
Україна має величезні 
ресурси та потенціал. 
З моменту здобуття 
незалежності в 
1991 році держава 
наполегливо 
працює у напрямку 
переосмислення та 
перебудови своєї 
системи охорони 
здоров’я на благо 
українського народу.  
Вперше організація РАТН 
розпочала свою діяльність в 
Україні у 1994 році, допомагаючи 
Міністерству охорони здоров’я 
зупинити епідемію дифтерії. 
Через понад два десятиліття 
про нас знають у всій  країні, 
в першу чергу, завдяки нашим 
можливостям та досягненням 
у сфері контролю та лікування 
туберкульозу (ТБ). Наші 
інноваційні підходи змогли 
значно покращити ефективність 
виявлення випадків туберкульозу 
та результатів його лікування 
серед ключових груп населення.

У своїй діяльності в Україні 
ми застосовуємо партнерський 
підхід у посиленні потенціалу 
місцевих, обласних і 
національних експертів та 
постачальників медичних 
послуг. Разом ми посилюємо 
систему охорони здоров’я з 
метою отримання довготривалих 
результатів.

Діяльність PATH в 

Україні
Задоволення нагальних потреб у 
сфері охорони здоров’я завдяки 
інноваціям та партнерству
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Лікування та здійснення контролю 
туберкульозу 

PATH надає Україні технічну допомогу у боротьбі 
з туберкульозом з 2001 року. У тісній співпраці з 
партнерами ми реалізували і наразі поширюємо 
стратегію «Покласти край туберкульозу», рекомендовану 
Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Покращення лікування мультирезистентного 
туберкульозу та туберкульозу з розширеною 
резистентністю 

Україна страждає від високого рівня захворюваності 
на мультирезистентний туберкульоз (МР-ТБ) та 
туберкульоз з розширеною резистентністю (РР-ТБ). Для  
контролю за цими небезпечними формами хвороби 
PATH, за підтримки Агентства США з міжнародного 
розвитку (USAID),  впроваджує в Україні проект під 
назвою «Виклик туберкульозу»  (Challenge TB). Проект 
покликаний покращити результати лікування випадків 
МР-ТБ та РР-ТБ на основі пацієнт-орієнтованого 
підходу та інновацій — наприклад, завдяки 
застосуванню нових протитуберкульозних препаратів 
та коротших схем лікування.

Втілюючи проект «Виклик туберкульозу», ми 
покращуємо рівень надання послуг при лікуванні ТБ в 
установах первинної медико-санітарної допомоги. Таким 
чином, ми забезпечуємо належне амбулаторне ведення 
випадків  ТБ, що, відповідно, поліпшує ефективність 
лікування та зменшує кількість госпіталізацій. Ми 
також проводимо роботу для покращення інфекційного 
контролю, що зменшує рівень передачі інфекції від 
пацієнтів до медпрацівників.

Стосовно пацієнтів, які перебувають на 
амбулаторному лікуванні, наші стратегії підтримки 

розташування офісу в україні

застосування різноМанітнИХ навИЧок та вМінЬ ДЛя заБЕзПЕЧЕння 
ДовГотрИваЛоГо вПЛИву

PATH є міжнародною некомерційною організацією, що забезпечує революційні 
рішення в галузі охорони здоров’я. Завдяки розробці й впровадженню нових 
підходів у боротьбі з найбільш складними проблемами в галузі охорони 
здоров’я в світі, ми покращуємо життя громадян зараз та з перспективою на 
майбутнє. Наприклад, завдяки новаторським підходам роботи PATH в Україні, 
тисячі пацієнтів, які ще донедавна не мали можливостей для боротьби з 
хворобою, отримали життєво важливе лікування від туберкульозу. 

Крім нашої роботи у боротьбі з туберкульозом, зусилля PATH в Україні 
охопили також галузі імунізації, боротьби з грипом, ВІЛ-інфекцією, а також 
вирішення проблем жіночого здоров’я, зокрема, лікування раку молочної 
залози. Сферу потенційного росту ми вбачаємо у  профілактиці та лікуванні 
неінфекційних захворювань і усуненні наслідків впливу на здоров’я ґендерно 
обумовленого насильства. 

В Україні ми співпрацюємо з урядом, науковими установами, приватним 
сектором та місцевими організаціями. В рамках цього співробітництва наші 
експерти діляться своїм досвідом у багатьох напрямах охорони здоров’я, в 
тому числі, у сфері епіднагляду за інфекційними захворюваннями, забезпеченні 
готовності до пандемій, у сфері інформаційних систем охорони здоров’я, а 
також у зміцненні потенціалу лабораторій.

