— заклад охорони здоров’я, що відповідає за збереження і зміцнення здоров’я населення,
соціально-гігієнічний моніторинг захворювань, епідеміологічний нагляд і біологічну безпеку,
групову та популяційну профілактику захворюваності, боротьбу з епідеміями та стратегічне
управління у сфері громадського здоров’я.
Головним завданням ЦГЗ є діяльність у сфері громадського здоров’я. Центр виконує лікувальнопрофілактичні, науково-практичні та організаційно-методичні функції у сфері охорони здоров’я з
метою забезпечення якості лікування хворих на cоціально небезпечні захворювання, зокрема
ВІЛ/СНІД, туберкульоз, наркозалежність, вірусні гепатити тощо, попередження захворювань у
контексті розбудови системи громадського здоров’я. ЦГЗ бере участь у формуванні регуляторної
політики та взаємодіє з іншими міністерствами, науково-дослідними установами, міжнародними,
громадськими організаціями, що працюють у сфері громадського здоров’я та протидії соціально
небезпечним захворюванням.
Більше інформації за посиланням: https://www.phc.org.ua/
Партнерство «Зупинимо туберкульоз. Україна»
З метою забезпечення повноцінної та ефективної відповіді на епідемію туберкульозу в Україні,
консолідації зусиль держави, громадських організацій, спільнот людей, що постраждали від
туберкульозу, міжнародних фондів у березні 2018 року створено Партнерство «Зупинимо
туберкульоз. Україна» (далі – Партнерство), яке є добровільним об’єднанням неурядових
національних і місцевих організацій, державних органів, міжнародних агенцій і проектів,
об’єднань профспілок, приватного/ділового секторів, релігійних організацій, фізичних осіб, які
спрямовують свою діяльність на подолання епідемії туберкульозу в Україні.
Партнерство об’єднує 69 членів з 21 області України та м. Київ. До складу Партнерства увійшли
організації, установи та особистості, які мають значний досвід та авторитет у подолання епідемії
туберкульозу в Україні.
Партнерство працює у тісному контакті з міжфракційним депутатським об’єднанням Верховної
Ради України "Парламентська платформа боротьби з туберкульозом", Міністерством охорони
здоров’я України, Національною радою з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
(ССМ), Обласними державними адміністраціями та обласними радами з питань координації дій
у відповідь на поширення туберкульозу та ВІЛ, Глобальним Партнерством СТОП ТБ, Агентством з
міжнародного розвитку США (USAID), Всесвітньою організацією охорони здоров’я та іншими
організаціями та установами, які зацікавлені у вирішенні проблем туберкульозу.
Більше інформації Ви можете знайти на нашій сторінці в соціальній мережі Фейсбук
https://www.facebook.com/StopTB.Ukraine/
БО «TBpeopleUkraine»
БО «TBpeopleUkraine» – організація, що об’єднує людей, які хворіють та перехворіли на
туберкульоз і тих, кого торкнулася ця проблема в Україні. Метою організації є створення в Україні
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комплексної моделі лікування та супроводу з дотриманням прав пацієнтів, створення та
регулювання законодавчих важелів впливу, що сприятимуть виконанню державних зобов’язань
згідно політичної Декларації за результатами зустрічі Високого рівня Генеральної Асамблеї ООН з
питань туберкульозу, яка відбулася 26 вересня 2018 року в Нью Йорку. В основі діяльності
організації лежить захист прав людини, відповідно до Декларації прав людей, які постраждали
від туберкульозу, що була розроблена Глобальною Мережею TBpeople за підтримки Партнерства
«StopTBPartnership». Організація є членом Партнерства «Зупинимо туберкульоз. Україна», а
Голова Правління організації є Головою Керівного комітету Партнерства. З додатковою
інформацією щодо діяльності БО «TBpeopleUkraine», Ви можете ознайомитися за посиланням:
https://tbpeopleukraine.com/
БО «100% Життя»
Найбільша пацієнтська організація в Україні, місія якої – боротьба за життя! Мережа працює з
пацієнтами та для пацієнтів, в тому числі представляючи інтереси людей, які живуть з ВІЛ, в 25
регіонах України. Мережа працює з 2001 року та є основним реципієнтом та виконавцем
проектів Глобального Фонду та USAID в Україні. «100% Життя» є провідним партнером держави у
впровадженні медичної реформи та розробником системи eHealth. 2016 року Мережа отримала
нагороду PEPFAR за найкраще партнерство та стала найбільшим благодійником країни 2016 та
2017 років за версією Українського форуму благодійників. Щороку Мережа надає послуги більш
ніж 190 тисячам пацієнтів, 90 тисяч з яких — ЛЖВ. Організація активно бореться за те, щоб 100%
українських пацієнтів мали 100% доступ до лікування. З додатковою інформацією щодо
діяльності БО «100% Життя», Ви можете ознайомитися за посиланням: https://network.org.ua/
Європейська Коаліція по боротьбі з туберкульозом (ЄКТБ)
ЄКТБ – це платформа для організацій громадянського суспільства та активістів, які приймають
активну участь у протидії захворюванню на туберкульоз в нашому регіоні. Основною сферою
діяльності ЄКТБ є адвокація моделей лікування, орієнтованих на потреби людини, та посилення
підтримуючої ролі громадянського суспільства в профілактиці і лікуванні туберкульозу в регіоні
СЄЦА. З додатковою інформацією щодо діяльності ЄКТБ, Ви можете ознайомитися за
посиланням: http://www.tbcoalition.eu/
Центр політики та досліджень в охороні здоров'я, Молдова (Центр PAS)
Центр PAS – організація, що спрямовує свої зусилля на побудову демократичного суспільства за
допомогою поліпшення і розвитку системи охорони здоров'я та соціального сектору, просування
та оцінки політичних рішень, професійного зростання фахівців і підтримки реформ. Є основним
реципієнтом гранту ГФ TB REP2.0, спрямованого на реформуванням сфери охорони здоров’я,
орієнтованої на потреби пацієнтів у 11 країнах регіону СЄЦА: Азербайджан, Вірменія, Білорусія,
Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Таджикистан, Туркменістан, Україна та Узбекистан. З
додатковою інформацією щодо діяльності Центр PAS, Ви можете ознайомитися за посиланням:
https://www.pas.md/ru/PAS
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Проект TB-REP 2.0
Регіональний проект TB-REP 2.0 реалізується Центром політики та досліджень в охороні здоров'я,
Молдова за фінансової підтримки Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та
малярією (далі ГФ) в період 2019-2021 рр., та широким колом партнерів, включаючи
регіональних партнерів – Європейське регіональне бюро ВООЗ, Європейську коаліцію по
боротьбі з туберкульозом, TBPeople (мережа людей, які пережили туберкульоз), Глобальний
Кокус (глобальна мережа парламентарів, прихильних боротьбі з туберкульозом) та організації
громадянського суспільства в країнах регіону Східної Європи та Центральної Азії (далі СЄЦА).
Проект передбачає вагому участь спільнот та організацій громадянського суспільства та просуває
моделі допомоги, орієнтовані на потреби людини, з фокусом на потреби ключових груп
населення.
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