Результати впровадження
програм Глобального фонду у
2019 та І половині 2020 рр.

Ігор Кузін, в.о. Генерального директора
Центр громадського здоров'я МОЗ України
м. Київ, 28 січня 2021 року

Напрями, які реалізовував Центр у
проєкті ГФ за 2019 та 1 півріччя 2020 Посилити системи спільнот для
Розширити обсяг послуг і
надання ефективних,
Посилити систему охорони
забезпечити рівний доступ
рр.
інтегрованих послуг,
здоров'я для реалізації рішень

ключових груп до послуг з ВІЛ та ТБ
профілактики, лікування, догляду та
підтримки
(service provision)

по стійкості та інтеграції
послуг ключовим групам,
найбільш уражених
епідеміями ВІЛ та ТБ (HSS)

заснованих на потребах
ключових груп, уражених
епідеміями ВІЛ і ТБ
(Communities)

Профілактика серед ЛВІН

Розвиток кадрових ресурсів

Посилення систем
спільнот

Профілактика серед ЧСЧ

Інформаційні системи та МіО

Зміна законодавчого
середовища

Профілактика серед СП

Політика та управління

Профілактика серед ув’язнених

Управління закупівлями

Лікування, догляд та підтримка
ВІЛ/ТБ
ТБ догляд та підтримка
МР-ТБ

Виконання цілей ключових
програмних індикаторів (оперативні дані)
100,0%

80,0%

60,0%

92,1%
40,0%

95,7%

77,0%
64,0%

20,0%

0,0%

-

Виконання цілей ключових
програмних індикаторів (оперативні дані)
100,0%

80,0%

60,0%

90,8%
40,0%

56,0%
20,0%

0,0%

57,0%

53,0%

Виконання показників ключових
програмних індикаторів (оперативні дані)
100,0%

80,0%

60,0%

99,0%

93,0%

81,7%

40,0%

58,8%
20,0%

0,0%

-

АРТ в Україні на 1 липня 2020 року
Всього на території України* –
118 499 осіб

21467;
18%
Чоловіки– 61 381

Жінки – 54 224

97032; 82%

Дорослі – 115 605

111 614
МОЗ України

3 601
ДКВСУ

Діти – 2 894

3 284
НАМНУ

Замісна підтримувальна терапія

Всього
13 465 пацієнтів
в програмі ЗПТ

Лікування МРТБ на 1 липня 2020 року
201
3%

Всього на лікуванні МРТБ – 6665

6326

Державний бюджет;
97%

Державний бюджет

Глобальний фонд

ПОСТАВКИ АРВП СТАНОМ НА 24.12.2020
У ВЕРЕСНІ 2020 РОКУ ЗАВЕРШЕНО ЗАКУПІВЛІ АРВП ЗА
КОШТИ ДБ 2018-2019 РОКІВ, В РЕГІОНИ ДОСТАВЛЕНО
УСІ препарати.

З кінця жовтня до 23 грудня у регіони поставлено
наступні препарати, закуплені за кошти Глобального
фонду з метою покриття дефіциту АРВП:
- Долутегравір – 147 001 уп.
- TLD – 220 776 уп.
- TDF/FTC/EFV – 6 317 уп.
- ABC/3TC – 19 797 уп.

ТЕРМІНОВА ЗАКУПІВЛЯ І ПОСТАВКА АРВП
ДЛЯ ПОКРИТТЯ ГЕПУ

1 частина АРВП
за кошти ГФ:
TLD №30 – 148 680
уп.
DTG – 36 000 уп.

2 частина
АРВП за
кошти ГФ:
TDF/FTC/EFV –
6320 уп.
ABC/3TC – 19 800
уп.
DTG – 111 930 уп.
TLD №30 – 74 520
уп.

За кошти ДБ
2017:

За кошти ДБ
2019:

За кошти
PEPFAR:

TDF/FTC/EFV – 65 680
уп.
ABC/3TC – 16 200 уп.
DTG – 11 390 уп.
TDF/FTC – 87 330 уп.
ABC fl – 2 820 фл.
3TC fl – 7 600 фл.

TLD №30 – 80 950
уп.

TLD №90 – 90 000 уп.

