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

ПРОТОКОЛ № 1
слухань у Комітеті на тему:
«Протидія туберкульозу в умовах пандемії,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»
17 березня 2021 року
15:00, м. Київ,
формат відеоконференції
Головуючий: Радуцький М.Б. — Голова Комітету.
Присутні:
Члени Комітету: Булах Л.В., Вагнєр В.О., Дмитрієва О.О., Дубіль В.О.,
Дубневич Я.В., Дубнов А.В., Зінкевич Я.В., Зуб В.О., Кузьміних С.В.,
Перебийніс М.В., Стефанишина О.А.
Відсутні:
Члени Комітету: Довгий О.С., Заславський Ю.І., Макаренко М.В.
(з поважних причин).
Запрошені:
Ляшко В.К. – заступник Міністра охорони здоров’я України, Головний
державний санітарний лікар України.
Віленський А.Б. - т.в.о. Голови Національної служби здоров’я України,
Родина Р.А. - генеральний директор ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ
України», Васильєв С.Г. - директор ДУ «Центр охорони здоров’я Державної
кримінально-виконавчої служби України»,
Суліма О.В. –
заступник
генерального директора директорату розвитку соціальних послуг та захисту
прав дітей - керівник експертної групи з питань розвитку системи надання
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соціальних послуг Міністерства соціальної політики України.
Кравець Л.П. – представник секретаріату Національної ради з питань
протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, координатор проекту Програми
розвитку ООН «Зміцнення Національної ради з питань протидії туберкульозу
та ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні».
Рудик В.Д. - генеральний директор (головний лікар) КНП
«Тернопільський обласний фтизіопульмонологічний центр» Тернопільської
обласної ради, Рак Л.М. - генеральний директор КНП «Львівський
регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний
центр» Львівської обласної ради, Клименко Н.М. – експерт департаменту
охорони здоров’я Донецької ОДА за напрямом «Фтизіатрія».
Дениско Н.В. - головний лікар КНП «Царичанський центр первинної
медико-санітарної допомоги» Царичанської селищної ради Дніпропетровської
області, Єсипенко С.В. – генеральний директор КНП «Одеський обласний
центр соціально значущих хвороб» Одеської обласної ради.
Клименко О.А. – голова правління БО «TBpeopleUkraine», Національне
Партнерство «Зупинимо туберкульоз. Україна», Клепіков А.О. - виконавчий
директор Міжнародного благодійного фонду «Альянс громадського
здоров’я».
Представники Офісу Президента України, Міністерства охорони
здоров’я України, інших заінтересованих міністерств і відомств, Національної
служби здоров’я України, місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування, міжнародних організацій - Бюро ВООЗ в Україні,
USAID, Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та
малярією, Глобального Кокусу по боротьбі з туберкульозом, а також
представники громадських організацій, які опікуються питанням боротьби з
туберкульозом (список додається).
Керівник секретаріату Комітету Марченко Д.О., головні консультанти
секретаріату Комітету – Аронова М.М., Кудря А.В.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Протидія туберкульозу в умовах пандемії, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2.
(Текст стенограми слухань додається).
Із вступним словом до присутніх звернулися голова Комітету Верховної
Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного
страхування Радуцький М.Б. та голова підкомітету з питань забезпечення
епідемічної безпеки, боротьби із ВІЛ/СНІД та соціально небезпечними
захворюваннями Комітету Булах Л.В.
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Далі головує народний депутат України, голова підкомітету
з питань забезпечення епідемічної безпеки, боротьби із ВІЛ/СНІД
та соціально небезпечними захворюваннями Комітету Булах Л.В.
1.
СЛУХАЛИ:
1.
Основні засади державної політики у сфері протидії туберкульозу
в умовах пандемії COVID-19 в Україні.
Доповідає Ляшко В.К. – заступник Міністра
охорони здоров’я України, Головний державний
санітарний лікар України
2. Протидія туберкульозу як складова державної соціальної політики.
Доповідає Суліма О.В. – заступник генерального
