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Від ___________ 20__ р. № ______________

На № _______________ від ____________ 2021 р.

Членам Національної ради з питань
протидії
туберкульозу та ВІЛінфекції/СНІДу (за списком)
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Про розгляд Заявки до Глобального фонду
в рамках тимчасового механізму фінансової
підтримки негайної відповіді на COVID-19

Шановні колеги!
Міністерство охорони здоров’я України на виконання функції
Секретаріату Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛінфекції/СНІДу (далі – Національна рада) звертається з таким.
В МОЗ України розглянуто звернення Центр політики та досліджень у
галузі охорони здоров’я (Молдова) (далі – Центр), Реципієнта регіонального
гранту TB-REP 2.0 для країн регіону СЄЦА у боротьбі з туберкульозом (далі –
ТБ), що фінансується Глобальним фондом для боротьби із СНІДом,
туберкульозом та малярією (далі – Глобальний фонд), щодо погодження
регіональної заявки Центру в рамках тимчасового механізму C19RM, який
спрямований на залучення коштів та підтримки негайної відповіді на COVID-19
країнами, які впроваджують проекти за підтримки Глобального фонду.
Відповідно до регуляцій C19RM, заявники, які подають заявки на
регіональному рівні, мають надати докази схвалення таких заявок
координаційними механізмами кожної країни, яка включена у відповідну
регіональну програму. Враховуючи, що регіональна програма TB-REP 2.0
виконується у 11 країнах регіону СЄЦА і була ухвалена усіма відповідними
координаційними механізмами країн на етапі подання до Глобального фонду, у
тому числі Національною радою, яка є координаційним механізмом програм
Глобального фонду в Україні, звертаємось до членів Національної ради
розглянути та підтримати регіональну заявку Центру, яка включає наступні
інтервенції:
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Запропонована
інтервенція
Пом'якшення
наслідків
для
протитуберкульозних
програм

Пом'якшення
наслідків
для
протитуберкульозних
програм
Діагностика та
тестування
COVID-19

4

Ведення справи,
клінічні операції
та терапія

5

Запобігання та
контроль
за
інфекціями та
захист
працівників
у
галузі охорони
здоров’я

Захід
Пріоритет
1:
Децентралізація
мобільного ТБ тестування для
поліпшення
доступу:
закупівля
надлегкого рентгенівського апарата з
технологією
автоматизованого
виявлення (САПР) для активного
виявлення випадків захворювання на
туберкульоз,
що
проводяться
громадянським суспільством, та
зчитувача штучного інтелекту, який
може
експлуатуватися
постачальником послуг
Пріоритет 2: Кампанія під проводом
громадянського суспільства щодо
заохочення вакцинації проти COVID19 у ключових та вразливих групах
населення
Пріоритет
3:
Залучення
інформаційно-просвітницьких
платформ для двонаправленого
скринінгу
(надання
доступних
експрес-тестів Sars-Cov Ag для тих,
хто отримав позитивний результат
під час симптоматичного скринінгу
ТБ).
Пріоритет 4: Залучити представників
організацій
громадянського
суспільства
до
первинного
диференційованого скринінгу людей,
хворих
на
ТБ/Covid-19,
які
потребують
негайної
медичної
допомоги
(закупівля
пульсоксиметрів).
Пріоритет 5: Захист працівників
прифронтових громад (закупівля ЗІЗ
для
безпосередніх
потреб
постачальників послуг (організацій
громадянського суспільства) та
протитуберкульозних програм).

Країна
Вірменія
Азербайджан
Молдова

Вірменія
Грузія

Вірменія
Азербайджан
Грузія

Вірменія
Азербайджан
Грузія

Грузія

3
Будемо вдячні отримати відповідь щодо погодження регіональної заявки
Центру до 14.00 10 червня 2021 року на електронні адреси Секретаріату
Національної ради: liubov.kravets@undp.org.
Просимо звернути увагу, що у разі відсутності відповіді у вказані терміни,
регіональна заявка Центру буде вважатись погоджена за замовчуванням.
Додаток: лист Center for Health Policies and Studies (Молдова) на 2 арк. в 1 прим.
З повагою
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Міністр, голова Національної ради
з питань протидії туберкульозу та
ВІЛ-інфекції/СНІДу

Кравець Любов
050 388 44 30

Віктор ЛЯШКО

