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І. Скорочення

USAID

Американська агенція з міжнародного розвитку

РАТН

Міжнародна
організація

FAST стратегія

неурядова

неприбуткова

F-A-S-T Find cases Actively, Separate safely and
Treat effectively
Активне Виявлення випадків ТБ, безпечний
Розподіл та ефективне Лікування

ЗОЗ

Заклади охорони здоров’я

КІК

Комісія з інфекційного контролю

МОЗ України
МіО
ПІК ТБ
ТБ

Міністерство охорони здоров’я України
Моніторинг і оцінка
Профілактика та інфекційний контроль при
туберкульозі
Туберкульоз

ПТЗ

Протитуберкульозні заклади

ЦГЗ

Центр громадського здоров’я

ЦПМСД

Центр первинної медико-санітарної допомоги

ЦРЛ

Центральна районна лікарня

ЦМЛ

Центральна міська лікарня

СОП

Стандартна операційна процедура
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ІІ. Загальна частина
Реформа системи охорони здоров’я передбачає зміни у підході до
організації виявлення та лікування хворих на туберкульоз (ТБ). Для раннього
виявлення та своєчасного лікування хворих на ТБ, передбачено активне
залучення сімейних лікарів до надання послуг з амбулаторного лікування з
урахуванням потреб пацієнта. Це передбачає нові обов’язки для лікарів
первинної ланки, вимагає удосконалення знань та навичок. Крім послуг, які
входять до гарантованого пакету послуг, лікарі повинні формувати групи
ризику та надавати медичні послуги з діагностики ТБ особам з груп ризику.
Однією з серйозних проблем з якою стикаються медичні працівники у
закладах охорони здоров’я (ЗОЗ) з надання послуг хворим на ТБ залишаються
внутрішньо-лікарняні інфекції через середовище, в якому вони працюють,
високу щільність хворих на ТБ, затримки в ранній діагностиці ТБ та через
подвійний тягар ТБ і ВІЛ серед населення.
Ризик виникнення внутрішньо-лікарняного ТБ значно вищий для
медичних працівників, коли джерелом інфекції є пацієнти, які не виявлені
своєчасно та ще не отримують протитуберкульозну хіміотерапію. Ризик
внутрішньо-лікарняного зараження різко знижується у пацієнтів при прийомі
ефективного протитуберкульозного лікування, яке скорочує інфекційний період
у хворих на ТБ. Випадки недіагностованого та нелікованого захворювання на
ТБ зазвичай зустрічаються у місцях очікування у ЗОЗ , тим самим збільшуючи
ризик поширення ТБ в медичних закладах.
Необхідні заходи щодо профілактики та інфекційного контролю при
туберкульозі (далі – ПІК ТБ) в Україні були регламентовані наказом МОЗ (від
18.08.2010 р. №684 «Про затвердження Стандарту ІК ТБ в лікувальнопрофілактичних закладах, місцях довгострокового перебування людей та
проживання хворих на туберкульоз», зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України 10 вересня 2010 р. за №803/18098 {Із змінами, внесеними згідно з
Наказом МОЗ №950 від 23.12.2011 р.} (далі – Стандарт), у якому було
затверджено перелік заходів, направлених на зменшення поширення
туберкульозної інфекції у стаціонарах, амбулаторних закладах, пенітенціарних
установах та домашніх умовах.
Завдяки прийнятим документам в країні була налагоджена чітка система
інфекційного контролю, перш за все у протитуберкульозних закладах (ПТЗ), де
були створені комісії з інфекційного контролю за туберкульозом, складені
відповідні плани з ПІК ТБ, запроваджена швидка ідентифікація пацієнтів із
симптомами ТБ, їх ізоляція, розподіл потоків хворих, своєчасний початок
лікування хворих на ТБ, дотримання алгоритму ведення пацієнтів із негативним
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мазком мокротиння, контроль за розповсюдженням туберкульозної інфекції
шляхом дотримання етикету кашлю та особистої гігієни під час респіраторних
актів; низка заходів з контролю за станом повітря закритих приміщень
(використання природної та механічної вентиляції та засобів УФО).
Слід зазначити, що впровадження заходів з ПІК ТБ здійснювалось при
постійній підтримці міжнародних проектів, які надавали технічну допомогу у
проведенні навчання медичного персоналу, забезпеченні ЗОЗ необхідним
устаткуванням та засобами для здійснення заходів з ПІК ТБ.
Завдяки докладеним зусиллям захворюваність на ТБ серед медичних
працівників ПТЗ за час дії Стандарту зменшилась у 2,6 разів, з 785,0 на 100
тисяч медичних працівників у 2010 році (період до впровадження національного
Стандарту) до 297,0 у 2019 році, але ще залишається достатньо високою і
перевищую показник захворюваності на ТБ серед загального населення у 5
разів, що свідчить про високий ризик зараження ТБ працівників ПТЗ.
Враховуючи великий прогрес у світі з розвитку ПІК ТБ, заснований на
принципах доказової медицини, було оновлено Стандарт, який затверджено
наказом МОЗ України від 01.02.2019 р. №287 «Про затвердження Стандарту
інфекційного контролю для закладів охорони здоров'я, що надають допомогу
хворим на туберкульоз», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17
квітня 2019 р. за №408/33379. Наказ набрав чинності з 01 липня 2020 р.
На теперішній час заходи з моніторингу та оцінки за реалізацією заходів з
ПІК за ТБ тимчасово покладені та протитуберкульозну службу. Але на підставі
нової законодавчої бази з ПІК ТБ передбачається, що ця робота в областях
протягом 3 років буде передана для здійснення сформованим обласним ЦГЗ.
ІІІ. Стан заходів з ПІК ТБ
На сьогодні в світі використовується єдиний підхід до оцінки якості ПІК
ТБ – це рівень захворюваності на ТБ медичних працівників ЗОЗ. Протягом
останніх 3 років (2017-2019рр.) в Україні спостерігається тенденція до зниження
захворюваності медичних працівників на ТБ з 6,4 до 5,3 на 10 тис.
В 2019 році зареєстровано 32 випадки туберкульозу серед медичних
працівників ПТЗ, що складає 29,7 на 10 тис. та 328 випадків серед усіх
медичних працівників ЗОЗ, що складає 5,3 на 10 тис.. Показники серед усіх
медичних працівників ЗОЗ вище за національний зареєстровані в Миколаївській
(10,2), Донецькій (9,2), Одеській (8,8), Херсонській (7,7), Запорізькій (6,2),
Полтавській (6,0), Кіровоградській (5,9) областях (Мал.1).
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Мал.1 Захворюваність на туберкульоз (нові випадки+рецидиви) працівників закладів охорони
здоров'я України (включно з протитуберкульозними диспансерами), пок. на 10 тис. медичних
працівників.

