11.08.2016 року підписано Наказ
МОЗ України №821 "Про державну
реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів (медичних
імунобіологічних препаратів) та
внесення змін до реєстраційних
матеріалів" та 30.08.2016 Наказ
№905 "Про державну реєстрацію
лікарського засобу", якими
зареєстровано препарати невірапін
та ламівір, що дозволить здійснити
поставку UNICEF в Україну і
забезпечити безперервність АРТ
дітям, що мають ВІЛ-інфекцію.

Станом на 01 вересня 2016
року на лікування в рамках
гранту ГФ для боротьби зі
СНІДом, туберкульозом та
малярією за компонентом
"туберкульоз" набрано 10 999
хворих на мультирезистентний
туберкульоз, з яких утрималися
в програмі та продовжують
лікування 5 323 хворих.

Н

У серпні2016 року в
Україні офіційно
зареєстровано 1 335
випадків ВІЛінфекції серед
громадян України та 1
серед іноземців.

15 вересня завершився фінальний
етап відкритого відбору кандидатів
на посаду Генерального директора
Державної установи
«Центр громадського здоров’я
Міністерства охорони здоров’я
України».

Рішення прийняли в результаті консенсусу конкурсної комісії, яку очолила
заступник міністра охорони здоров'я Оксана Сивак. Також до її складу
ввійшли експерти, представники Міністерства охорони здоров’я України
та міжнародних організацій, у тому числі Хосе Роман Леон Лора з Групи
підтримки для України Європейської Комісії та Чарльз Вітек з Центру
контролю та профілактики захворювань США.
Основне завдання Центру громадського здоров’я — розвиток сфери
громадського здоров’я та формування стійкої системи епідеміологічного
нагляду в Україні.
Центр відповідатиме за попередження і контроль над інфекційними
хворобами (ВІЛ/СНІД, туберкульоз, грип, поліомієліт, гепатити тощо),
підвищення готовності до ризику спалахів високопатогенних хвороб,
попередження та контроль за неінфекційними хворобами, пропагування
здорового способу життя, визначення основних детермінант здоров’я
та проблем у галузі охорони здоров’я, здійснення оцінки ризиків,
лабораторних досліджень та прогнозування. Крім того центр матиме
ресурси для реагування у випадку надзвичайних ситуацій, пов’язаних зі
здоров’ям (наприклад, на випадок епідемії) - з офіційного сайту МОЗ
України.

«Новий план дій у секторі охорони здоров’я, зокрема щодо
напрямку подолання ВІЛ-інфекції, буде слугувати потужним
інструментом щоб прискорити досягнення цілей Fast Track у
Європейському регіоні вцілому і в Україні зокрема» - зазначила
Наталія Нізова.
За словами директора Європейського регіонального бюро ВООЗ
Жужанни Якаб, стратегії і плани розвитку, що були винесені на
розгляд Регіонального комітету, мають надзвичайно велике
значення на регіональному та місцевому рівнях і є нерозривно
пов’язаними із глобальними цілями на період до 2030 року та з
регіональною політикою охорони здоров’я Здоров’я-2020 і покликані
сприяти їх реалізації. «Маючи чіткі плани і спільні пріорітети, Регіон
має змогу ефективно рухатися у напрямку досягнення цілі
покращення здоров’я всіх людей. У 2016-2017 році ми підготуємо
дорожню карту для реалізації Цілей сталого розвитку разом з
політикою Здоров’я-2020 і новою концепцією громадського
здоров’я. У 2017 році дорожня карта буде представлена
Регіональному комітету і покаже, як пришвидшити процес за
допопомогою відповідної політичної прихильності» - повідомила
Жужанна Якаб.

ВЕРЕСЕНЬ

Україна отримає 10,4 млн.
доларів США від PEPFAR для
розширення обсягів АРТ у
2017 році

Шестеро претендентів, які подали
документи для участі у конкурсі та
пройшли відбір на відповідність
кваліфікаційним
вимогам представили своє бачення розвитку сфери громадського
здоров’я та установи, яку планують очолити. Переможцем у відкритому
відборі стала Наталія Нізова.