Діяльності PATH в Україні також сприяють давні партнерські відносини з іншими 
провідними організаціями, такими як Всесвітня організація охорони здоров’я 
(ВООЗ), Глобальний фонд для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, 
Партнерство «Зупинити ТБ» (“Stop TB Partnership”) і багатьма іншими.

Kyiv

path офіс історично, PATH працював у всіх областях України
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•  Покращення якості інфекційного контролю 
ТБ та ВІЛ-інфекції в медичних установах 
та на амбулаторному етапі.

•  Покращення програм з епіднагляду за 
ТБ та ВІЛ-інфекцією, а також програм з 
моніторингу та оцінки на національному та 
обласному рівнях.

•  Покращення надання послуг референс-
лабораторіями, в тому числі, розвиток 
потенціалу двох обласних лабораторій 
третього рівня біологічної безпеки.

•  Усунення політичних бар’єрів на шляху до 
надання ефективних послуг.

•  Контроль якості надання соціальних послуг 
для уразливих груп населення.

Проект розширює роль PATH як провідного 
партнера з надання технічної допомоги в 
боротьбі з ТБ/ВІЛ в Україні.

Боротьба з туберкульозом в місцях 
позбавлення волі

PATH має довгу історію успішної реалізації 
програм для уразливих груп населення. В 

враховують відмінності в місцевих умовах 
і вподобаннях пацієнтів, що забезпечує 
максимальну допомогу в лікуванні та 
мінімальні витрати як для пацієнтів, так і 
для всієї системи охорони здоров’я. Шляхом 
інтеграції інших послуг ми сприяємо 
впровадженню комплексного підходу та 
покращенню успіху лікування пацієнта.

Разом з успішною роботою у цих сферах PATH 
впроваджує нові препарати і схеми лікування 
МР-ТБ та РР-ТБ, працює над покращенням 
лабораторної діагностики, а також вдосконалює 
системи моніторингу та оцінки.

В нашій роботі ми приділяємо значну увагу 
зміцненню системи охорони здоров’я та 
розвитку потенціалу кадрових ресурсів. Досвід 
PATH включає розробку навчальних програм 
та проведення тренінгів для тренерів, а також 
тренінгів для лікарів-фтизіатрів, інфекціоністів 
та сімейних лікарів. 

Крім того, PATH сприяє розробці національних 
і регіональних документів та планів з 
контролю за МР-ТБ та РР-ТБ, бере участь в 
обласних нарадах з моніторингу та супервізії, 
розробці методики з супервізії, а також 
проводить візити технічної допомоги.

Координація надання послуг у сфері 
туберкульозу та ТБ/ВІЛ ко-інфекції

З 2011 року PATH, за фінансової підтримки 
Центрів контролю та профілактики 
захворювань США,  працює над 
підвищенням якості та доступності медичної 
допомоги для пацієнтів з ко-інфекцією ТБ/
ВІЛ. Інтегруючи підходи до діагностики 
та лікування обох інфекцій, проект сприяє 
покращенню результатів лікування, 
зниженню ризику передачі інфекції, що,  
зрештою, рятує життя пацієнтів.

Наша комплексна стратегія поєднує такі 
напрямки:

• Забезпечення доступу до ефективної 
діагностики та лікування туберкульозу для 
людей, що живуть з ВІЛ/СНІД. Частина 
цієї роботи полягає в зміцненні співпраці 
та зв’язків між службами ТБ і ВІЛ, а також 
навчанні медичних працівників щодо 
діагностики та лікування обох захворювань.

Інновації у лікуванні:  
«Skype DOT» 
Пацієнти, хворі на ТБ/ВІЛ, які проживають в 
областях впровадження проекту в  Україні, 
можуть обирати одну з кількох моделей 
лікування туберкульозу. Однією з них є 
традиційне лікування під безпосереднім 
наглядом (DOT), але з певною особливістю 
- з використанням Skype. Пацієнтам, 
які мають доступ до цієї програми,  
медсестра телефонує по Skype та, ретельно 
дотримуючись протоколу, обговорює 
стан пацієнта і визначає, чи правильно 
пацієнт приймає препарати. Протягом 
пілотної реалізації «Skype DOT» не було 
зареєстровано жодного випадку відриву 
пацієнта від лікування. Цей зручний підхід 
отримав високу оцінку як серед самих 
пацієнтів, так і серед медичних працівників. 
PATH планує застосування моделі «Skype 
DOT» також і в інших областях країни.
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тел.:  +38044 496 26 28
факс: +38044 496 26 27