Разом з тим, серед працівників ПТЗ в цілому в країні, навпаки,
спостерігається зростання показників захворюваності з 19,5 у 2017 році до 29,7
на 10 тис. медпрацівників у 2019 році. В пілотних областях картина дуже
різноманітна. В Кіровоградській області не зареєстровано жодного випадку
протягом останніх трьох років, в Київській області випадки ТБ у працівників
ПТЗ не реєструвалися у 2018 - 2019 роках, у Черкаській області – у 2019 році.
Поряд з цим, високі показники, що перевищують національні у 1,7-2,2 рази,
відмічені у Херсонській (65,9), Полтавській (63,9), Миколаївській (53,9),
Чернігівській (50,9), Запорізькій (49,6) областях (Мал.2)
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Мал.2 Захворюваність на туберкульоз (нові випадки+рецидиви) працівників
протитуберкульозних закладів, на 10 тис. працівників ПТЗ.

На даний час в областях координація впровадження заходів з ПІК ТБ на
рівні області здійснюється протитуберкульозною службою. ПТЗ надають
організаційно-методичну допомогу з впровадження ПІК ТБ (навчання,
моніторинг, допомога в проведенні фіт-тесту та замірів ефективності роботи
УФО, тощо). Разом з тим, ПТЗ не мають повноважного впливу на ЗОЗ різних
рівнів надання медичної допомоги. Рівень фінансування заходів з ПІК ТБ,
навіть за наявних розрахунків потреби для їх якісного впровадження,
недостатній та не забезпечує потреби ЗОЗ.
В кожній області в протитуберкульозних закладах створені КІК,
розроблені плани з ІК, проводиться навчання медичного персоналу. Разом з
тим, створення стандартів операційних процедур/алгоритмів дій для персоналу
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ПТЗ з питання ПІК ТБ на підставі міжнародних рекомендацій знаходиться на
стадії доопрацювання.
За даними ДУ «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони
здоров’я України» (Аналітично-статистичний довідник, 2019 р. «Туберкульоз в
Україні») заходи інженерного контролю, такі як вентиляція загального типу,
встановлена в багатьох протитуберкульозних закладах, але знаходиться в
неробочому стані або працює неефективно, вмикається лише періодично, не
обслуговується, або не вистачає коштів на електроенергію для забезпечення
цілодобового режиму роботи. Недостатня вентиляція призводить до
неможливості розведення повітря або видалення інфекційного аерозолю, тим
самим збільшуючи ризик передачі інфекції. Таким, чином, основним
інженерним заходом залишається використання УФО. За 2018 р. рівень
оснащення бактерицидними лампами (відкритого, екранованого та
комбінованого типів) по Україні складав 91,1%. Незважаючи на покращення
показника (у 2015 р. – 56%, 2016 р. – 69,8%, 2017 р. – 84,3%) щодо
забезпеченості бактерицидними лампами, частина з них потребує заміни. Не
зважаючи на наявність в кожній області УФ - радіометру для моніторингу
роботи УФ - опромінювачів, ЗОЗ усіх рівнів надання медичної допомоги (окрім
протитуберкульозних, в деяких випадках СНІД – центри) не включені до
графіків проведення перевірки бактерицидних ламп.
Для захисту органів дихання медичних працівників використовуються
респіратори. Із розрахунку один респіратор на 8 годин роботи в зонах ризику,
забезпеченість складала на 5 місяців роботи. Показник охоплення
медпрацівників тестуванням на щільність прилягання респіратора протягом
звітного періоду складав 83,6%. Значна частина ЗОЗ у регіонах взагалі не
включені до графіків проведення фіт-тестування.
IV. Бар’єри на шляху до реалізації заходів з ПІК ТБ
Основними перепонами впровадження ПІК ТБ означеними на
організаційному (обласному) рівні за результатами он-лайн обговорення є:
1. Відсутність установи, яка б координувала впровадження ПІК ТБ та
проводила моніторинг та оцінку на рівні області.
2. У 50% пілотних областей відсутні обласні плани впровадження ПІК ТБ.
3. Відсутність затверджених обласних критеріїв оцінки якості впровадження
ПІК ТБ (індикаторів впровадження).
4. Відсутність розрахунків потреби для якісного впровадження ПІК ТБ та
недостатнє фінансування заходів ПІК ТБ на рівні області.
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5. Неможливість приведення старих будівель у відповідність до вимог
«Стандарту інфекційного контролю для закладів охорони здоров'я, що
надають допомогу хворим на туберкульоз» регламентованому наказом
МОЗ від 01.02.2019. №287 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 17.04.2019. за №408/33379 у більшості регіонів країни.
За результатами он-лайн анкетування основними бар'єрами на рівні
ЗОЗ були визначені наступні:
1. Правила адміністративного контролю знають не всі медичні працівники.
Тільки 28% учасників анкетування змогли правильно визначити завдання
ПІК ТБ. Всі правильні відповіді змогли вказати тільки 10% респондентів,
що свідчить про неповне розуміння яким чином заходи адміністративного
контролю можуть запобігти поширенню ТБ в ЗОЗ.
2. Більшість респондентів (96%) повідомили, що в закладах, де вони
працюють, проводиться навчання з питань ПІК ТБ в той чи інший спосіб.
Але тільки 54% респондентів пройшли навчання на спеціальних
тренінгах. Серед курсантів, які навчались на тренінгах, переважна
більшість (60%) – представники протитуберкульозних закладів.
3. Більшість фахівців недооцінюють ступень ризику розповсюдження ТБ в
ЗОЗ (55% вважають, що вони працюють в зонах низького ризику, оцінити
ступінь ризику взагалі не змогли 10% респондентів), що сприяє хибному
уявленню безпеки і нехтуванню заходів ПІК ТБ. Це може призвести до
поширення ТБ у ЗОЗ та створити умови для захворювання на ТБ
працівників і відвідувачів цих медичних закладів.
4. Тільки половина респондентів вказала респіратор, як основний засіб
індивідуального захисту органів дихання. Інші 50% – назвали інші засоби
(маски, шапочки, халати), що свідчить про їх недостатній рівень знань з
питань використання ЗІЗ та шляхи передачі ТБ інфекції. Медичні
працівники, як правило, носять респіратори лише тоді, коли знають про
статус хворого на ТБ. Враховуючи те, що недіагностовані та неліковані
інфекційні пацієнти з ТБ знаходяться, в основному, у зонах очікування
ЗОЗ, носіння респіраторів при взаємодії лише з відомими випадками ТБ
збільшує ризик зараження медичних працівників туберкульозом.
5. Неправильне використання УФО зазначили 58% респондентів, майже
третина – обрали неправильний підхід до обробки УФО. Це свідчить про
брак знань медичних працівників відносно правильного використання та
обробки УФО.
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Більш детально з результатами оцінки бар’єрів щодо впровадження заходів ПІК ТБ
в закладах охорони здоров’я можна ознайомитись у повній версії документу –
«Результати оцінки бар’єрів щодо впровадження заходів профілактики та
інфекційного контролю туберкульозу в закладах охорони здоров’я»
V. Ключові кроки: як подолати бар’єри по впровадженню ПІК ТБ на рівні
області

