ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ З ПИТАНЬ ПРОТИДІЇ ТУБЕРКУЛЬОЗУ
ТА ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ/СНІДу
м. Київ

24 березня 2016 р.

Присутні: за списком (додається)
Порядок денний: додається
Щодо розгляду питань порядку денного засідання Національної ради з питань
протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
1. Інформацію директора ДУ "Український центр контролю за соціально
небезпечними захворюваннями МОЗ України", члена Національної ради з питань протидії
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (далі – Національної ради), голови Комітету з
програмних питань Національної ради Нізової Н.М.(з питань № 1 та № 3 порядку денного),
Смирнова П. Л., заступника виконавчого директора з програмної діяльності МБФ "Альянс
громадського здоров'я", Курпіти В. І., виконавчого директора ВБО "Всеукраїнська мережа
людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом" та Сакварелідзе Г., старшого портфоліо-менеджера
Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією (з питання № 1
порядку денного), Осташко С. І., директора Департаменту громадського здоров'я МОЗ
України (з питання № 2 порядку денного), Семерика О. Ю., члена Експертної групи з
розробки змін та доповнень до Положення та складу Національної ради (з питання № 4
порядку денного), голови Комісії з нагляду Національної ради Салабай Н.В.(з питання № 5
порядку денного) взято до відома.
2. Враховуючи інформацію старшого портфоліо-менеджера Глобального фонду для
боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією (далі – Глобальний фонд) Сакварелідзе Г.
про те, що через невиконання Україною умов щодо забезпечення державного фінансування
програм замісної підтримувальної терапії (далі – ЗПТ) Глобальний фонд має юридичні
підстави утримати 15% (27 млн. доларів США) від виділеного Україні на 2015-2017 роки
фінансування, але при наявних доказах забезпечення у 2017 році програм ЗПТ за рахунок
державного фінансування, Глобальний фонд не утримає 15% бюджету та виділить Україні
додаткові 4 млн. доларів США на реінвестування заходів високого впливу, зокрема, на
лікування мультирезистентного туберкульозу, рекомендувати Міністерству охорони
здоров'я України (далі – МОЗ України) при виконанні державних цільових програм та
комплексних заходів програмного характеру МОЗ України за державні кошти у 2016 році
із залученням міжнародних організацій, вжити заходи для впровадження у 2017 році
програм ЗПТ за рахунок державного фінансування, оптимального використання
потенційних заощаджень, які виникли в процесі реалізації програм, зокрема, шляхом
оптимізації режимів/схем лікування.
3. Прийняти в цілому із подальшим доопрацюванням проект Стратегії забезпечення
сталої відповіді епідеміям туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного, та ВІЛ/СНІДу на
період до 2020 року та плану заходів щодо її реалізації (далі – проект Стратегії).
4. МОЗ України забезпечити доопрацювання та подання проекту Стратегії та плану
заходів щодо її реалізації на погодження до заінтересованих центральних органів
виконавчої влади та схвалення до Кабінету Міністрів України в установленому порядку і
забезпечити її оприлюднення.

5. При доопрацюванні проекту Стратегії та плану заходів щодо її реалізації
врахувати заходи плану дій Кабінету Міністрів України на 2016 рік, затверджених
розпорядженням КМУ від 16.03.2016 року № 184-р, та нормативно-правові документи,
викладені у листі Міністерства соціальної політики України на МОЗ України від 21.03.2016
року № 4013/0/14-16/56.
6. Враховуючи критичну ситуацію зі станом забезпеченості антиретровірусними
препаратами (далі – АРВП) за кошти Державного бюджету, яких у цілому по Україні
вистачить до кінця березня 2016 року, що створює загрозу переривання лікування хворих
на ВІЛ-інфекцію/СНІД, критичну ситуацію зі станом забезпеченості тестами для
діагностики ВІЛ-інфекції (включаючи тестування вагітних), тестами для лабораторного
супроводу перебігу ВІЛ-інфекції та моніторингу ефективності АРТ та загрозу утримання з
боку Глобального фонду фінансування грантів у розмірі 27 млн. доларів США за
невиконання Україною спеціальних умов Рамкових Угод у частині переходу у 2017 році на
повне державне фінансування програм ЗПТ, доручити МОЗ України підготувати звернення
від імені Національної ради до Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів
України щодо вжиття невідкладних заходів для виділення необхідного обсягу фінансування
на здійснення пріоритетних завдань і заходів Загальнодержавної цільової соціальної
програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки: діагностика ВІЛ-інфекції
(закупівля тестів для лабораторних досліджень); забезпечення доступу хворих на ВІЛінфекцію до безперервної АРТ (закупівля АРВ лікарських засобів); забезпечення
лабораторного супроводу перебігу ВІЛ-інфекції та ефективності АРТ (закупівля тестів для
лабораторних досліджень); забезпечення ЗПТ для людей, які є залежними від споживання
наркотиків (закупівля препаратів ЗПТ), відповідно до запиту від МОЗ України до
Міністерства фінансів України
до 7 квітня 2016 року.
7. Затвердити План роботи та План нагляду Національної ради на 2016 рік.
8. Комісії з нагляду та Секретаріату Національної ради забезпечити реалізацію
Плану нагляду на 2016 рік.
9. Членам Національної ради надати на електронну адресу Секретаріату
Національної ради конкретні обґрунтовані пропозиції до проекту змін та доповнень до
постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 № 926 "Деякі питання протидії
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу" щодо забезпечення участі у складі Національної ради
представництва груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та туберкульозом (далі –
проект змін та доповнень)
до 5 квітня 2016 року.
10. Експертній групі з питань підготовки проекту змін та доповнень до Положення
про Національну раду, а також питань щодо забезпечення у її складі представництва груп
підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та туберкульозом, опрацювати і узагальнити
надані до Секретаріату пропозиції членів Національної ради та повторно надати в
електронному вигляді проект змін та доповнень до Секретаріату Національної ради
до 9 квітня 2016 року.

11. Секретаріату Національної ради надати членам Національної ради отримані
пропозиції для подальшого узгодження шляхом електронного листування
до14 квітня 2016 року.
12. З метою додаткового опрацювання документів та прийняття виважених,
узгоджених з відповідними виборчими групами рішень з питання № 6 порядку денного,
Секретаріату Національної ради організувати у відповідності до п.п.10, 13 Регламенту
Національної ради:
12.1. Дистанційне обговорення питання
до 7 квітня 2016 року.
12.2. Прийняття членами Національної ради рішень шляхом листування або
електронною поштою
до 15 квітня 2016 року.
Cпівголовуючі:
Заступник Міністра охорони здоров'я
Член Координаційної ради ВБО
"Всеукраїнська мережа людей, які
живуть з ВІЛ", заступник голови
Національної ради
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