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Головний фахівець відділу супроводу реформ та регіонального розвитку 

Ц ентр громадського здоров’я МО З України 

Т арас  Гриценк о 

Розвиток  програм  ЗП Т  в к онтек ст і розбуд ови 
систем и гром ад ськ ого зд оров’я  



Робота з к лю човим и групам и в к онтек ст і гром ад ськ ого зд оров’я 

З 2 півріччя 2019 року 
для понад 20 0  0 0 0  ЛВНІ 

О ціночна кількість  
 ≈ 347 0 0 0  осіб 

37,9% ВІЛ- позитивних 
ЛВНІ отримую ть АРТ  

О ціночна кількість 
ВІЛ+ЛВНІ ≈ 83 0 0 0  осіб 

Розвиток і 
розширення 

програм 
ЗПТ  

Розширення 
лікування 
ВІЛ серед 

ЛВНІ 

Державне 
фінансування 

програм 
профілактики 

210  сайтів  
 

10  890  пацієнтів, з них  
41% з ВІЛ 
14% з ВГВ 
59% з ВГС  
16% з Т Б 



К лю чові напрям к и розвитк у програм и ЗП Т  

    Щ орічне розширення програми та зміна підходів до планування потреби 

     Посилення ролі первинної медичної допомоги 

     Покращення доступу до послуг та усунення бар’єрів 

     Забезпечення сталого фінансування програм 

     Впровадження інтегрованого електронного реєстру пацієнтів ЗПТ   



 Розширення програм и та зм іна під ход ів д о планування потреби 

3,5% 

4 ,4 % 

5,3% 
6,1% 

7% 
7,8% 

0 1.10 .20 18 20 19 рік 20 20  рік 20 21 рік 20 22 рік 20 23 рік 

10 890  13238 1584 2 184 4 1 210 4 5 2364 7 

Розрахунок цілей охоплення від 
оціночних даних ЛВНІ 

О кремо визначені цілі  
для кожного регіона 

Щ орічний приріст на                    
2 60 0  хворих  

Пропорційне розширеня  
для бупренорфіна та метадона 

О новлена методика розрахунку 
потреб в препаратах 



Мож ливост і розширення вж е зараз! 
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Київ  
15 /  200 /514  

За ДБ 2016 –   
на 1161 курс  

За ДБ 2017 –   
на 781 курс  

За ДБ 2018  –   
на 1662 курси   

За Бюджет 2017 року вже 
надійшло розширення до:  

Донецької  
Запорізької  

Кіровоградської  
Луганської  

Миколаївської  
Одеської  

Полтавської  
Херсонської  

Черкаьскої  областей  
та м. Києва  



 Забезпечення сталого ф інансування програм  

ДБ 2016 –  Програма « 140 0 »  

ДБ 20 17 –  Програма « 140 0 »  

ДБ 20 18 –  Програма « 140 0 »  

ДБ 20 19 –  Програма « 140 0 »  

ДБ 20 20  –  « Громадське здоров’я»  

ДБ 20 16 –  « Громадське здоров’я»  

≈ 13 млн грн 

≈ 18 млн грн 

≈ 18 млн грн 

≈ 25 млн грн 

≈ 34  млн грн 

≈ 42 млн грн 

4  кв 20 17 

3 кв 20 18 

3 кв 20 19 

Національна 
закупівельна 

агенція 



 П осилення ролі первинної м ед ичної д опом оги 

Розробка порядку надання послуг супроводу  
пацієнтів ЗПТ  на рівні первинної медичної допомоги 

Розробка методики розрахунку вартості послуг супроводу 

Визначення референтних закладів для визначення рівня 
витрат та формування тарифів/коефіцієнтів вартості послуг 

Проведення розрахунків бю джетних витрат  
та вклю чення їх до програми « Громадське здоров’я»  



 Впровад ж ення інтегрованого елек тронного реєстру пацієнт ів ЗП Т   
E-H

ealth
 

МІС  В ІЛ  

ЕІ ЗП
Т

 

Підготовка ТЗ та інтерфейсу модулю реєстру 
пацієнтів ЗПТ , як компоненту МІС  ВІЛ 

Розробка модулю  та погодження із  національними 
партнерами та міжнародним донором    

П ілотування на національному рівні  

Аналіз спроможності сайтів  експлуатувати реєстр та 
проведення комп'ю теризації закладів за потреби 

Внесення змін до регулю ю чих актів та забезпечення 
відповідних рівнів доступу 



 П ок ращ ення д оступу д о послуг та усунення бар’єрів 

     Впровадження ЗПТ  в місцях позбавлення волі 

     Впорядкування механізму надання послуг ЗПТ  у приватних закладах охорони здоров’я  

     Розробка регіональних програм роботи з клю човими групами та проблемами залежності 

     Перегляд системи медичного нагляду  за хворими на психічні розлади внаслідок вживання ПАР 

     С прощення порядку  встановлення діагнозу залежності 
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