Опис кроків
9

Крок 1. Визначити установу (фахівців), яка (які) б координувала
впровадження ПІК ТБ в області. Оцінити існуючу ситуацію із
впровадження ПІК ТБ у регіоні.
Для забезпечення відповідного керівництва, політичної підтримки та
координації заходів з ПІК ТБ в області, необхідно визначити хто буде
координувати цю роботу. Це може бути обласний центр громадського здоров’я
(далі – ОЦГЗ), обласний ПТЗ, обласний лабораторний центр або інша установа.
При цьому повноваження цієї структури (цього органу) повинні поширюватися
на всі рівні та заклади надання медичної допомоги. Після визначення установи
потрібно створити робочу групу для розробки обласного плану ПІК ТБ,
індикаторних показників, розробки механізмів координації, системи
моніторингу та оцінки (далі – МіО) тощо. До складу групи мають увійти
представники обласного департаменту охорони здоров’я (експерти з сімейної
медицини, терапії, педіатрії, фтизіатрії та економіст), представники ОЦГЗ,
обласного лабораторного центру та інші зацікавлені особи. Ключові зацікавлені
сторони мають бути впевнені в тому, що ПІК ТБ є проблемою і створення
функціонуючого плану з ПІК є безальтернативним.
Основна мета групи полягає в сприянні та гарантуванні підтримки ЗОЗ у
питаннях реалізації заходів з ПІК ТБ в області. З часом, установа, на яку
покладено координацію заходів з ПІК ТБ, буде проводити МіО, комунікацію, а
також аналіз результатів впровадження. Визначена установа має призначити
контактну особу, яка буде уповноважена інформувати департамент охорони
здоров’я стосовно дотримання та виконання заходів з ПІК ТБ ЗОЗ.
Скласти графік проведення оцінки (самооцінки) наявного стану ПІК ТБ в
ЗОЗ на всіх рівнях надання медичної допомоги. Для оцінки (самооцінки)
використовується анкета, що направляється в усі ЗОЗ (приклад анкети для ПТЗ
у додатку №1). За можливості спеціалісти з ПІК ТБ відвідують ЗОЗ з
подальшим проведенням аналізу отриманих результатів. Якість оцінки
(самооцінки) та її користь залежать від об’єктивності та повноти її виконання.
Виявлені сильні і слабкі сторони допоможуть знайти нові можливості та
попередити можливі загрози.
Ознайомитись з результатами оцінювання, що було проведено для ПІК
ТБ, з регіональними та національними показниками для обґрунтування
необхідності дій.
Оцінити захворюваність медичних працівників ЗЛМ на ТБ, оцінити
недоліки у впровадженні ПІК ТБ і продемонструвати, що впливає на
підвищення захворюваності медичних працівників, визначити фактори
сприяння.
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Підготувати висновки проведеної оцінки (самооцінки) ПІК у ЗОЗ.
Ідентифікувати
основні
компоненти,
що
потребують покращення.
Запропонувати заходи, що будуть включені до обласного плану і затверджені
для виконання.
Крок 2. «Адвокатувати» за сприятливу політику на підтримку
впровадження ПІК ТБ в усіх установах області, які надають амбулаторну
допомогу.
ПІК ТБ має розглядатися як найважливіший фактор для успішного
функціонування ЗОЗ. Зміни, що необхідні для покращення ПІК ТБ, матимуть
більше шансів на успіх у разі встановлення послідовності та терміновості їх
впровадження.
Регулярне спілкування та пропаганда ПІК ТБ – ключовий фактор успіху.
Адвокацію впровадження та реалізації заходів з ПІК ТБ будувати на
результатах моніторингу їх впровадження та оцінки знань персоналу.
Поширювати інформацію про ПІК ТБ електронною поштою серед керівників
ЗОЗ.
Крок 3. Проведення навчання для покращення рівня знань та навичок
фахівців ЗОЗ всіх рівнів надання медичної допомоги.
Визначення потреб у навчанні усіх надавачів медичних послуг з питань
ПІК ТБ є важливою частиною планування і оцінки заходів.
Надавачам послуг в рамках системи первинної медико-санітарної
допомоги або в рамках інших установ, таких як ЦМЛ/ЦРЛ, неурядових
громадських організацій потрібно додаткове навчання та інформація з етіології
та епідеміології туберкульозу, питань ПІК при ТБ і COVID-19. Необхідно
