Заїка Н. О.

голова Керівного комітету
Партнерства «Зупинимо туберкульоз. Україна»,
координатор програм РАТН

▪ Нарада високого рівня Генеральної Асамблеї ООН з туберкульозу,

26 вересня 2018 року, Нью-Йорк - безпосередньо перед ГА ООН.
▪ Відкрито для 193 національних делегацій в ООН. Вітається участь всіх держав -

членів на найвищому рівні - рівень Глав держав та урядів

▪ Мета: Досягти високого рівня політичної уваги та стимулювати боротьбу з

туберкульозом на вищих рівнях

▪ Результат:
▪ Політична декларація - набір чітких цілей, керівних правил і принципів, які

країни погоджуються дотримуватися і виконувати для перемоги над
туберкульозом. Готується також декларація громадянського суспільства.
▪ Після СВУ: впровадження механізмів підзвітності за прийнятими
зобов'язаннями

УЗГОДЖЕНІ 5 ЦІЛЕЙ ДЛЯ КЛЮЧОВИХ ВИМОГ:
1. Забезпечити всім, хто

2. Трансформувати

цього потребує доступ до
своєчасної і ефективної
діагностики, лікування і
профілактики ТБ для всіх,
шляхом усунення прогалин

відповідь на туберкульоз, як
таку, що ґрунтується на
принципах справедливості,
прав людини, і
орієнтованості на потреби
людей

4. Інвестувати кошти,
необхідні для ліквідації
туберкульозу

3. Прискорити розробку
необхідних нових
інструментів
(технологій та ліків)
для ліквідації ТБ

5. Взяти зобов'язання щодо
рішучого та відповідального
глобального лідерства, включаючи
регулярну звітність перед ООН

«До» НВР ООН:
Напрямки роботи

▪ Залучення ГС ООН і Постійних

▪ Глобальне співтовариство по боротьбі з

▪

туберкульозом - ВООЗ, Партнерство
"Зупинити ТБ" (STOP TB Partnership) і
громадянське суспільство - 8 напрямків
підготовчої роботи

▪ Координація - STOP TB Partnership

Результат:
• Завершуються консультації та
перемовини по основній декларації;
• Розпочався процес підготовки позиції
громадянського суспільства
• Розробка механізму підзвітності в
процесі, є звіти нарад зацікавлених сторін

▪
▪

▪
▪

▪
▪

представництв при ООН в Нью-Йорку і
Женеві
Розробка Резолюції по методам і завданням
роботи
Політична декларація та механізм
підзвітності СВУ ООН
Політична адвокація всередині країн та
забезпечення участі на найвищому рівні
Зв'язки з громадськістю та комунікація
Консультативна група співтовариств, що
постраждали від ТБ і громадянського
суспільства, яка координується за
підтримки Міжнародної підтримка
громадянського суспільства
Платформа приватного сектора
Логістика

▪ Реєстрація учасників завершується 31 липня 2018

року https://www.un.org/pga/72/event-latest/fightto-end-tuberculosis/

▪ Парламентська платформа по боротьбі з

туберкульозом – зв'язок з Постійним
Представництвом України у Нью-Йорку,
координація з Всесвітнім рухом
парламентарів Глобальний Кокус проти ТБ
за підтримки «Альянс громадського
здоров'я», участь у консультативній нараді
Парламентарів в ООН, організація
парламентські брифінги, залучення
громадських організацій у співпраці,
зустрічі з міністрами

▪ Партнерство «Зупинимо туберкульоз.

Україна» у координації з Глобальною
консультативною групою спільнот, що
постраждали від ТБ і громадянського
суспільства:
підготовка та обговорення ключових вимог для
позиції України у відповідності до положень
політичної декларації, підготовка критеріїв
вибору представників громадянського
суспільства для участі в делегації, адвокація
участі керівників найвищого рівня у НВР по ТБ

▪ Резолюція круглого столу від 22 березня 2018

року

▪ Розроблено план підготовки до НВР ООН
▪ Листи від Партнерства «Зупинимо туберкульоз.

