МСП-ТБ - Додатки до контрольного списку
Додаток 3: Прийняття та впровадження Настанов ВООЗ щодо протидії туберкульозу (2016 - 3/2020)

Настанови
Консолідовані настанови щодо лікування
туберкульозу. Модуль 1: Профілактика:
Профілактичне лікування туберкульозу
(заміняє: Латентна ТБ-інфекція: Оновлені та
консолідовані настанови щодо програмного
ведення захворювання, 2018 р.)

Дата
публікації
ВООЗ

2020

Частково
Впроваджено
Прийнято впроваджено

□

□

+

Примітки / коментарі: якщо настанова прийнята, зазначте публікацію,
дату; якщо частково впроваджена, коротко вкажіть аспекти, які слід
вирішити для продовження впровадження
З метою пришвидшеного впровадження принципів доказової медицини в сучасну медичну практику
та врахування світового досвіду у сфері охорони здоров'я наказом МОЗ України від 28.09.2012 №
751 «Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної
допомоги в системі МОЗ України» із змінами, внесеними згідно з Наказами МОЗ від 29.12.2016 №
1422; від 26.09.2018 № 1752, регламентовано можливість застосування міжнародних джерел
клінічних настанов, в тому числі джерела Всесвітньої організації охорони здоров’я
(http://www.who.int) в якості нових клінічних протоколів.
Фахівцями Центру на систематичній основі впроваджуються заходи направлені на інформування
представників регіональних протитуберкульозних служб щодо алгоритму впровадження нових
клінічних протоколів в практичну діяльність лікарів-фтизіатрів та першочергових кроків для
належного впровадження сучасних підходів до профілактики та лікування ТБ/МЛС ТБ режимів
відповідно до останніх рекомендацій ВООЗ (інформаційні листи, телеконференції, організаційнометодична допомога тощо).
Фахівцями Центру було організовано професійний переклад Консолідованої настанови з
туберкульозу та операційного керівництва «Модуль 1: профілактичне лікування туберкульозу» від
2020 року. Зазначені керівництва опубліковані на сайті Центру та доведені до відома регіональних
фахівців для використання в роботі в якості нових клінічних протоколів (https://phc.org.ua/kontrolzakhvoryuvan/tuberkuloz/kerivni-dokumenti-z-tb).
Також у 4 кварталі 2020 року заплановано внесення відповідних змін до наказу МОЗ від 25.02.2020
№ 530 «Про затвердження стандартів охорони здоров’я при туберкульозі»

Консолідовані настанови щодо лікування
лікарсько-стійкого туберкульозу**, які
включають / замінюють:

2019

□

□

+

наказ МОЗ від 25.02.2020 № 530 «Про затвердження стандартів охорони здоров’я при
туберкульозі»

•

Настанови щодо лікування
мультирезистентного і рифампіцинрезистентного туберкульозу, оновлення від
2018 року
•
Настанови щодо лікування ізоніазидрезистентного туберкульозу. Доповнення до
настанов ВООЗ щодо лікування лікарськоНастановистійкого
щодотуберкульозу
профілактики та боротьби з

туберкульозною інфекцією, оновлення від 2019
року
Ліпоарабіноманнановий тест бокового зсуву
(тест сечі LF-LAM) для діагностики активного
туберкульозу у людей, які живуть з ВІЛ,
оновлення 2019 року

2019

2019

□

□

+

□

□

+
1

Наказ МОЗ від 01.02.2019 № 287 «Про затвердження Стандарту інфекційного контролю для
закладів охорони здоров’я, що надають допомогу хворим на туберкульоз», Зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 17 квітня 2019 р. за № 408/33379
наказ МОЗ від 25.02.2020 «Про затвердження стандартів охорони здоров’я при туберкульозі»

наказ МОЗ від 25.02.2020 «Про затвердження стандартів охорони здоров’я при туберкульозі» ;
Наказ МОЗ України від 05.06.2019 № 1292 «Про затвердження нового Клінічного протоколу із
застосування антиретровірусних препаратів для лікування та профілактики ВІЛ-інфекції»
на регіональному рівні – розроблені відповідні СОПи
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Латентна ТБ-інфекція: Оновлені та
консолідовані настанови щодо програмного
ведення захворювання
Настанови щодо лікування лікарсько-чутливого
туберкульозу та догляду за хворими

2018
2017

Використання молекулярного лінійного зонданалізу для виявлення резистентності до
протитуберкульозних препаратів другого ряду:
Політична настанова.