ретельно навчати фахівців ЗОЗ або членів громад принципам адміністративного
інфекційного контролю, використанню індивідуальних засобів захисту органів
дихання, правильному збору мокротиння, важливо інформувати про засоби та
організацію інженерного контролю. Для працівників, які проходили навчання на
тематичних тренінгах, у зв’язку з прийняттям нового Стандарту потрібне
додаткове навчання стосовно дотримання ПІК ТБ відповідно до вимог, в т.ч. з
розробки СОП по всім компонентам ПІК ТБ. Після визначення потреб у
навчанні члени робочої групи складають графік навчання та визначають яким
чином буде проводитись навчання: з використанням існуючих ресурсів
Українського ЦГЗ, міжнародних проектів та місцевих напрацювань, створених
центрів професійного навчання. Визначити яким чином можливо посилити
потенціал команди КІК (за необхідності, розглядайте онлайн-навчання).
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Запровадити навчання на робочому місці: визначити групу медичних
працівників для проведення навчання. Під час проведення атестації працівників
закладів охорони здоров’я включати питання організації ПІК ТБ для оцінки
рівня знань та ефективності роботи.
Крок 4. Розробити обласний план впровадження ПІК ТБ відповідно до
нового Стандарту та FAST стратегії.
Створена робоча група розробляє обласний план ПІК ТБ (коригує – в разі
його наявності) відповідно до вимог нового Стандарту та проведеної оцінки
існуючого стану впровадження заходів ПІК ТБ в ЗОЗ.
Проводить розрахунки потреб для здійснення заходів з ПІК ТБ, визначає
джерела фінансування. Розглядає можливість отримання ресурсів від
громадських організацій, благодійних фондів тощо.
Обласний план має включати управлінський, адміністративний,
інженерний компоненти ІК та компонент з індивідуального захисту органів
дихання.
В управлінських заходах необхідно прописати перспективні заходи
щодо проектування, будівництва, ремонту та використання приміщень
медичних закладів із урахуванням вимог ПІК ТБ, передбачивши джерело
фінансування та терміни виконання. Обов’язково повинні бути відповідальні
особи, оскільки без них ні один захід не буде виконано.
В адміністративному компоненті окрім стандартних заходів щодо
створення КІК, підготовки відповідних наказів та планів з ПІК ТБ, тощо, треба
передбачити заходи щодо активного раннього виявлення та ефективного
лікування ТБ згідно FAST, щоб зупинити розповсюдження ТБ в лікувальних
закладах, а саме:
- анкетування пацієнтів на наявність симптомів, схожих на ТБ;
- спостереження за хворими з кашлем в місцях реєстрації, очікування
прийому до лікаря, тощо;
- всім відвідувачам з кашлем, які заходять до ЗОЗ, пропонувати
хірургічну маску;
- при підозрі на ТБ зібрати мокротиння і в той же день дослідити зразок
мокротиння на туберкульоз методом експрес-аналізу:
 мікроскопія мазка при підозрі на ТБ та Xpert MTB / RIF®, особливо
для пацієнтів з підозрою на лікарсько-стійкий ТБ і ЛЖВ з
симптомами ТБ;
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 для пацієнтів з негативним мазком мокротиння та дітей - рентген
грудної клітки є ще одним швидким, але неспецифічним тестом на
ТБ;
- навчити пацієнта етикету кашлю;
- супроводити пацієнта в спеціально відведене місце для очікування з
хорошою вентиляцією, щоб дочекатися результатів дослідження або
призначити зустріч на наступний день для отримання результатів;
- провести консультування і тестування на ВІЛ.
З урахуванням місцевої специфіки треба запланувати розробку положення
(наказ, протокол) про правила збору мокротиння в ЗОЗ. Запланувати розробку
СОП з основних адміністративних кроків з ПІК ІК.
Важливим заходом в адміністративному компоненті є навчання персоналу
основам ПІК ТБ.
При плануванні заходів інженерного компоненту передбачити:
- правильне використання та організацію природньої та механічної
вентиляції (переважно у протитуберкульозних закладах). Як певну
альтернативу загальній механічній припливно-витяжній вентиляції