Україна взяла участь у 66-й сесії Європейського регіонального комітету
Всесвітньої організації охорони здоров'я у Копенгагені
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Наталію Нізову обрали Генеральним
директором Центру громадського здоров’я
МОЗ України

З 1 по 4 серпня 2016 року на
базі УЦКС було проведено
стажування для
адміністраторів в галузі
охорони здоров’я із
Волинської, Одеської,
Полтавської та Рівненської
областей

З 12 по 15 вересня у Копенгагені (Данія) відбулась 66-та сесія
Європейського регіонального комітету Всесвітньої організації
охорони здоров'я.
Представники 53-х країн зібралась для обговорення низки
інноваційних робочих планів, що мають особливу вагу для охорони
громадського здоров’я. Ці плани, перш за все, покликані активізувати
заходи й укріпити політичну прихильність у роботі таких напрямків як:
здоров’я біженців та емігрантів, здоров’я жінок, сексуальне та
репродуктивне здоров’я, неінфекційні захворювання, ВІЛ-інфекція/
СНІД, вірусні гепатити, інтегровані послуги та використання даних у
системі громадського здоров’я.
Україну на цій події представляли виконуюча обов'язки Міністра
охорони здоров'я Уляна Супрун та директор ДУ «Український центр
контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України»
Наталія Нізова.

Україна отримає 10,4 млн. доларів США від
PEPFAR для забезпечення розширення обсягів
АРТ у 2017 році, що дозволить країні досягнути
цілей, передбачених Нацпрограмою.
22 вересня відбулась зустріч спеціалістів УЦКС
з PEPFAR Headquarter Team, упродовж якої
сторони обговорили питання планування і
звітності, розробки нового клінічного протоколу
лікування ВІЛ, стратегії розширення доступу до
лікування, внесення змін до алгоритму
лабораторної діагностики, здійснення
моніторингу діагностики та лікування,
наставництва на сайтах АРТ, плану
забезпечення реалізації нових принципів
стандартизації лікування.
Представники PEPFAR підкреслили, що Україна
зробила значний крок вперед у реалізації
стратегії 90-90-90 та запевнили, що будуть
продовжувати надавати технічну підтримку для
посилення спроможності країни у протидії ВІЛінфекції.

Разом з тим було представлено Звіт роботи Європейського
регіонального бюро ВООЗ, що вмістив детальний і комплексний
аналіз і став задокументованим варіантом єдиного механізму
моніторингу для індикаторів політики Здоров'я-2020, неінфекційних
захворювань (НІЗ) і Цілей сталого розвитку.
Досягнення Цілей сталого розвитку потребує відчуття
співпричетності усіх країн до процесу і детального планування
ефективних практичних заходів, що зроблять політику громадського
здоров’я невід’ємним компонентом національних планів у сфері
розвитку.
Для України участь цьому процесі визначає фундаментальні
основи та дає ключові орієнтири, що сприяють впровадженню змін
у чинній медичній системі.

Засідання Комітету з програмних питань Національної Ради з питань протидії
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
9 вересня відбулось засідання Комітету з програмних питань
Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/
СНІДу.
Під час заходу було обговорено розвиток Національної стратегії
моніторингу резистентності ВІЛ в Україні і визначено завдання
розробити план заходів щодо впровадження стратегії на 2016-2017
роки, узгодити з рекомендаціями оціночних місій СДС США та Євро
СДС (2015р.) і представити на розгляд Комітету з програмних питань
Національної ради у жовтні 2016 року.
Також було розглянуто та погоджено проект концепції проведення
Третьої науково-практичної конференції з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу
«За кожне життя разом: Прискорення до мети 90-90-90», що
відбудеться 21-23 листопада 2016 року.
Упродовж роботи учасники визначили перспективи розвитку
інформаційно-просвітницької діяльності у сфері протидії ТБ/ВІЛ,
було зініційовано створення на національному рівні міжвідомчої
робочої групи для напрацювання відповідної стратегії.

