Стратегія адвокації,
комунікації та соціальної
мобілізації
(АКСМ)

Статус та формат
 Національна стратегія АКСМ підтримує мету та

завдання Загальнодержавної програми подолання
захворювання на туберкульоз на 2012-2016 роки;

 Виконавцями Стратегії АКСМ передбачають як
неурядовий сектор так і органи влади;

 Передбачає діяльність як на національному так і на
регіональному рівні, з врахуванням специфіки та
потреб регіонів.

Метою Національної АКСМ стратегії є створення
сприятливого середовища для впровадження
орієнтованих на потреби пацієнта послуг з виявлення,
діагностики та лікування туберкульозу

відповідно до мети та завдань Глобального плану
«Зупинити туберкульоз» та Загальнодержавної соціальної
цільової програми протидії захворюванню на туберкульоз
на 2012-2016 роки (далі – Загальнодержавна програма).

Основоположні принципи АКСМ стратегії
 Чіткі знання про туберкульоз: симптоми, шляхи передачі та
лікування;

 Розуміння туберкульозу як виключно медичної проблеми не
достатньо – розуміння ТБ як соціальної проблеми;

 АКСМ – компонент інтегрований в Національну програм

боротьби з ТБ: адвокація та соціальна мобілізація зусиль для
пошуку та збільшення ресурсів та послуг в сфері протидії
захворюванню на ТБ;

 Подолання дискримінації та дотримання прав людини;
 Лідерство країни та розбудова національного та регіонального
потенціалу.

Адвокація, комунікація та соціальна мобілізація (далі – АКСМ) є системою
комплексних заходів з залучення ресурсів громади, спрямованих на
вдосконалення державної політики протидії туберкульозу та покращання
надання населенню протитуберкульозної допомоги

 Адвокація – це комплекс заходів, який має метою посилити прихильність

уряду України та представників регіональної влади до послідовного
впровадження державної політики контролю над туберкульозом; створити
необхідне законодавче та нормативне забезпечення;

 Комунікація - це комплекс інформаційних та навчальних заходів, що

мають метою зміну знань, ставлення та поведінки різних груп населення
для покращання виявлення, діагностики та лікування туберкульозу;

 Соціальна мобілізація – це ретельно спланований процес, в якому всі

основні сектори суспільства діють скоординовано заради покращання
раннього виявлення туберкульозу та підтримка прихильності до лікування
туберкульозу.

Таким чином впровадження АКСМ заходів має
призвести до наступних змін в:
 політиці та нормативному забезпеченні
(адвокація);

 знаннях, ставленні та поведінки різних груп
(комунікація);

 об’єднання зусиль та ресурсів громадськості в
боротьби з туберкульозом

(соціальна мобілізація).

Роль АКСМ стратегії в реалізації
Загальнодержавної програми:
Мета Загальнодержавної програми:
Зниження захворюваності та смертності від туберкульозу
Завдання СТОП ТБ Стратегії:
Забезпечити виявлення 70%
випадків активного ТБ

Забезпечити виліковування 85%

АКСМ стратегія забезпечує необхідні зміни у:
- Політиці та нормативному забезпеченні (адвокація)
- Знаннях, ставленні та поведінки різних груп (комунікація)
- Ролі громади (соціальна мобілізація)

Проблеми, що можуть бути вирішені за
допомогою АКСМ стратегії:
Недостатнє та несвоєчасне виявлення ТБ:

 Недоліки процесу виявлення туберкульозу (управління)
 Недостатній рівень знань медичних працівників,
 Труднощі залучення до обстеження осіб з симптомами
туберкульозу

Низька ефективність лікування:

 недоліки організації контрольованого лікування як на

стаціонарному, так і амбулаторному етапах та менеджменту
протитуберкульозних препаратів,

 Недостатній рівень знань медичних працівників,
 низька прихильність хворих на туберкульоз.

Приклади стретегічних напрямків АКСМ стратегії:
1. Мобілізація політичної волі та ресурсів для вирішення проблеми
туберкульозу (адвокація).

2. Ініціювання та впровадження необхідних змін в політиці та

нормативному забезпеченні для подолання бар’єрів впровадження
ДОТС-стратегії (адвокація).

3. Покращення менеджменту Загальнодержавної цільової соціальної
програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012 – 2016.

4. Адаптація медичних та соціальних послуг до потреб хворих на
туберкульоз

5. Зміна поведінки різних верств населення для своєчасного звернення
за медичною допомогою.

6. Об’єднання зусиль та ресурсів громадськості і впровадження

заходів соціальної мобілізації для підвищення рівня виявлення
випадків туберкульозу в уразливих групах та прихильності до
лікування.

7. Розширення можливостей пацієнтів та спільнот.

Організаційна структура інтеграції компоненту АКСМ
в практику
Компоненти діагностика, лікування та догляд
(Альянс, PATH, Центр контролю за ТБ, ТЧХУ, Пенітенціарна служба)

Адвокація

• Робота з людьми, що
приймають рішення
• Підтримка адвокаційними
заходами

Комунікація

• Створення комунікаційної
стратегії
• Розробка інфо-повідомлення
програми

Соціальна
мобілізація
• Підтримка та розвиток
регіональних НУО
• Розвиток лідерського потенціалу
груп ризику
• Робота в громаді