(при дефіциті фінансування) можливо запропонувати облаштування
шлюзів між зонами високого та низького ризику з місцевою
припливною вентиляцією. Передбачити кошти у розмірі 7-10% від
вартості вентиляції на її регулярне обслуговування та контроль
ефективності роботи. Запланувати терміни проведення даних
перевірок. Також передбачити кошти на оплату електроенергії при
використанні примусової припливно-витяжної вентиляції.
- оснащення УФО, у т.ч. екранованими в зонах високого ризику
розповсюдження ТБ: в загально-лікувальній мережі – це місця
реєстрації, очікування, кімнати збору мокротиння, ДОТ-кабінети,
окремі палати в стаціонарних відділеннях, передбачені для ізоляції
пацієнтів з підозрою на ТБ при виявленні їх в стаціонарі, тощо.
Запланувати проведення перевірки ефективності роботи УФО за
допомогою УФ - радіометра в ЗОЗ області за складеним графіком.
При плануванні компоненту з індивідуального захисту органів
дихання провести розрахунки потреби у респіраторах для медичного та іншого
персоналу ЗОЗ усіх типів, оснащення для фіт-тесту та витратних матеріалів для
проведення перевірки на щільність прилягання респіраторів. Передбачити
забезпечення масками пацієнтів з кашлем та хворих на ТБ.
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Крок 5. Розробити і затвердити обласні критерії оцінки якості
впровадження ПІК ТБ. Визначити ролі та відповідальність на рівні
закладів та надавачів послуг.
Для ефективного координування заходів з ПІК ТБ створена робоча група
розробляє індикаторні показники для оцінки якості заходів з ПІК ТБ,
затверджує їх та направляє в ЗОЗ для використання у роботі. В залежності від
напрямку роботи та рівня надання медичної допомоги ЗОЗ визначають для
свого закладу перелік індикаторних показників, що мають виконуватися в
закладі. Робоча група формує перелік закладів з однаковими індикаторними
показниками для подальшого аналізу та оцінки.
Основні критерії оцінки якості (індикаторні показники) впровадженого
ПІК ТБ згідно Стандарту:
 рівень захворюваності на туберкульоз серед медпрацівників у ЗОЗ;
 рівень захворюваності на туберкульоз серед контактних осіб;
 відсоток використання респіраторів у зонах високого ризику
медичними працівниками під час роботи;
 частка хворих, що використовують маски в зонах високого ризику та
під час проведення процедур високого ризику;
 відсоток медпрацівників, які пройшли "фіт-тест" протягом року;
 кількість днів, протягом яких відбувалося обстеження хворого з
підозрою на ТБ у закладах ЗЛМ;
 кількість днів, протягом яких хворий перебував у стаціонарі після
отримання негативного мазка мокротиння на МБТ;
 забезпеченість УФ-опромінювачами;
 забезпеченість зон високого ступеня ризику вентиляційними
системами.
Для ефективного впровадження заходів з ПІК ТБ необхідно
скоординувати діяльність всіх відповідальних фахівців, визначити завдання, та
прописати їх у розподілі ролей персоналу.
Крок 6. Розробка та затвердження системи моніторингу та оцінки заходів
ПІК ТБ на рівні області.
Для успішного впровадження заходів з ПІК ТБ повинна існувати чітка
система моніторингу і оцінки (МіО). Надійна система МіО сприяє підвищенню
якості заходів з ПІК ТБ на рівні закладів та районів, а також дозволяє розробити
політику на регіональному рівні. Моніторинг ефективності заходів ПІК ТБ на
рівні області має проводити установа, на яку покладені функції з координації
заходів з ПІК ТБ, шляхом аналізу індикаторних показників якості виконання
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заходів з інфекційного контролю при туберкульозі, що надходитимуть від ЗОЗ,
здійснення контролю за виконанням заходів з ПІК ТБ під час візитів до ЗОЗ.
Моніторинг та оцінка проводяться шляхом формування єдиного переліку
індикаторних показників, розроблення методів збирання і обробки таких
показників, проведення аналізу необхідних даних і використання результатів
моніторингу та оцінки для прийняття управлінських рішень.
Моніторинг адміністративного компоненту:
-

