ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ, МЕДИЧНОЇ
ДОПОМОГИ ТА МЕДИЧНОГО СТРАХУВАНН Я

РІШЕННЯ
Про результати проведеного Рахунковою палатою аудиту
ефективності виконання заходів з протидії захворюванню
на туберкульоз
Заслухавши за дорученням Голови Верховної Ради України, відповідно до
статей 14, 31 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», та
обговоривши інформацію Рахункової палати про результати проведеного аудиту
ефективності виконання заходів з протидії захворюванню на туберкульоз, Комітет
Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного
страхування у х в а л и в:
1. Рекомендувати Міністерству охорони здоров’я України:
1) прискорити розроблення трирічних планів заходів щодо реалізації схваленої
Кабінетом Міністрів України 27 листопада 2019 року Державної стратегії у сфері
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам на період до 2030
року (розпорядження Кабінету Міністрів України № 1415-р);
2) розробити порядок здійснення моніторингу ефективності використання
матеріальних цінностей для діагностики та лікування хворих на туберкульоз,
закуплених коштом державного бюджету, та визначити критерії оцінки ефективності
їх використання (індикатори);
3) запровадити (в тому числі спільно з Центром громадського здоров’я МОЗ
України) дієву систему внутрішнього контролю за використанням матеріальних
цінностей для діагностики та лікування хворих на туберкульоз;
4) провести аналіз забезпечення потреби адміністративно-територіальних
одиниць України у витратних матеріалах для діагностики туберкульозу та лікарських
засобах для його лікування;
5) розробити дієвий план заходів щодо ефективного контролю за
використанням лікарських засобів та виробів медичного призначення на основі
інформації щодо забезпечення закладів охорони здоров’я фтизіатричного профілю;

6) забезпечити на регулярній основі перегляд стандартів надання медичної
допомоги при туберкульозі відповідно до міжнародних протоколів, заснованих на
наукових доказах;
7) забезпечити регулярний моніторинг виконання програм і використання
безповоротної фінансової допомоги Глобального фонду із визначенням
відповідального структурного підрозділу МОЗ України;
8) спільно з Міністерством соціальної політики України розробити Стандарт
надання соціальної допомоги при туберкульозі із затвердженням критеріїв відбору
пацієнтів на супровід та визначенням джерел фінансування;
9) внести зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28.03.2020
року № 722 «Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну
хворобу (COVID-19)» в частині віднесення осіб із підтвердженим діагнозом
«туберкульоз» до пацієнтів, які знаходяться у групі ризику розвитку ускладнень
пацієнтів з COVID-19.
2. Звернутися до Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛінфекції/СНІДу з таким:
1) із залученням представників Комітету Верховної Ради України з питань
здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування розробити план
переходу від донорського фінансування програм з протидії туберкульозу до
фінансування за рахунок коштів державного бюджету;
2) забезпечити виконання заходів щодо інформування населення з питань
туберкульозу з урахуванням інформаційної стратегії та методичних рекомендацій на
виконання Стратегії адвокації, комунікації та соціальної мобілізації в галузі контролю
над туберкульозом в Україні на 2019-2021 роки, схваленої 13 грудня 2018 року на
засіданні Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу;
3) інформувати Комітет Верховної Ради України з питань здоров’я нації,
медичної допомоги та медичного страхування двічі на рік про стан виконання
Стратегії адвокації, комунікації та соціальної мобілізації в галузі контролю над
туберкульозом в Україні на 2019-2021 роки.
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