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Рекомендації
Чи опановуються всі засоби і чи витрачаються вони згідно з бюджетом?
Кінцеві коментарі

Фінансування

Рекомендації

Фінансовий звіт ЦГЗ у першому періоді не подавався.
F1

F2

Фактичний відсоток освоєння коштів ОРом за поточний період складає 79,88%. Після затверждення змін Глобальним фондом до бюджету гранту
ЦГЗ відсоток освоєння коштів склав 98%.
Організація послуг та адміністративно-господарське управління - Витрати перевищили бюджет, посилаючись на BL 307, оскільки ВООЗ
повідомила про витрати в 418 687 доларів проти бюджету в 350 тисяч доларів США, використовуючи перенесення з 2018 року. Збільшення також
пояснюється необхідністю підтримки додаткової діяльності RPHC.
Покращення управління поточним фінансуванням (не УДФ) - Збільшення пояснюється додатковим збільшенням на 5% за рахунок переоцінки
гривні за 2 квартал 2019 року у відповідь на BL 32 для консультантів.
Інші інформаційні системи громадського здоров'я та інтервенції з МіО - Зростання виправдано необхідністю найняти групу регіональних
консультантів у грудні 2019 року для структурної реорганізації системи МіО, посилаючись на BL 394.
Розвиток професійних компетенцій медичних працівників, в тому числі на рівні громади - суму бюджету збільшено, якої 5% збільшення
пояснюється переоцінкою гривні до долара; і 7% пояснюється збільшенням фактичних витрат у порівнянні з передбачуваними припущеннями
витрат.
Лікування: МР-ТБ - Альянс завершив закупівлю респіраторів у 2019 році. Таким чином, кошти, виділені 266 BL, на 50% залишку на респіратори до
Q9, були витрачені у Q8, що спричинило збільшення цієї інтервенції.
Виявлення хворих та діагностика: МР-ТБ - Низьке поглинання пояснюється тим, що деякі закупівлі Bactec та його витратних матеріалів були
відкладені з 2019 року на 9 квартал 2020 року (посилаючись на BL 263, 265, 402, 403). Цей бюджет буде завершено у 2020 році.
Лікування ТБ на рівні громади - Мережа повідомила про нижчу швидкість поглинання для цього втручання як частину нового туберкульозу для
туберкульозу у другому періоді 2009 року, посилаючись на BLs 548-553 та 556-561. Управління грантом Althouogh як частина цього субгранту було
завищено у відповідності до BL 554-555 та 562-563. Про загальну вартість цього субсидії повідомлялося зі 105% коефіцієнтом поглинання.
Інші інтервенції стосовно політики та принципів управління - Збільшення обґрунтовано необхідністю сплати консультаційних платежів
регіональним координаторам пенітенціарного сектору у відповідності до BL 190. Ці виплати обробляються із затримкою на 2 місяці після успішної
перевірки показників. Це не було враховано в процесі оновлення бюджету за ІV квартал, що спричинило збільшення швидкості поглинання.
Поведінкові інтервенції для секс працівників - Альянс перевищив бюджет на послуги з профілактики SW, ref BL 325, 327 шляхом часткового
переведення невикористаних коштів з програми PWID у відповідність до BLS 335 та 337. Інша причина перевищення бюджету полягає в тому, що
Суми та Полтава також стягували витрати на загальну суму 31 049 доларів до 325 BL -339 для продовження служб профілактики з 2018 року в
першому півріччі 2019 року для PWID, MSM, SW.
Поведінкові інтервенції для ЧСЧ - ------------------"------------------------------Дослідження - Деякі дослідження не були завершені у 2019 році, але будуть завершені у 2020 році
Надання диференційованих АРТ послуг - Мережа не використала бюджет посиланням на BL 220 і завершить закупівлі ARV в 2020 році.
Якість програми та даних - Додаткові кошти були переведені з цієї лінії для оплати регіональних консультантів для структурної реорганізації
системи МіО

F3

Дані будуть збиратися у 2020 році

F4

Дані не будуть збиратися для аналізу
Чи здійснюються закупівлі і набір персоналу згідно графіку?
Кінцеві коментарі

Управління

M1

Дані умови залишаються недовиконаними з попередніх періодів:
Нові трирічні Національні плани МіО стануть частиною 3-річних урядових планів з виконання завдань і заходів протидії туберкульозу, ВІЛ/СНІДу,
гепатитів В і С та будуть доопрацьовані на початку 2020 року.
Реалізація плану Переходу 20-50-80 продовжиться у 2020 році
Створення Національної закупівельної агенції та передача закупівлі товарів медичного призначення від неурядових основних реципієнтів до
урядового Основного Реципієнта
Дії з встановленим терміном виконання:
За роз'ясненням від ОР стосуються поточної діяльність і не можуть вважатись виконаними до якогось терміну у часі.