наявність плану інфекційного контролю;
наявність КІК;
наявність СОП (кількість);
охоплення медперсоналу щорічним навчанням з ІК ТБ (%);
навчання хворих етикету кашлю і заходам респіраторної гігієни;
профілактика ТБ серед медичних працівників

Моніторинг наявності
інфекційного контролю:

обладнання

для

забезпечення

заходів

- наявність набору для проведення ФІТ-тестування;
- використано витратних матеріалів (сахарин або бітрекс), мл/рік (% від
потреби);
- відсоток медпрацівників, які пройшли ФІТ-тест;
- наявність УФ-радіометру;
- проходження повірки УФ-радіометра (дата останньої повірки, хто
проводив);
- відсоток УФО - ламп, які були перевірені УФ-радіометром за звітній
період
Моніторинг забезпеченості респіраторами:
- наявна кількість респіраторів;
- середньомісячна потреба (кількість);
- забезпеченість відповідно до потреби (міс)
Моніторинг заходів по збору мокротиння в ЗОЗ:
- кількість закладів, де збирання мокротиння здійснюється у
відповідності до вимог нормативних документів (майданчиків для
збору мокротиння, кімнат для збору мокротиння, абс., % від загальної
кількості).
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Структура управління
1. Команда управління
Організація

ПІБ, посада

Основні
обов’язки

приклад

приклад_

приклад

Департамент
здоров’я
обласної
адміністрації

охорони
1. ______________________
________
державної Директор Департаменту охорони
здоров’я ОДА

ролі

та

1.
Роль:
забезпечує
надання
організаційнометодичної допомоги в
реалізації заходів з ПІК ТБ
• Обговорення результатів
та
проблем
на
Координаційній раді

2. Експерт
медицини

з

сімейної

3. Експерт з фтизіатрії

ЦГЗ
Обласний ПТЗ
Обласний центр СНІД
Обласний
лабораторний центр

2. Команда з впровадження
ПІБ

Місце
посада

роботи, Роль

обов’язки
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VI Оцінка ризиків та заходи щодо їх зменшення при подоланні бар’єрів по
впровадженню ПІК ТБ на рівні області
Очікувані проблеми / ризики:
1. Відсутність політичної волі керівників закладів охорони здоров’я
проводити оцінювання якості впровадження ПІК ТБ (внутрішній
аудит) для висвітлення існуючих проблемних питань і подальшого
їх вирішення.
2. Відсутність достатньої матеріально–технічної бази для забезпечення
заходів з інфекційного контролю у ЗОЗ повному обсязі.
3. Опір з боку персоналу закладів охорони здоров’я до застосування
засобів індивідуального захисту органів дихання.
4. Недостатній рівень знань медичних працівників з ПІК ТБ.
5. Недостатня поінформованість загального населення щодо
дотримання етикету кашлю, респіраторної гігієни, соціальної
дистанції, тощо.
Заходи по зниженню ризиків:
1.

Інформування начальників управлінь (відділів) охорони здоров’я
міських рад, головних лікарів ЗОЗ вторинного та третинного рівнів
надання медичної допомоги, щодо впровадження організаційних
заходів з ПІК ТБ на рівні області з метою попередження
розповсюдження ТБ серед пацієнтів, працівників та відвідувачів ЗОЗ,
особливо в умовах епідемічного розповсюдження COVID – 19.

2.

Раціональний розподіл фінансування для забезпечення в першу чергу
структурних підрозділів ЗОЗ, що відносяться до зон високого ризику
передачі ТБ. Залучення додаткових коштів нерядових громадських
організацій, тощо.

3.