Орієнтовні дати поставок
10-15 жовтня 2020

Жовтеньлистопад 2020

Кінець листопада
2020-початок
січня 2021

Січень 2021

45000 уп. –
15.01.2021;
45000 уп. – 30.05.2021

Поставки протитуберкульозних
препаратів (ПТП) за кошти ДБ
ПОСТАВЛЕНО ЗА КОШТИ ДБ
2019 РОКУ – 18 препаратів,
частково поставлено – 2
препарати.
Поставки ПТП за кошти ДБ 2019
року розпочалися у липні 2020
року.
3019 курсів Бедаквіліну
поставлено в Україну 15 грудня
2020 року.
13.01.2021 розпочалися поставки
препарату в регіони.
Тривають конкурсні торги на
закупівлю ПТП за кошти ДБ 2020
року. Термін подачі тендерних
пропозицій до середини січня.

План переходу 20-50-80, досягнення 2019
✔Імплементація переходу на державне фінансування послуг (далі – План

Виділено з державного
бюджету на 2019 рік за
напрямами
профілактика та ДіП
.

переходу), пов’язаних з ВІЛ, була здійснена за участі усіх зацікавлених
сторін протягом 2017-2019 років. Очікуваним результатом процесу було
створення механізму забезпечення сталості фінансування зазначених
послуг шляхом справедливого розподілу ресурсів, створення
уніфікованого прозорого механізму використання державних коштів в
межах реалізації ефективних інтервенцій в сфері протидії захворювань,
які спричиняють найбільший негативний соціально-демографічний та
економічний вплив.
У 2018-2019 роках ДУ «Центром громадського здоров’я МОЗ України»
(далі – Центр) у співпраці з національними партнерами пілотувались
різні моделі переходу на державне фінансування та адміністрування
забезпечення надання послуг (централізована та децентралізована).
Обидві моделі передбачали залучення неурядових організацій у якості
провайдерів послуг як носії досвіду впровадження таких послуг в межах
донорського фінансування.
Протягом цього часу Урядом та Міністерством охорони здоров’я було
підготовлено низку змін до регулюючих актів, зокрема внесення змін до
Постанови кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 р. № 497 «Деякі
питання надання послуг представникам груп підвищеного ризику щодо
інфікування ВІЛ та людям, які живуть з ВІЛ», які дозволили запустити
процес виділення коштів із державного бюджету на фінансування
послуг, пов’язаних з ВІЛ та визначили головного розпорядника цих
коштів (Центр громадського здоров’я МОЗ України).
Також Міністерством охорони здоров’я було підготовлено та
затверджено низку нормативно-правових актів, які регулюють
організаційні засади надання послуг, пов’язаних з ВІЛ для
представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та
людей, які живуть з ВІЛ, а також визначають механізм розрахунку
граничних тарифів на надання зазначених послуг:
1)
Наказ МОЗ N 1606 від 12.07.2019 «Про затвердження
Порядку надання послуг з профілактики ВІЛ серед представників груп
підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ»;
2)
Наказ МОЗ N 1607 від 12.07.2019 «Про затвердження
Порядку надання послуг з догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ»;
3)
Наказ МОЗ N 1556 від 08.07.2019 «Про затвердження
методик розрахунку граничних тарифів на надання послуг, пов'язаних з
ВІЛ»
Крім того, Міністерством було затвердженого тарифікацію послуг,
пов’язаних з ВІЛ:
4)
Наказ N 1681 від 23.07.2019 «Про затвердження граничних
тарифів на надання послуг, пов'язаних з ВІЛ».

✔
Виділено 83 806 180
грн.
Використа
но – 19
943 460
грн.

2019
ЛВНІ
СП
ЧСЧ
ДіП

Виділені
Використані
кошти, грн кошти грн.
39 261 050,00
5 837 740,00
6 163 700,00
1 595 280,00
6 544 230,00
1 002 340,00
31 837 200,00
11 508 100,00

✔

✔
✔
✔
✔

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ ЗА ДВОМА
НАПРЯМАМИ

✔
✔

План переходу 20-50-80, досягнення 2020
✔Забезпечено безперервність надання послуг в

Виділено з державного
бюджету на 2020 рік.

умовах обмежувальних заходів у зв'язку з
COVID-19. Програми не зупинялись, навіть під
час «суворого» карантину.

207 492
400 грн.

✔Спільно з партнерами забезпечено соціальних
працівників та клієнтів ЗІЗ.

✔Забезпечено linkage між програмами

135 522
800 грн.

профілактики, ЗПТ та доглядом і підтримкою.