Також учасники розглянули операційні дослідження «Причини
затримки лікування туберкульозу, зумовлені системою охорони
здоров’я» та «Вплив застосування різних моделей амбулаторного
Крім цього, представником проекту USAID «Реформа ВІЛ-послуг у дії» лікування туберкульозу на результати лікування у м. Києві»,
було презентовано проект стратегії розвитку та планування кадрових виконані дослідницькою групою Школи охорони здоров’я
Національного університету Києво-Могилянська академія за
ресурсів охорони здоров’я у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в
грантом проекту USAID «Посилення контролю за туберкульозом в
Україні. За результатами обговорення, було рекомендовано подати
Україні».
проект до погодження з МОЗ України.

В Україні стартувала інноваційна кампанія з профілактики ВІЛ "Вірю-Не вірю"
Також триває розробка нової інтерактивної електронної
платформи, з якої можна буде дізнатися головні факти про
ВІЛ-інфекцію та СНІД.

В Україні стартував проект TB-REP

Лідерство, управління і
врядування: завершення
третього проектного року

Упродовж 14-16 вересня відбулася 1-ша Регіональна зустріч партнерів у рамках
проекту TB-REP. Основною її метою було визначення і розуміння завдань та
ролей партнерів проекту, внеску роботи у ньому організацій громадського
суспільства. Учасники працювали над розробкою стратегії для адвокаційної
діяльності у підтримку переходу до пацієнт-орієнтованої моделі допомоги хворим
на туберкульоз.

Кампанія об’єднала зусилля Уряду України та міжнародних
організацій - Об’єднаної Програми ООН з ВІЛ/СНІД
(ЮНЕЙДС) та компанії Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, що діє за дорученням Уряду
Німеччини. «Ми раді презентувати другу хвилю кампанії, яка
є успішним прикладом застосування інформаційних
технології у реалізації профілактичних програм. Ми вітаємо
співробітництво з нашими партнерами і підтримаємо Україну
у впровадженні нашої інформаційної кампанії», наголосив
пан Ніколас Хемпель.

15 вересня 2016р. відбулася прес-конференція з нагоди
презентації інноваційної кампанії з профілактики ВІЛ «Вірю – Не
вірю», що продовжує Всеукраїнську інформаційну кампанію «Не
дай СНІДу Шанс». Обличчям кампанії стала Посол доброї волі
ЮНЕЙДС у Східній Європі та Центральній Азії пані Віра Брежнєва
У прес-конференції взяли участь: в.о. Міністра охорони здоров’я
України доктор Уляна Супрун, Керівник Проекту «Консультування з
ВІЛ/СНІД та підтримка інституцій», який виконується GIZ в Україні,
пан Ніколас Хемпель, Регіональний директор ЮНЕЙДС у країнах
Східної Європи та Центральної Азії пан Віней Салдана, Директор
ДУ «Український центр контролю за соцхворобами МОЗ
України» (УЦКС) професор Наталія Нізова, а також Посол доброї
волі ЮНЕЙДС у Східній Європі та Центральній Азії пані Віра
Брежнєва.
Кампанія «Вірю - Не Вірю» нагадує: «Не вір словам – вір лише
фактам!». Кожен охочий має змогу безпосередньо пройти онлайнтест (viryuneviryu.com), щоб перевірити власні ризики, пов’язані з
випадковими знайомствами. Кампанія проходить у 2 етапи.
Перший – розміщення інформаційних матеріалів (білборди та
сітілайти), які провокують подумати про безпеку сексуальних
стосунків. Наступний - розміщення зовнішньої реклами з
ключовими правилами відповідальної поведінки щодо особистої
профілактики ВІЛ (тестування на ВІЛ-інфекцію та користування
презервативами).