Представлення результатів щодо реалізації заходів з ПІК ТБ на
обласній, міських та районних координаційних радах з питань
запобігання поширенню туберкульозу, ВІЛ – інфекції/СНІДу,
селекторних нарадах, колегіях Департаменту ОЗ, тощо.

4.

Проведення навчання фахівців, пацієнтів і відвідувачів ЗОЗ заходам з
ПІК ТБ.
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5.

Проведення раз на шість місяців збору даних по застосуванню
заходів ПІК ТБ з метою оцінки індикаторних показників і прийняття
відповідних рішень для подальших кроків.

6.

Проведення раз на шість місяців зборів робочої групи для оцінки
проведеної роботи та визначення наступних кроків з метою
подальшого покращення діяльності.
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Додаток 1
Приклад анкети для оцінки (самооцінки) заходів з ПІК ТБ у ПТЗ
Опитувальний лист№5 моніторингового візиту
«Інфекційний контроль у протитуберкульозних закладах»
Область/район/місто_______________________________________________
Установа ________________________________________________
Дата_________________________________
№п/
п

Назва індикатора

Опис
індикатора

Коментар

Адміністративний контроль
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.

Наявність нормативних документів з ІК , в т.ч.
- наказ МОЗ України від 18.08.2010 № 684
- наказ про створення комісії з ІК
- наявність плану ІК
- внесення коректив до посадових інструкцій фахівців,
відповідальних за виконання ІК
Наявність комісії з ІК,
очолює КІК головний лікар
проводяться засідання регулярно
Наявність швидкої діагностики бактеріовиділювачів в
закладі
Своєчасний початок лікування хворих ТБ
Своєчасне переведення хворих у відділення для МБТ «-»
або на амбулаторне лікування після припинення
бактеріовиділення
Визначення приміщень закладу по зонам високого,
середнього, низького рівнів ризику
Розподіл потоку хворих:
Розрахунок фінансування для впровадження заходів ІК, в
т.ч. на обслуговування вентиляційних систем, та наявність
запиту розпоряднику коштів на їх виділення
Виділення коштів на обслуговування вентиляційної
системи на рік
Навчання питанням ІК штатних співробітників, які
відповідальні за ІК (члени комісії з ІК), на міжнародному/
національному/регіональному рівні (потрібне підкреслити)
Наявність програми підготовки персоналу закладу з питань
ТБ ІК та її виконання
Аналіз захворюваності серед працівників (в т.ч. медичних)
на ТБ за останні 3 роки

□ Так □ Ні
□ Так □ Ні
□ Так □ Ні
□ Так □ Ні
□ Так □ Ні
□ Так □ Ні
□ Так □ Ні
□ Так □ Ні
□ Так □ Ні
□ Так □ Ні
□ Так □ Ні
□ Так □ Ні
□ Так □ Ні
□ Так □ Ні
□ Так □ Ні
□ Так □ Ні
□ 0-1 випадків
□ 2 та більше
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13
14.

Показник захворюваності
у перерахунку на 100 000
працівників
Наявність стандарту операційних процедур, пов'язаних з
ризиком поширення туберкульозу (указати які є в
наявності)

Вказати
показник
□ Так □ Ні

2. Контроль за станом повітря закритих приміщень
15.

16.

17.

18.

19.

20

21.

22.
23.
24.

25.
26.

Види вентиляції, які використовуються в установі:
- природна;
- механічна;
-локальна (указати де встановлена)
Наявність припливно-витяжної вентиляції в зонах високого
ризику
Система(и) працює(ють)
Відповідальна особа за експлуатацію й проведення
контролю за роботою систем вентиляції в цілому по
установі призначена
Наявність договору на обслуговування систем вентиляції
закладу (у коментарі вказати назву організації, дати
обслуговування протягом останніх 3 років)
Внутрішній контроль за роботою систем вентиляції
проводиться,
у т.ч. з використанням приладів:
- оцінка напрямку повітряного потоку
- оцінка кратності повітрообміну
Періодичність проведення внутрішнього контролю
Оцінка персоналом напрямку руху повітря при
використанні природної вентиляції:
- оцінка проводиться між палатами й коридором;
- оцінка проводиться в кімнаті збору мокротиння;
- оцінка проводиться між чистою й брудною зонами
відділення
- інші місця (указати)
Наявність устаткування для проведення оцінки вентиляції:
- димові тести
-ванеометри
-термоанемометри
- ін. устаткування
Персонал навичками по оцінці ефективності роботи
ультрафіолетових випромінювачів володіє
Прилад (ультрафіолетовий радіометр) для оцінки
ефективності роботи УФО ламп у закладі наявний
Оцінка ефективності роботи УФО ламп проводиться

Розрахунок потреби в УФО лампах
у т.ч. екранованих, проведений
Забезпеченість УФО лампами екранованими в зонах

□ Так □ Ні
□ Так □ Ні
□ Так □ Ні
□ Так □ Ні
□ Так □ Ні
□ Так □ Ні
□ Так □ Ні

□ Так □ Ні
□ Так □ Ні
□ Так □ Ні
□ Так □ Ні
(указати)
□ Так □ Ні
□ Так □ Ні
□ Так □ Ні
□ Так □ Ні
□ Так □ Ні
□ Так □ Ні
□ Так □ Ні
□ Так □ Ні
□ Так □ Ні
□ Так □ Ні
(указати
періодичність)
□ Так □ Ні
□ Так □ Ні
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27.