M2

Станом на 31 грудня 2020 року ОР має 3,5 вакантних посади.
Заповнено 6,5 ставок, працює 9 осіб, 4 з яких - перекладачі

M3

Всього отримано 32 заявки на конкурс, з яких 12 було відхилено, а 20 заявок пройшли оцінку, підписано договори та субреципієнти отримують
фінансування.

M4

В даному періоді всі суб-реципієнти та суб суб-реципієнти подали звіти вчасно.

M5

Дані ЦГЗ надані не в повному обсязі.
Основна недовитрата коштів зумовлена перенесенням закупівель на наступний період (2020 рік).

M6

Дані збираються ЦГЗ в рамках рутинного аналізу

Рекомендації

Чи досягаються технічні цільові показники?

Програма

Кінцеві коментарі

P1 - тенденція

У 2019 році можливість набору нових пацієнтів стала можлива лише наприкінці другого півріччя у звязку з затримкою закупівлі препаратів.
Представники обласних департаментів охорони здоров’я не мають консолідованого бачення та зацікавленості в розширенні програми на рівні
регіонів.
Відсутність мотивації медичного персоналу програми ЗПТ до розширення у звязку з відсутністю додаткового матеріального заохочення.
Частина пацієнтів на ЗПТ обслуговується у мережі приватних медичних закладів, що видають препарати ЗПТ за платні рецепти.

P2 - тенденція

Однією з причин невиконання показника є невелика кількість пацієнтів, у яких ВІЛ діагностується вперше.

3_ЦГЗ_Dashboard_Р4_2020

Рекомендації

Рекомендації

V1.0

21.10.2020

P3 - тенденція

P1

Показник було виконано на 98% у зв'язку з тим, що в другому півріччі 2019 року відбувався перехід програми на державне фінансування і в деяких
регіонах вибір надавачів послуг відбувався із затримкою.

1. Протягом 2019 року в програмі ЗПТ використовувались препарати закуплені за кошти Державного бюджету на 2017 рік. З жовтня 2019 року
розпочався поступовий перехід на споживання препаратів закуплених за кошти ДБ на 2018 рік. Оскільки розширення програми ЗПТ тісно
пов’язане з кількістю закуплених препаратів, а розширення програми можливе лише при переході між ДБ, то в 2019 році можливість набору нових
пацієнтів стала можлива лише наприкінці другого півріччя.
2. На рівні регіонів відсутня політична воля до розширення програми ЗПТ. Так, представники обласних департаментів охорони здоров’я не мають
консолідованого бачення та зацікавленості в розширенні програми на рівні регіонів, а відтак не сформована стратегія розширення програми, не
налагоджені комунікативні зв’язки між ДОЗ та ЗОЗ, що потенційно могли б впроваджувати програму ЗПТ
3. Відсутність мотивації медичного персоналу програми ЗПТ до розширення. Оскільки медичні працівники, які залучені до програми ЗПТ не
отримували додаткового матеріального заохочення і, враховуючи особливості роботи з даною категорією пацієнтів, не мали бажання розвивати
програму на місцях та розширювати її. Проте, починаючи з квітні 2020 року програма ЗПТ увійде до державної програми медичних гарантій, що
дасть зможу оплачувати роботу медичних працівників, які залучені в програму ЗПТ.
4. В деяких регіонах, зокрема в місті Києві, існує широко розгалужена мережа приватних медичних закладів, що видають препарати ЗПТ за платні
рецепти. Діяльність таких клінік не підпадає під дію Наказу МОЗ України № 200, що регулює впровадження програми ЗПТ в Україні. Відтак,
приватні клініки не мають встановлених стандартів роботи з людьми, які потребують лікування від опіоїдної залежності та не контролюють прийом
ними наврковмісних лікарських засобів. Відсутність контролю приваблює в такі медичні заклади частину клієнтів, які потенційно могли би стати
пацієнтами державної програми ЗПТ.

P2

Однією з причин невиконання показника є невелика кількість пацієнтів, у яких ВІЛ діагностується вперше.
З метою посилення національної програми тестування на ВІЛ, індексування та тестування з ініціативи медичного працівника широко
впроваджуються у всіх закладах охорони здоров’я України. Програма тестування ключових груп населення посилюється через громадські
організації.
Після повного запуску програм тестування в Україні та посилення тестування та виявлення ЛЖВ, більше пацієнтів будуть отримувати АРТ

P3

Показник було виконано на 98% у зв'язку з тим, що в другому півріччі 2019 року відбувався перехід програми на державне фінансування і в деяких
регіонах вибір надавачів послуг відбувався із затримкою.

P4

Основними причинами недосягнення індикатора є несвоєчасне проведення тестування на ВІЛ та відмова від тестування на ВІЛ пацієнтів хворих
на Туберкульоз.

