24 березня Всесвітній та Всеукраїнський
день боротьби з ТБ
У Всесвітній день боротьби з туберкульозом
Альянс закликає забезпечити доступ до
профілактики та лікування цієї хвороби
усім, хто цього потребує .
В цей день у 1882 році доктор Роберт Кох вразив
наукове співтовариство, оголосивши, що він виявив
причину туберкульозу – туберкульозні палички.
Відкриття Коха визначило шлях до діагностики та
лікування туберкульозу (ТБ) .
На сьогоднішній день в Україні спостерігається стабілізація захворюваності на ТБ
(2012 рік – 68,1 на 100 тис. населення, 2013 р. – 67,9). Також спостерігається стабілізація
захворюваності на ко-інфекцію ТБ/ВІЛ (2012 рік – 4726 осіб, 2013 р. – 4783). Разом з тим
спостерігається ріст туберкульозу серед груп ризику: споживачі ін’єкційних наркотиків,
особи без постійного місця проживання. В соціальній структурі серед вперше
діагностованого туберкульозу 56 % займають непрацюючі особи працездатного віку.
Туберкульоз виліковний, але наші нинішні зусилля з активного виявлення,
лікування та досягнення ефективних результатів лікування всіх, хто хворіє на цю недугу,
не є достатніми.
У світі з дев'яти мільйонів чоловік на рік, які хворіють на туберкульоз, третина з
них вважається "загубленими" для системи охорони здоров'я. Багато з цих трьох мільйонів
людей живуть в найбідніших, найбільш уразливих громадах у світі і включають в себе
такі групи, як мігранти, безпритульні, споживачі наркотиків і працівники секс бізнесу.
З метою зменшення розповсюдження та смертності від ТБ серед уразливих груп
населення, в рамках програми 10 Раунду ГФ, Альянсом Україна впроваджено новий
напрям «Раннє виявлення туберкульозу серед представників груп ризику». Основний
акцент напряму спрямований на забезпечення раннього виявлення ТБ, своєчасного та
безперешкодного доступу до медичних послуг.
Протягом 2013 року (квітень-грудень) скринінговим опитуванням було охоплено
12305 клієнтів проекту, діагностику ТБ пройшли 5698 клієнтів (46,3 %), виявлено 626 (11
%) випадків ТБ.
З 2014 року напрямок з раннього виявлення туберкульозу серед представників груп
ризику увійшов як обов’язковий компонент в проект «зменшення шкоди».
З метою прискорення діагностики ТБ в рамках 9 Раунду ГФ Програми Альянсом
спільно з БФ «Розвиток України» та Українським центром соцзахворювань закуплено
лабораторне обладнання GeneXpert для молекулярно-генетичної експрес-діагностики
мікобактерій туберкульозу, що дає можливість швидко діагностувати як звичайний ТБ та
його мультирезистентні форми протягом двох годин. Таке обладнання встановлене в усіх
регіонах України у лабораторіях обласних протитуберкульозних диспансерів. Це дасть
змогу обстежити 95 140 осіб з підозрою на туберкульоз.
Також закуплені схеми протитуберкульозних препаратів ІІ ряду для лікування
1740 хворих на мультирезистентний ТБ.
Альянс-Україна закликає розширювати заходи профілактики і виявлення
туберкульозу серед вразливих груп населення з метою забезпечення їх доступу до
медичних послуг.