«В Україні кількість випадків
інфікування ВІЛ залишається
високою. Із майже 130 тис. ВІЛінфікованих осіб, які сьогодні
перебувають під наглядом,
абсолютна більшість – 87% особи репродуктивного та
працездатного віку (15-49 років).
Попередити інфікування ВІЛ
набагато легше, ніж лікувати
людину все життя. Саме тому,
важливість нової інформаційної
компанії є надзвичайною для
країни, яка проходить через
випробування», наголосила пані
Наталія Нізова.
Згідно з останніми
дослідженнями міжнародних експертів, українське
суспільство не володіє достатньою інформацією щодо ВІЛ/
СНІДу,мінімізації особистих ризиків інфікування ВІЛ та
необхідності відповідальної поведінки. Зокрема, у 2015р.
понад 60% опитаних респондентів серед загального
населення та 67% опитаних серед молоді у віці від 15 до 24
років не проходили тест на ВІЛ. А 38% населення України не
користуються презервативами, тому що довіряють своєму
сексуальному партнеру. Тож нова кампанія покликана
мотивувати українське суспільство до тестування на ВІЛ,
відповідальної поведінки та користування презервативами.

Статистичний огляд з ВІЛ/СНІД в
Україні за серпень 2016 року
За період 1987-серпень 2016 рр. в Україні офіційно зареєстровано 290 606 випадків ВІЛінфекції серед громадян України, у тому числі 89 352 випадків захворювання на СНІД та
40 311 смертей від захворювань, зумовлених СНІДом.

ВІЛ-інфекція

зареєстровано 1 335 випадки ВІЛ-інфекції

СНІД

зареєстровано 630 випадків захворювання на СНІД

Померлі

зареєстровано 183 померлих від СНІДу

Шляхи передачі:
828

статевим шляхом

280

парентеральним шляхом

224

діти, народжені ВІЛ-інфікованими матерями*

*Більшість з них після 18 місяців звільниться від материнських антитіл, діагноз ВІЛ-інфекція може бути підтверджений тільки у частини з тих, кому вірус переданий від матері під час вагітності, пологів або грудного вигодовування.
У 1 особи шлях інфікування не визначено.

Проект TB-REP впроваджується за фінансової підтримки Глобального Фонду,
охоплює країни Східної Європи і Центральної Азії та розрахований на період
2016-2018 років. Основним його завданням є посилення політичної прихильності,
для контролю ТБ та МР/ШЛУ ТБ, через регіональну співпрацю та обмін досвідом
для покращення реалізації Національних програм контролю ТБ. Також проект
має на меті розробити та поширити доказові практики ефективних систем
надання послуг у сфері ТБ для впровадження підходів, орієнтованих на пацієнтів
та інноваційних моделей послуг, сприяти забезпеченню фінансування у сфері
контролю ТБ та застосуванню ефективних механізмів виділення коштів.
17 серпня 2016 року відбулася зустріч
“Підтримка результатів розвитку потенціалу» з
приводу завершення третього проектного року
ініціативи співпраці Уряду США та Глобального
фонду/проекту «Лідерство, управління та
врядування» в Україні (CCI / LMG-Україна).
Проект "Лідерство, управління і врядування" в
Україні реалізовувався з 1 червня 2013 року з
метою посилення програмного та
інституційного потенціалу Українського центру
контролю за соціально небезпечними
хворобами МОЗ України (УЦКС) в якості
одного з основних реципієнтів Глобального
фонду.
Результатом спільної роботи експертів проекту
LMG та УЦКС стало більше 35 політик та
керівництв.