71 969
600 грн.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ ЗА
ДВОМА
НАПРЯМАМИ

ЗА НАПРЯМОМ ЗА НАПРЯМОМ "ДІП"
"ПРОФІЛАКТИКА"

✔Розпочато спільну роботу з національними

партнерами щодо удосконалення механізму
контролю якості даних у сфері ВІЛ: щомісячна
звірка з МІС ВІЛ, дедублікація даних.

✔Фахівцями Центру здійснюються візити
технічної допомоги в регіони.

У закупівлях послуг в рамках Плану переходу у 2019-2020
роках брали участь 63 унікальні учасники згідно із даними
системи ProZorro).

Підвищення кваліфікації медичного
персоналу 2019 та 1 півріччя 2020 рр.
На платформі дистанційного навчання ЦГЗ були доступні такі онлайн курси:

«Основи громадського здоров’я для фахівців»;
«Вірусні гепатити В та С»;
«Мультирезистентний туберкульоз»;
«Інфекційний контроль за туберкульозом для працівників первинної медико-санітарної допомоги»;
«ВІЛ: толерантність та надія»;
«Діагностика дифтерії для сімейних лікарів»;
«Впровадження відеоконтрольованого лікування хворих на туберкульоз»;
«Виявлення латентної туберкульозної інфекції серед контактних осіб»;
«Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини»;
«Лікування опіоїдної залежності»;
«Опортуністичні інфекції, супутні стани та захворювання»;
«Психосоціальний супровід хворих з опіоїдною залежністю»;
«Організаційні аспекти надання інтегрованих послуг особам із психічними та поведінковими розладами внаслідок
вживання опіоїдів»;
«Інтегрована допомога для осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів»;
«Встановлення імплантованої венозної системи для тривалих інфузій (порт-системи)»;
«Виявлення туберкульозу серед сільського населення».

Розроблено та впроваджено: 6 дистанційних курсів, із них:

З питань протидії ВІЛ : 1
З питань протидії туберкульозу: 2
З питань організації соціальних послуг у сфері ТБ та ВІЛ: 1
З інших актуальних питань громадського здоров’я: 2

Підвищення кваліфікації медичного
персоналу 2019 та 1 півріччя 2020 рр.
Проведенно наступні тренінги:
Тренінг з розробки стандартних операційних процедур із ведення випадку мільтирезистентного ТБ/ТБ з розширеною резистентністю 1
Регіональний тренінг щодо навчання роботи на системі GeneXpert

9

Тренінг "Впровадження молекурярно-генетичних методів для виявлення ТБ(для лікарів первинної і вторинної ланки)

13

Тренінг для менторів IEC 1
Тренінг "Впровадження методики визначення чутливості до антибіотиків EUCAST в практичну діяльність лабораторій закладів охорони
здоров’я»

1

Тренінг з менеджменту у громадському здоров'ї для резидентів 1 когорти програми ІЕС

1

Підготовка клінічних наставників в рамках впровадження нових препаратів для лікування хіміорезистентного ТБ в Україні
Польовий етап: Дослідження випадків ботулізму у Вінницькій обл.

1

Кращі практики з надання послуг з профілактики та лікування ВІЛ

1

Семінар з актуальних питань епідеміологічного нагляду за інфекційними захворюваннями в сфері громадського здоров'я"

1

1

Стажування з мікробіологічної діагностики ТБ для лабораторних спеціалістів на базі Центральної референс лабораторії МОЗ України
4
Тренінг для тренерів та комунікаційний курс для резидентів 1 когорти IEC-Укр

1

Тренінг "Огляд поточного стану імплементації процесу DQA/I та напряцювання наступних кроків"

1

Тренінг "Удосконалення контролю на ТБ у в'язницях країн з високим тягарем М/ШЛУ-ТБ в епоху протитуберкульозних препаратів та режимів
лікування"

1

Вступний тренінг для резидентів 2 когорти програми ІЕС-Укр

1

Підготовка клінічних наставників в рамках впровадження нових препаратів для лікування хіміорезистентного ТБ в Україні
Тренінг з профілактики інфекцій та інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я

1

2

Польовий етап ІЕС-Укр
Тренінг з користування модулем "Лабораторія" реєстру еТВ-Manager

1

Тренінг з впровадження методик тестування медикаментозної чутливості до новихТБ препаратів та впровадження методики внутрішнього
контролю якості для даної процедури

1

Тренінг з оволодіння практичними навичками встановлення імплантованої венозної системи для тривалих інфузій( порт-системи)