28.

високого ризику
Наявність графіка роботи і очистки УФО ламп.
Оцінка чистоти ламп (під час моніторингового візиту)
Розрахунки безпечного часу перебування персоналу на
робочих місцях, де встановлені екрановані лампи

% від потреби
□ Так □ Ні
□ чисті
□ забруднені
□ Так □ Ні

3.Індивідуальний захист органів дихання й принципи дотримання особистої
гігієни під час респіраторних актів
29.

30

% забезпечення співробітників респіраторами у зонах
високого ризику з урахуванням мінімум як місячного
запасу
Наявність в закладі приладу для проведення фіт-тесту або
можливість використання приладу, що перебуває на балансі
в інших закладах однієї області

31

Наявність графіка проведення фіт-тесту

32.

% медичних робітників, які пройшли тест на прилягання
респіратора
Носіння масок пацієнтами

33.

______%
□ Так □ Ні
□ Так □ Ні
_____%
□ Так □ Ні

Інфекційний контроль при збиранні мокротиння
34

35
36
37
38

Організована кімната збирання мокротиння або є відкритий
майданчик для збирання мокротиння (оцінити на
відповідність Стандарту з ІК)
Наявність водопостачання в кімнатах для збирання
мокротиння
Є наочні інструкції зі збирання мокротиння для пацієнтів

□ Так □ Ні
□ Так □ Ні

Є відповідальна особа для контролю збору мокротиння, яка
пройшла відповідне навчання
Наявність УФ-опромінювача комбінованого* типу в
кімнатах збирання мокротиння закладу .
*- наявність УФ-опромінювача відкритого типу

□ Так □ Ні

□ Так □ Ні
□ Так □ Ні

□ Так □ Ні

Інфекційний контроль у лабораторії
39

У лабораторії зони ризику виділені та позначені

□ Так □ Ні

40

Поточність руху зразків у лабораторії дотримується

□ Так □ Ні

41

У лабораторії є персонал, що пройшов підготовку (курси,
тренінги) з питань біобезпеки й інфекційного контролю
У бактеріологічній лабораторії є працююча система
механічної припливно-витягувальної вентиляції;
-система постійно експлуатується;
-система експлуатується періодично
- система є, але в неробочому стані;
- використовується тільки природна вентиляція;
Персонал володіє методикою оцінки напрямку руху
повітря;

□ Так □ Ні

42

43

□ Так □ Ні
□ Так □ Ні
□ Так □ Ні
□ Так □ Ні
□ Так □ Ні
□ Так □ Ні
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44

45
46
47
48
49

-оцінка проводиться в (вказати місця й періодичність)
-оцінка не проводиться (вказати причини)
У лабораторії є шафи біобезпеки:
1 класу;
2 класи
Персонал володіє методикою оцінки шаф біобезпеки

□ Так □ Ні
□ Так □ Ні

Оцінка ШББ проводиться персоналом за допомогою
(вказати встаткування) і з періодичністю (указати)
Дата останньої сертифікації шаф біобезпеки, реквізити
сертифіката
Наявність договору із сертифікованим підрядником на
обслуговування ШББ
Наявність біобезпечних центрифуг

□ Так □ Ні

□ Так □ Ні
□ Так □ Ні
□ Так □ Ні

□ Так □ Ні
□ Так □ Ні
□ Так □ Ні
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Одеська

Обов’язкі

#

скерування пацієнтів з підозрою на туберкульоз до лікаря фтизіатра
проведення медично-просвітницької роботи з питань протидії ТБ серед населення
здійснення скринінгу на туберкульоз
участь у виявленні, обстеженні та динамічному спостереженні за особами, які мали
контакт з хворим на туберкульоз
проведення до-/після тестового консультування та тестування на ВІЛ хворих з
підозрою на туберкульоз та осіб, що мали контакт з хворим на ТБ
діагностика латентної туберкульозної інфекції (проведення туберкулінодіагностики,
направлення на проведення квантиферонового тесту)
проведення контрольованого лікування ТБ в амбулаторних умовах за призначенням
фтизіатра, ведення побічних реакцій
збір мокротиння
проведення профілактичного лікування туберкульозу
інше

40
40
36
36
34
27
26
24
20
2

Чи проводиться в Вашому закладі навчання з питань ПІК ТБ? – 100%
Якщо ТАК - то як часто:

Оберіть теми за якими Ви хотіли б пройти навчання:
Інфекційний контроль при туберкульозі та COVID-19
Адміністративні заходи інфекційного контролю
Епідеміологія та етіологія туберкульозу
Індивідуальні засоби захисту органів дихання
Інженерний контроль
Інше

44
29
18
16
5
1