директора директорату розвитку соціальних послуг
та захисту прав дітей - керівник експертної групи
з питань розвитку системи надання соціальних
послуг Міністерства соціальної політики України
3. Загальне керівництво та операційна діяльність у сфері протидії
туберкульозу в умовах викликів, пов’язаних з реалізацією медичної реформи
та СOVID-19. Організація протитуберкульозної допомоги дітям з
туберкульозом.
Доповідає Родина Р.А. - генеральний директор
ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»
4. Діагностика та лікування туберкульозу в межах програми медичних
гарантій.
Доповідає Віленський А.Б. - т.в.о. Голови
Національної служби здоров’я України
5. Регіональний досвід реалізації заходів протидії туберкульозу в
умовах медичної реформи та COVID-19.
Доповідають: Рудик В.Д. - генеральний директор
(головний лікар) КНП «Тернопільський обласний
фтизіопульмонологічний центр» Тернопільської
обласної ради, Рак Л.М. - генеральний директор КНП
«Львівський регіональний фтизіопульмонологічний
клінічний лікувально-діагностичний центр»
Львівської обласної ради, Клименко Н.М. – експерт
департаменту охорони здоров’я Донецької ОДА за
напрямом «Фтизіатрія»
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6. Регіональний досвід інтеграції медичних послуг для лікування
туберкульозу на первинній ланці медичної допомоги.
Доповідають: Дениско Н.В. - головний лікар
КНП «Царичанський центр первинної медикосанітарної допомоги» Царичанської селищної
ради Дніпропетровської області,
Єсипенко С.В. - генеральний директор КНП
«Одеський обласний центр соціально значущих
хвороб» Одеської обласної ради
7. Поточний стан та перспективи організації медичної допомоги хворим
на туберкульоз в установах Державної кримінально-виконавчої служби
України.
Доповідає Васильєв С.Г. - директор ДУ «Центр
охорони здоров’я Державної кримінальновиконавчої служби України»
8. Бар’єри у доступі людей, яких торкнулася проблема туберкульозу, до
протитуберкульозних послуг на рівні громад та відповідальності органів
місцевого самоврядування щодо забезпечення інтегрованих послуг хворим на
туберкульоз в умовах пандемії COVID-19.
Доповідає Клименко О.А. – голова правління
БО «TBpeopleUkraine», Національне Партнерство
«Зупинимо туберкульоз. Україна»
9. Роль громадянського суспільства в підтримці протитуберкульозних
зусиль держави в умовах COVID-19.
Доповідає Клепіков А.О. - виконавчий директор
Міжнародного благодійного фонду «Альянс
громадського здоров’я»
10. Багатосекторальний механізм взаємодії та підзвітності щодо
виконання зобов’язань Політичної декларації ООН з питань туберкульозу: від
вихідної оцінки до огляду на найвищому державному рівні.
Доповідає Кравець Л.П. – представник секретаріату
Національної ради з питань протидії туберкульозу
та ВІЛ-інфекції/СНІДу, координатор проекту
Програми розвитку ООН «Зміцнення Національної
ради з питань протидії туберкульозу та
ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні»

4

В обговоренні питання порядку денного слухань брали участь народні
депутати України Булах Л.В., Дмитрієва О.О., Радуцький М.Б., а також
заступник Міністра охорони здоров’я України, Головний державний
санітарний лікар України Ляшко В.К., завідувач відділу координації програм
лікування туберкульозу ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»
Терлеєва Я.С., головний лікар КНП «Валківський центр ПМСД» Харківської
області Орлова М.І., представник БФ «Лікарі без кордонів» - координатор
медичної діяльності (Житомирський проект) Труш О.А., голова правління БО
«TBpeopleUkraine», Національне Партнерство «Зупинимо туберкульоз.
Україна» Клименко О.А.
Головою Комітету Радуцьким М.Б. запропоновано учасникам слухань до
25 березня 2021 року подати до секретаріату Комітету пропозиції для
підготовки проекту Рекомендацій слухань у Комітеті Верховної Ради
України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного
страхування на тему: «Протидія туберкульозу в умовах пандемії, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2».

Голова Комітету

М.Б. РАДУЦЬКИЙ

Секретар Комітету

Я.В. ЗІНКЕВИЧ
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