1

Підвищення кваліфікації медичного
персоналу 2019 та 1 півріччя 2020 рр.
Проведенно наступні тренінги:
ДОТ супровід осіб з ТБ та кінфекцією ВІЛ/ТБ, ВІЛ/ТБ/гепатит
Тренінг з ведення випадку мультирезистентного ТБ

7

Тренінг з використання модулю Дешборди реєстру еТВ-Manager для користувачів з пенітенціарного сектору і Міністерства оборони

Тренінг з використання реєстру еТВ-Manager для користувачів з пенітенціарного сектору і Міністерства оборони
Семінар з актуальних питань епідіміологічного нагляду в громадському здоров'ї(тренінг по системі EIDSS)
Тренінг із стратегічних комунікацій

5

1

Програмне та клінічне ведення лікарсько-стійкого ТБ, спрямоване на досягнення Цілей сталого розвитку"

Тренінг для фахівців з комунікації регіональніх центрів громадського здоров'я

1

1

Семінар Актуальні питання епідеміологічного нагляду за інфекційними захворюваннями в сфері ГЗ
Тренінг для набувачів субгранту за проектом розвитку регіональних систем ГЗ
Тренінг з поглибленної епідеміології

1

1

1

1

1

Тренінг з ведення побічних реакцій від протитуберкльозних препаратів з лікарсько-стійким ТБ

1

Стажування з мікробіологічної діагностики ТБ для лабораторних спеціалістів на базі Центральної референс лабораторії МОЗ України 1
Тренінг з єпідеміології неінфекційних хвороб та аналітичної єпідеміології

1

Тренінг з ведення побічних реакцій від протитуберкльозних препаратів з лікарсько-стійким ТБ
Тренінг з медичної інформаційної системи ВІЛ-інфекція в Україні для ДКВС
Тренінг з ведення випадку ко-інфекції ТБ/ВІЛ

1

6

2

Тренінг з мікробіологічної діагностики ТБ для лабораторних спеціалістів на базі Центральної референс лабораторії МОЗ України 2

Тренінг з питань розрахунку потреби у протитуберкульозних препаратах за допомогою електронної системи Quan TBв установах ДКВС 1
Ознайомчий тренінг з МІС ВІЛ

8

Семінар з актуальних питань епідеміологічного нагляду в громадському здоров'ї (ососбливості епіднагляду за дифтерією)

1

Підвищення кваліфікації медичного
персоналу 2019 та 1 півріччя 2020 рр.
Проведенно наступні тренінги:
Епідеміологічні аспекти захворювань, яких можна запобігти шляхом імунопрофілактики.

Пост-контактна імунопрофілактика, Дії під час спалахів.

1

Підсумковий семінар з питань організації та впровадження програми з профілактики інфекцій
та інфекційного контролю в пілотних закладах охороні здоров'я
Тренінг із стратегічних комунікацій

1

1

Тренінг із взаємодії структурних підрозділів з впровадження проектної діяльності на

регіональному рівні

1

Тренінг з Мікробіологічної діагностики ТБ для лаб.спеціалістів на базі Центральної референс

лабораторії МОЗ України

1

Імплементація Національної Стратегії тестування на ВІЛ-інфекцію в Донецькій обл. 1
Всього

93

Виконання бюджету в 2019 та І
півріччя 2020 рр.

Долари США
%

Бюджет звітного
періоду

Фактично витрачено

30 611 017

24 715 635

100%

80,7 %

Відхилення

- 5 895 382
- 19,3%

Основні причини відхилення бюджету:
●

Перерозподіл коштів на менеджмент,

●

Частина закупівель була перенесена на друге півріччя 2020 року,

●

Неможливість виконання певних заходів
обумовленого розповсюдженням СOVID-19.

через

запровадження

карантину

Основні виклики та проблеми у
виконанні цілей індикаторів
⮚ Недоліки в організації надання медичної допомоги пацієнтам з ВІЛ, ТБ та ТБ/ВІЛ на
регіональному рівні, відсутня політична воля до розширення програми ЗПТ
⮚ Недостатнє впровадження оптимальних моделей надання медичної допомоги з
пацієнт-орієнтованими підходами у веденні випадку ВІЛ, ТБ та ТБ/ВІЛ із
залученням первинної мережі, відсутня мотивація медичного персоналу програми
ЗПТ до розширення
⮚ Неповномасштабне застосування програм соціального супроводу та якості
надаваних послуг
⮚ Члени команди впровадження гранту ГФ були задіянні в першу чергу для
оперативної боротьби з пандемією COVID-19
⮚ Затримка процесу закупівель та поставок протитуберкульозних препаратів