Упродовж зустрічі учасники розглянули проект вцілому, питання
впровадження амбулаторної моделі лікування, як ключового напрямку для
досягнення кращих результатів лікування туберкульозу у Європейському
регіоні ВООЗ. Також учасники познайомилися з курсом реформ системи
протитуберкульозної допомоги у рамках TB-REP, презентували результати
оцінки ситуації в аспекті переходу до амбулаторної системи лікування у своїх
країнах. Крім того, говорили про те, як отримати місцеве фінансування та
бюджетні процеси, участь пацієнтів і залучення організацій до адвокаційної
діяльності, побудову коаліцій та розширення партнерських зв’язків.

Під час зустрічі представники МБФ "Альянс
громадського здоров’я", ВБО "Всеукраїнська
мережа людей, що живуть з ВІЛ\СНІД"
підсумували зроблену роботу, подякували за
важливу співпрацю та визначили перспективи
подальшого використання розроблених
інструментів.

Видача препаратів замісної підтримувальної терапії для самостійного прийому
Осіб

Регіонів

Закладів

14,4% пацієнтів ЗПТ в Україні
отримують препарат для
самостійного прийому

За рецептом

711

15

30

У тому числі за
власний рахунок

244

8

10

Безпосередньо
з ЛПЗ

497

15

30

208

15

38

В умовах стаціонару
на дому

Четверта щорічна зустріч Групи впровадження Глобального Фонду
директора УЦКС професора Наталію Нізову.
Метою щорічних стратегічних зустрічей Групи
впровадження є визначення ключових та
проблемних питань, актуальних для країнімплементаторів грантів Глобального фонду,
пропозиції до яких згодом виносяться на розгляд
засідання найвищого керівного органу ГФ –
Правління. Важливість даного засідання
визначалається процесами реформуванням
Глобального фонду, пов’язаними з
впровадженням Політики зі Стійкості, Переходу
та Співфінансування (STC Policy).
Четверта щорічна зустріч Констіт'юенсі, що представлена
ключовими регіонами діяльності грантів Глобального Фонду для
боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, відбулася у
м. Найробі, Кенія, 20-24 вересня 2016 року за участі членів
Правління та Секретаріату ГФ.
Групу впровадження формують представники 10 виборчих груп
різних регіонів та громадського сектору: громади; НУО
розвинених країн; НУО країн, що розвиваються; Східної та
Південної Африки; Східної Європи та Центральної Азії (СЄЦА);
Східного Середземномор’я; Латинської Америки; Південносхідної Азії, Західної та Центральної Африки та Західного
тихоокеанського регіон. Згідно з регламентом, кожні два роки
проходять вибори Голови Групи впровадження та його
заступника, які представляють державний та неурядовий
сектори із виборчих груп різних регіонів світу. У 2015 році,
Головою було обрано представника неурядового сектора із
Кенії Алана Малече, а заступником, відповідно, представника
державного сектору із виборчої групи СЄЦА -

Зустріч у Найробі проходила у форматі робочих
дискусій та панельних сесій, фасилітаторами яких були
Віце-голова Правління Глобального Фонду Аіда Куртовіч
(Боснія і Герцеговина), члени Правління та Комітетів
Секретаріату, а також заступник та голова Групи
впровадження.
У рамках обговорення, присвяченого проблемам країн, де
вже завершено або планується завершення фінансової
підтримки з боку ГФ, було презентовано досвід України із
впровадження грантів Глобального фонду ризики щодо
сталості програм протидії ВІЛ/СНІДу і туберкульозу, пов’язані
з новими викликами у країні. Досвід Балканських країн
представила член правління ГФ від регіону СЄЦА Ана
Філіповська (Македонія).
Учасники зустрічі обговорили Дорожню карту – стратегію
розвитку і дяльності Групи впровадження та затвердили
індикатори щодо охоплення ключових груп населення,
гендеру та прав людини.
Було визначено, що для досягнення відповідних показників

необхідно розширити програмну діяльність ГФ у країнах з
середнім рівнем доходу, у тому числі в Україні. Особливий
акцент у рамках впровадження активностей поставлено
на ефективність використання грантових коштів.
Після зустрічі у Кенії кожна регіональна виборча група більш
детально обговорить проблемні питання в рамках внутрішніх
засідань. Члени виборчої групи від країн Східної Європи та
Центральної Азії зустрінуться для обговорення 5-6
листопада 2016 року в м. Баку (Азербайджан).
Спільна узгоджена позиція Групи впровадження буде
представлена на засіданні Правління Глобального фонду
16-17 листопада 2016 року в м. Женева, Швейцарія.

