Про запровадження в Україні механізму
багатосекторальної підзвітності згідно з рекомендаціями
ВООЗ та резолюцією Наради високого рівня Генеральної
Асамблеї ООН з питань туберкульозу
Терлеєва Яна
Завідувач відділу координації діагностики та лікування ТБ

Онлайн засідання Національної ради з питань
протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

28 січня 2021 року, Київ

РІШЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ З ПИТАНЬ ПРОТИДІЇ ТБ ТА
ВІЛ (ПРОТОКОЛ ВІД 22 СЕРПНЯ 2019 РОКУ)
ДУ «Центр
забезпечити:

громадського

здоров’я

МОЗ

України»

- координацію робочої групи за участі організацій
громадянського суспільства та спільнот людей, які
постраждали від туберкульозу, з метою напрацювання
детального мультисекторального рамкового документа та
формату підзвітності на найвищому рівні

- підготовку Національного звіту щодо виконання Політичної
декларації засідання ООН високого рівня з питань
туберкульозу відповідно до механізму звітності (далі –
Національний звіт) за участі широкого кола партнерів,
включаючи всі державні агентства, приватні компанії, донорів,
агентства технічної підтримки, громадянське суспільство і
спільноти
- оприлюднення Національного звіту та інформування
Кабінету Міністрів України

ПОЛІТИЧНА ДЕКЛАРАЦІЯ ВИЗНАЧАЄ 10 ГЛОБАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ

Цілями Політичної декларації передбачено до 2022 року забезпечити:
покращення діагностики та ефективного лікування ТБ у 40 млн дорослих
покращення діагностики та ефективного лікування ТБ у 3,5 млн дітей

покращення діагностики та ефективного лікування різних форм резистентного ТБ
профілактику ТБ шляхом надання профілактичного лікування для 30 млн осіб

достатнє та стале фінансування протитуберкульозних заходів збільшивши обсяг глобальних інвестицій
достатнє та стале фінансування науково-дослідницьких робіт у сфері ТБ, збільшивши обсяг інвестицій
зниження стигми та усіх форм дискримінації шляхом відміни дискримінаційних норм та підтримки програм
захисту прав людини
належну підтримку та інвестиції для створення нових, доступних, ефективних та недорогих вакцин, нових
методів діагностики та лікування ТБ
стимулювати та підтримувати нові моделі надання допомоги хворим та їхнім сім’ям
створення єдиного міжсекторального механізму звітності
у 2023 році представити звіт про досягнення цілей на черговому засіданні Генеральної Асамблеї високого рівня

ПОЛІТИЧНА ДЕКЛАРАЦІЯ ВИЗНАЧАЄ 5 ПОЛІТИЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
для досягнення поставлених цілей керівники держав та урядів зобов’язалися:
❖ забезпечити належне охоплення населення відповідними послугами з профілактики,
діагностики та лікування туберкульозу (пп. 24, 25)
❖ у ході впровадження програм подолання туберкульозу забезпечити дотримання прав
людини та принципів справедливості (пп 14, 17, 18, 19, 25, 33, 34, 37, 38)
❖ прискорити розробку нових життєво-важливих інструментів для ліквідації туберкульозу
(пп.42, 43, 45)
❖ інвестувати належні ресурси, необхідні для ліквідації туберкульозу (пп 46, 47)
❖ забезпечити належну підзвітність та поширення необхідної інформації, включаючи
глобальні звіти по туберкульозу (пп. 48, 49, 53)

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ЩОДО ПОЛІТИЧНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ООН З ТБ, А ТАКОЖ
МІЖСЕКТОРАЛЬНОЇ ЗВІТНОСТІ ЩОДО ЇЇ ВИКОНАННЯ
26 лютого 2020 року розглянуто питання про стан реалізації заходів з виконання зобов’язань, взятих на
себе Україною відповідно до Політичної декларації зустрічі високого рівня «Єднаймося для подолання
туберкульозу: глобальна реакція на глобальну епідемію», яка була прийнята на Генеральній Асамблеї ООН у
жовтні 2018 року
2 липня 2020 року в режимі онлайн розглянуто питання «Про стан підготовки Національного звіту щодо
виконання зобов’язань, взятих на себе Україною відповідно до Політичної декларації зустрічі високого рівня
«Єднаймося для подолання туберкульозу: глобальна реакція на глобальну епідемію», яка була прийнята на
Генеральній Асамблеї ООН у жовтні 2018 року»
12 жовтня 2020 року питання опрацьовано в рамках засідання Комітету з програмних питань
Національної ради

СТРУКТУРА НАЦІОНАЛЬНОГО ЗВІТУ ТБ
Розділ І. Процес написання звіту

Розділ ІІ. Епідеміологічні дані
Розділ ІІІ. Зміни державної політики в сфері протидії туберкульозу

Розділ ІV. Покращення доступу до виявлення, діагностики, лікування та підтримки
Розділ V. Покращення доступу до діагностики та лікування лікарсько-стійких форм
туберкульозу
Розділ VІ. Впровадження профілактичних ініціатив, включаючи лікування латентної
туберкульозної інфекції
Розділ VІІ. Нові моделі фінансування протитуберкульозної допомоги населенню
Розділ VІІІ. Запровадження інновацій та підтримка наукових та прикладних досліджень
Розділ ІХ. Подолання стигми та дискримінації
Розділ Х. Роль організацій громадянського суспільства та спільнот в процесах, пов'язаних
з Нарадою високого рівня Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй з
туберкульозу

Розділ ХІ. Кращі практики у боротьбі з епідемією та передумови для покращання
міжсекторальної взаємодії

НАСТУПНІ КРОКИ ТА ПОДАЛЬШІ ПЛАНИ

Січень

Лютий

Березнь

Квітень

Травень

Червень

Липень

Звіт надісланий до КМУ та
Представлення на різних
оприлюднений на офіційних сайтах
майданчиках
стейкхолдерів, розповсюджений серед
Підготовка проєкту
Подальше використання Національного звіту
зацікавлених сторін
Національного звіту та
Представлення на комітетських
стейкхолдерами, виконання його рекомендацій
представлення на засіданні
слуханнях ТБ
Нацради
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