⮚ Впровадження карантинних заходів по всій країні обумовило затримки у
здійсненні медзакупівель та поставок

Робоча група з координації виконання
Стратегії
Робоча група з координації виконання Стратегії з комплексної відповіді на бар’єри з прав людини для
доступу до послуг з профілактики і лікування ВІЛ та туберкульозу на 2019 – 2030 роки та Стратегічного
плану із комплексної відповіді на бар’єри з прав людини для доступу до послуг з профілактики та
лікування ВІЛ та туберкульозу на 2019 – 2022 роки
1.
Відновлено та систематизовано діяльність Робочої групи з координації виконання Стратегії з комплексної відповіді на бар’єри з прав людини для доступу
до послуг з профілактики і лікування ВІЛ та туберкульозу на 2019 – 2030 роки та Стратегічного плану із комплексної відповіді на бар’єри з прав людини для
доступу до послуг з профілактики та лікування ВІЛ та туберкульозу на 2019 – 2022 роки, як один з ключових інструментів в межах роботи щодо захисту
прав людини для доступу до послуг з профілактики і лікування ВІЛ та туберкульозу
3.
Оновлено склад, сформовано та затверджено Робочі плани тематичних підгруп та Робочої групи, за якими формуються та здійснюються операційні цілі в
рамках Стратегічного плану
4.
Сформовано та затверджено графік проведення засідань на 2020-21 рр., який успішно реалізовуються та надає змогу систематизувати діяльність
5.
Зроблено аналіз виконання Стратегічного плану із комплексної відповіді на бар’єри з прав людини для доступу до послуг з профілактики та лікування ВІЛ
та туберкульозу на 2019 – 2022 роки за 2019-20 рр. (Результати можна побачити на Мал. 1 у «%» еквіваленті Додатку до презентації)
6.
В рамках тематичної підгрупи №2 сформування перелік нормативно-правових документів та їх холдерів, які набувають змін у 2021 року та відповідно бере
під контроль цю діяльність
7.
Учасниками Робочої групи здійснено аналіз холдерів та ресурсів на теренах України, які займаються діяльністю в рамках захисту прав людини для доступу
до послуг з профілактики і лікування ВІЛ та туберкульозу та подолання бар’єрів. Наразі ведеться робота щодо консолідації цих ресурсів у спільне русло роботи
8.
Підписано Меморандум про взаємодію з БО «ТБ ЛЮДИ Україна» та консолідовано роботу в рамках звернень, які надходять у мобільний додаток
OneImpact та створено виїзну експертну групу в рамках Робочої групи щодо вирішення системних та складних кейсів
9.
Спільно з основними реципієнтами ГФ, а саме ЦГЗ, БО «100% Життя» та МБФ «Альянс громадського здоров’я» ведеться робота по створенню Адвокаційної
Стратегії протидії ВІЛ та туберкульозу в рамках реалізації Україною проєкту за підтримки Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та
малярією на 2021-2023 роки, яку планується затвердити до 15 лютого 2021 року.
10. Центр підтримує діяльність Конвенції Глобального партнерства та бере участь в подальшій реалізації цієї ідеї на національному рівні, з
акцентом на сферу охорони здоров’я, на рівні громад/спільнот, в надзвичайних та гуманітарних умовах та в системі правосуддя
11. Ведеться взаємодія Центру, в межах своєї компетенції, з представниками робочої групи, яка оновлювала План дій в рамках Національної стратегії у сфері
прав людини, відповідно до доручення Прем’єр-міністра України від 18.11.2019 № 37773/1/1-19 Міністерством юстиції України з метою розробки змін до Указу
Президента України від 25 серпня 2015 року № 501/2015 «Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини» та оновленого Плану дій з реалізації
Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2023
12. Висвітлено та розповсюджено для учасників та партнерів Робочої групи проведене дослідження Індекс стигми людей, які живуть з ВІЛ, в Україні за 2020
рік, яке провело БО «100% Життя» за підтримки міжнародних донорів
13. Висвітлено та обговорено з учасниками та партнерами Робочої групи значима середньострокова оцінка бар’єрів, пов'язаних з правами людини щодо ВІЛ,
туберкульозу, здійснена ГФ
14. Ведеться консолідація зусиль з Міжфракційним депутатським об’єднанням Верховної Ради України «Здоров’я нації та права людини».

Дякую за
увагу!
phc.org.ua