Міжнародний тренінг щодо клінічного
ведення туберкульозу з лікарською
стійкістю
12-21 вересня у м. Рига (Латвія) Центром ВООЗ з наукових
досліджень та менеджменту туберкульозу з лікарською стійкістю
у співпраці з фундацією ТБ Латвійської Республіки проведено
«Міжнародний курс з клінічного ведення туберкульозу з
лікарською стійкістю для країн Європейського регіону ВООЗ» на
базі Ризького клінічного університетського госпіталю.
Участь у тренінгу взяли фахівці з Молдови, Таджикистану,
Киргизстану, України. Від УЦКС учасниками стали лікаріфтизіатри відділу організації та планування медичної допомоги
хворим на туберкульоз Мацьков Олександр та Масюк Лілія.

програмним управлінням МР ТБ, обговорили основні етапи та заходи
щодо реалізації цілей стратегії ВООЗ «End TB», глобальну стратегію і
цілі у сфері профілактики і лікування ТБ.
Фахівці ознайомилися з останніми міжнародними тенденціями
лікування моно- і полірезистентного туберкульозу, з досвідом
використання нових протитуберкульозних препаратів при веденні
випадків туберкульозу з лікарською стійкістю, управлінням побічними
реакціями, міжнародними рекомендаціями щодо аспектів надання
паліативної допомоги хворим на ТБ.

Упродовж навчання спеціалісти ознайомилися з останніми
міжнародними підходами ведення випадків МР ТБ та

КАЛЕНДАР ТРЕНІНГІВ НА ЖОВТЕНЬ 2016 РОКУ


які реалізує ДУ «Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України» в рамках гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією «Інвестиції заради впливу на епідемію туберкульозу та ВІЛ-інфекції»

Напрям навчання

Назва тренінгу

Клінічні тренінги

Організація ведення випадку коінфекції ТБ/ВІЛ в Україні

Клінічні тренінги

Клінічні тренінги

Критерії відбору учасників
Лікарі-інфекціоністи та фтизіатри, що здійснюють ведення випадку ко-інфекції ТБ/ВІЛ на базі регіональних
центрів профілактики і боротьби зі СНІДом, протитуберкульозних закладів та інших ЗОЗ (включно з ДПтСУ)

Консультування і
тестування на ВІЛ

Фахівці, визначені відповідальними за консультування і тестування на ВІЛ в закладах охорони здоров’я,
на базі яких функціонують кабінети «Довіра», сайти АРТ, протитуберкульозних закладах, закладах
ПМСД

Ведення випадку туберкульозом сімейним
лікарем. Тренінг для тренерів

Лабораторні
тренінги

Порядок проведення досліджень з діагностики
ВІЛ-інфекції

Стажування

Стажування для адміністраторів в сфері охорони
здоров’я

Сімейні лікарі та старший медичний персонал регіональних закладів ПМСД, викладачі
закладів післядипломної медичної освіти
Завідувачі лабораторій обласних та міських центрів профілактики і боротьби зі СНІДом

Керівний персонал обласних протитуберкульозних закладів

Дата початку
тренінгу

Дата
завершення
тренінгу

Місце проведення

03.10.2016

07.10.2016

Харків

5

17.10.2016

21.10.2016

Львів

5

17.10.2016

21.10.2016

Дніпро

5

18.10.2016

20.10.2016

Київ

3

21.10.2016

Київ

4

18.10.2016

Кількість днів