P5

Основними причинами недостатньої ефективності є відмова пацієнтів від АРТ, тяжкість клінічного стану пацієнта, що не дозволяє застосовувати
АРТ, ранню смертність пацієнтів з підтвердженою ВІЛ-інфекцією до початку лікування АРТ. Розширення програм тестування на ВІЛ допоможе
виявити пацієнтів на ранніх стадіях та вирішити цю проблему

P6

Частково невиконання пояснюється тим, що оціночний показник (Розрахунковий показник ВООЗ), який був взятий за основу для цільового
значення включає дані по непідконтрольним територіям України та АР Крим, щодо яких дані недоступні та не включені до фактичного значення, а
відповідно фактичне значення зменшено на цю частку. Через географічні та соціальні особливості України низька реєстрація спостерігається
переважно серед важкодоступних верств населення: мігрантів, ромського населення, населення непідконтрольних територій Донецька та
Луганська. Це створює перешкоди для доступу до послуг туберкульозу. Ще одна причина полягає в тому, що лікарі первинної медико-санітарної
допомоги не завжди направляють підозрюваних на туберкульоз для діагностики. Також наразі є недостатнім доступ в масштабах країни до
молекулярно-генетичних методів діагностики в якості первинного діагностичного тесту на первинному рівні. Обов’язкове повідомлення вимагає
взаємодії з приватним сектором, посилення залучення громад, усунення недоліків зазначених у звіті, зміцнення системи МіО, забезпечення
належної та компетентної медичних працівників та кращого використання відповідних інструментів скринінгу - це стратегічні підходи на всіх рівнях
системи охорони здоров'я, які повинні враховуватись. З метою оцінки системи епіднагляду проведено епідеміологічне дослідження із залученням
євроВООЗ у жовтні 2020 року, результати якого будуть враховані для покращення реєстрації випадків ТБ і зміцнення системи епіднагляду. Також
більш точну відповідь щодо недореєстрації пацієнтів з ТБ буде отримано після проведення інвенторі стаді, яке заплановано на 2020 рік разом з
євро ВООЗ.

P7

Існує кілька можливих пояснень недостатності виконання показників, деякі з можливих причин представлені нижче: частково невиконання
пояснюється тим, що оціночний показник включає частину територій України, які протягом 2019 року не були підконтрольні Уряду України
(частина Донецької та Луганської областей, АР Крим та м.Севастополь) у зв'язку з чим дані з цих територій не збирались. Недовиконання також
повязано зі зменшенням кількості виявлених випадків всіх форм туберкульозу та причинами, які були описані до цього індикатора. Всі хворі, яких
було виявлено були обстежені за допомогою GeneXpert. Недостатнє залучення закладів первинної медико-санітарної допомоги до процесу,
наприклад, не всі можливі пацієнти регулярно обстежуються на туберкульоз. Питання збору мокротиння: збирання мокротиння в приміщеннях
ПМСД, районних туберкульозних кабінетах. Крім того, рентген залишається основним методом діагностики . Транспортування мокротиння:
транспортування мокротиння іноді може відбуватися із значним запізненням до лабораторій, навіть у спеціалізованому протитуберкульозному
закладі, або взагалі не трапляється.

P8

Частково невиконання пояснюється тим, що оціночний показник включає частину територій України, які протягом 2019 року не були підконтрольні
Уряду України (частина Донецької та Луганської областей, АР Крим та м.Севастополь) у зв'язку з чим дані з цих територій не збирались.Низьке
виконання показника пов'язане з низьким виявленням хворих на туберкульоз. Всі хворі, яким було діагностовано Риф-ТБ, МРТБ, РРТБ
розпочинають лікування препаратами другого ряду. Наразі на всій території України доступні нові ПТП Деламанід та Бедаквілін і доступні
абсолютно всім хворим.

Зверніть увагу, оскільки це зворотний показник, тому і відсоток досягнення розраховується по зворотній формулі.
P9

P10

Відхилення частково пояснюється тим, що більшість пацієнтів відриваються до передачі на програми соцсупроводу. Також значна частка
пацієнтів відриваютьься на стаціонарному етапі, а не тільки амбулаторному, де не проводилися масштабно програми формування прихильності.
В деяких місцях недоступні програми соцсупроводу та не відбувається правильний відбір пацієнтівв на програми соцсупроводу. Крім того, через
високий рівень токсичності та побічні ефекти лікарських препаратів пацієнти не повністю дотримуються схеми лікування.

Низька ефективність пов'язана з високим рівнем захворюваності на туберкульоз серед ЛЖВ в Україні. Майже кожен п'ятий (а саме, у 2019 році 3342 особи), які були вперше залучені до лікування ВІЛ, потребують лікування від туберкульозу, тому вони не можуть отримувати профілактичне
лікування
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