Офіс РАТН в Україні:
вул. Шота Руставелі, 25Б, 
м. Київ 01033, Україна

РАТН є лідером впровадження інновацій в системі 
охорони здоров’я на глобальному рівні. PATH є 
міжнародною неприбутковою організацією, що рятує 
життя та покращує здоров’я людей, особливо жінок і 
дітей. Ми розробляємо інновації в п’яти сферах – вакцини, 
ліки, діагностика, вироби медичного призначення, а 
також нові технології в системі охорони здоров’я та 
надання медичних послуг – і застосовуємо  для цього 
своє підприємницьке бачення, науково-практичний 
досвід та прагнення забезпечити рівні можливості в 
охороні здоров’я. Залучаючи партнерів в усьому світі, ми 
широко втілюємо інновації для вирішення найважливіших 
проблем в сфері охорони здоров’я, переважно в країнах 
Азії і Африки. Разом ми досягаємо значних результатів і 
сприяємо покращенню здоров’я людей.

www.path.org

рамках проекту TB REACH, ми співпрацювали 
з пенітенціарною системою для забезпечення 
належного ведення випадків туберкульозу серед 
ув’язнених виправних колоній та СІЗО. Наша 
діяльність також включала ранню діагностику з 
використанням лабораторного підтвердження, 
ранній початок лікування та підтримку 
протягом повного курсу лікування. 

В ході реалізації проекту виявлення 
випадків туберкульозу серед затриманих 
і ув’язнених збільшилося вдесятеро, що 
дало змогу вчасно розпочати необхідне 
лікування. Започаткований нами підхід наразі 
запроваджується на національному рівні.

Досягнення РАТН не лише поліпшили здатність 
пенітенціарних установ в Україні виявляти 
та лікувати туберкульоз, але і надихнули 
медпрацівників цих установ, для яких наші 
зусилля стали наснагою у їх повсякденній роботі.

важЛИві сфЕрИ МайБутнЬої ДіяЛЬності 
Неінфекційні захворювання (НІЗ), зокрема 
серцево-судинні хвороби, є провідною причиною 
смертності в Україні. Визнаючи зростаючий 
тягар НІЗ в країнах з низьким і середнім рівнем 
доходів, PATH в 2013 році започаткувала 
програму щодо боротьби з цими хворобами. 
PATH в Україні вивчає можливість розширити 
свої досягнення в цій важливій галузі.

Ґендерне насильство (ҐН) є істотним 
чинником впливу на здоров’я. ҐН впливає на 
рівень народжуваності, а також на здоров’я 
та якість життя жінок. Жінки, які зазнали 
насильства в своєму житті, наражаються на 
підвищений ризик передчасних пологів під час 
вагітності. PATH працює в галузі боротьби з 
ҐН з 1990-х років і має на меті в подальшому 
продовжувати цю роботу в Україні.

ПоДаЛЬші крокИ
Інноваційність є визначальною рисою роботи 
PATH в Україні. РАТН має хист та наснагу 
у пошуку нових сфер діяльності та втіленні 
передових рішень щодо повсякденної 
медичної допомоги найкоротшим та найбільш 
продуманим шляхом. Наше ретельне 
планування, технічна експертиза, високі 

стандарти якості, довгостроковий підхід і 
прагнення до подолання бар’єрів є саме тим, 
що вирізняє нас з-поміж інших та робить 
спроможними змінити ситуацію на краще.

В Україні PATH продовжить зосереджувати 
свою діяльність на заходах, що сприяють 
розширенню доступу уразливих груп 
населення до високоякісних медичних послуг. 
В той же час, інтегруючи інноваційні стратегії 
для цих груп в систему охорони здоров’я 
всієї країни, ми зміцнюємо надання медичної 
допомоги на багатьох рівнях для забезпечення 
доступу до  ефективних медичних послуг 
усім жителям країни.

Донори
На даний час діяльність PATH в Україні фінансується 
Агентством США з міжнародного розвитку, 
Центрами контролю та профілактики захворювань 
США, а також Партнерством «Stop TB» .