2016

Використання молекулярного лінійного зонданалізу для виявлення резистентності до
ізоніазиду і рифампіцину

2016

□
□
□

□
□
□

+
+
+

наказ МОЗ від 25.02.2020 № 530 «Про затвердження стандартів охорони здоров’я при
туберкульозі»

□

□

+

Наказ МОЗ від 27.06.2019 № 1462 «Про затвердження Інструкції з мікробіологічної діагностики
туберкульозу»

наказ МОЗ від 25.02.2020 № 530 «Про затвердження стандартів охорони здоров’я при
туберкульозі»

Наказ МОЗ від 27.06.2019 № 1462 «Про затвердження Інструкції з мікробіологічної діагностики
туберкульозу»
наказ МОЗ від 25.02.2020 № 530
туберкульозі»

«Про затвердження стандартів охорони здоров’я при

наказ МОЗ від 25.02.2020 № 530 «Про затвердження стандартів охорони здоров’я при
туберкульозі»

2

МСП-ТБ - Додатки до контрольного списку

Посібники / дорожні карти / механізми
Операційний посібник з питань туберкульозу. Модуль 1:
профілактика: профілактичне лікування туберкульозу
Орієнтований на пацієнтів механізм планування та визначення
пріоритетів у протитуберкульозних програмах, керівництво
користувача

Використовується для
спрямування
Дата публікації
реалізації
2020

2019

Дорожня карта щодо подолання ТБ у дітей та підлітків (друге
видання)

2018

Державно-приватне партнерство щодо профілактики та
лікування ТБ: дорожня карта

2018

Етичні настанови щодо реалізації Стратегії «Покласти край ТБ»

Дорожня карта щодо зоонозного туберкульозу

2017

2017

Посібник з використання цифрових технологій для підтримки
прихильності до протитуберкульозних лікарських засобів

2017

Механізм, спрямований на елімінацію ТБ

2015

+

Будь-які коментарі щодо використання / проблем при адаптації та
використанні

Враховано під час розробки державної політики у сфері протидії ТБ, в тому числі ТБ із
лікарської стійкістю:
Державна стратегія розвитку системи протитуберкульозної медичної допомоги
населенню, затверджена розпорядженням КМУ від 27 листопада 2019 р. № 1414-р;

+

Державна стратегія у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним
гепатитам на період до 2030 року, затверджена розпорядженням КМУ від від 27 листопада
2019 р. № 1415-р)
Враховано під час розробки національних статегічних планів на виконання Стратегії
державної політики ліквідації ТБ, ВІЛ, гепатитів до 2030 року, проте потрібна окрема
дорожня карта

+
+

Враховано під час розробки національних статегічних планів на виконання Державної
Стратегії розвитку системи протитуберкульозної медичної допомоги населенню
Враховано під час розробки державної політики у сфері протидії ТБ, в тому числі ТБ із
лікарської стійкістю:
Державна стратегія розвитку системи протитуберкульозної медичної допомоги
населенню, затверджена розпорядженням КМУ від 27 листопада 2019 р. № 1414-р;

+

Державна стратегія у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним
гепатитам на період до 2030 року, затверджена розпорядженням КМУ від від 27 листопада
2019 р. № 1415-р)

-

Враховано під час розробки державної політики у сфері протидії ТБ, в тому числі ТБ із
лікарської стійкістю:
Державна стратегія розвитку системи протитуберкульозної медичної допомоги
населенню, затверджена розпорядженням КМУ від 27 листопада 2019 р. № 1414-р;

+

Державна стратегія у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним
гепатитам на період до 2030 року, затверджена розпорядженням КМУ від від 27 листопада
2019 р. № 1415-р)
Враховано під час розробки державної політики у сфері протидії ТБ, в тому числі ТБ із
лікарської стійкістю:

+

Державна стратегія розвитку системи протитуберкульозної медичної допомоги
населенню, затверджена розпорядженням КМУ від 27 листопада 2019 р. № 1414-р;
3

Державна стратегія у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним
гепатитам на період до 2030 року, затверджена розпорядженням КМУ від від 27 листопада
2019 р. № 1415-р)
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Враховано під час розробки державної політики у сфері протидії ТБ, в тому числі ТБ із
лікарської стійкістю:

Реалізація Стратегії «Покласти край ТБ»: основи

Довідник-додаток до настанов з програмного ведення
туберкульозу з лікарською стійкістю

2015

2014

Державна стратегія розвитку системи протитуберкульозної медичної допомоги
населенню, затверджена розпорядженням КМУ від 27 листопада 2019 р. № 1414-р;

+

Державна стратегія у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним
гепатитам на період до 2030 року, затверджена розпорядженням КМУ від від 27 листопада
2019 р. № 1415-р)
Використовується частково оскільки переважна частина розділів та додатків потребує
оновлення

+
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