Україна» та Парламентської платформи по
боротьбі з туберкульозом із закликом взяти
участь у Нараді високого рівня ООН надіслані до
Кабінету міністрів та Адміністрації Президента

▪ Формування критеріїв для участі

громадянського суспільства в складі офіційної
делегації країни та прозорого механізму
формування делегації

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ПОЛОЖЕНЬ
ПОЛІТИЧНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ В УКРАЇНІ(1)
▪ Збільшення фінансування дослідних робіт в

галузі ТБ задля прискорення розробки та
впровадження нових профілактичних,
діагностичних та терапевтичних засобів, та
нових підходів до організації надання
протитуберкульозної допомоги, необхідних
для подолання туберкульозу до 2030 року

▪ Зміна парадигми організації надання послуг

у сфері протидії ТБ шляхом переходу до
активного виявлення випадків
туберкульозу у населення, яке належить до
груп ризику, надання інтегрованих
орієнтованих на потреби людей послуг,
діагностики, лікування та профілактики
туберкульозу, оптимізації фінансових
інвестицій, а також урахування прав і
гендерно-орієнтованих потреб людей, які
зіткнулись з проблемою ТБ

▪ Забезпечити ефективне виявлення ТБ,

зокрема серед ключових груп населення, які
мають високі ризики захворіти на ТБ, і
найбільше потерпають від його негативних
наслідків, та проводити системний аналіз з
метою визначення таких пріоритетних груп

▪ Забезпечити фінансування моніторингу та

оцінки для отримання поглиблених даних,
систематичний аналіз даних з розподілом за
статтю і віком з метою ідентифікації
специфічних ризиків та вразливості,
пов’язаної з ТБ

▪ Проводити широкі інформаційні кампанії з

тематики ТБ, ТБ/ВІЛ, спрямовані на
підвищення обізнаності громадян та
зменшення стигми і дискримінації щодо
хворих на туберкульоз серед загального
населення

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ПОЛОЖЕНЬ
ПОЛІТИЧНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ В УКРАЇНІ(2)
▪ Затвердження Національної програми

боротьби з туберкульозом та впровадження
системи забезпечення якості
протитуберкульозних послуг.

▪ Прозорий та безперебійний механізм

державних закупівель сучасних препаратів
для лікування туберкульозу та поєднаної
інфекції ТБ/ВІЛ, впровадження моделей
протитуберкульозної допомоги,
орієнтованих на потреби людини

▪ Створення належних умов перебування в

протитуберкульозних стаціонарах, які б
виключили можливість внутрішньолікарняної передачі туберкульозної
інфекції, яка є головним джерелом
поширення стійких до лікування форм
захворювання

▪ Створити міжвідомчу цільову групу та

розробити конкретний план дій для
комплексного вирішення проблеми
туберкульозу серед жінок-матерів, дітей
та підлітків

▪ Забезпечити виявлення та відповідне

лікування принаймні 90% випадків
туберкульозу та МРТБ серед дітей

▪ Забезпечити, щоб діти з підвищеним

ризиком інфікування ТБ, зазвичай через
контакт з хворими на ТБ, отримували
профілактичне лікування ТБ

▪ Формування складу делегації

▪

▪

▪
▪

України із застосуванням прозорих
демократичних механізмів вибору
делегатів
Обговорення ключових для
України питань та пропозицій, які
викладені у листах
Підготовка інформації для членів
делегації до виступів та
обговорень
Планування механізмів
підзвітності
Забезпечення участі у Нараді
Голови Держави та Голови Уряду

▪ Голова Генеральної Асамблеї закликає

держави-члени ООН розглянути питання
про включення до своїх національних
делегацій з належним врахуванням
гендерної рівності таких представників,
як:
▪ Парламентарі,
▪ Мери та губернатори міст та регіонів з
▪

▪
▪
▪

високим тягарем туберкульозу,
Представники громадянського суспільства,
включаючи неурядові організації,
об’єднання місцевих громад та релігійні
організації,
Академічні установи,
Благодійні фонди,
Приватний сектор та мережі, що
представляють людей, які постраждали від
туберкульозу.

▪ Представники Адміністрації Президента України на

чолі з Президентом України

▪ Прем'єр-міністр України
▪ Депутати Верховної Ради
▪ Представники Міністерств (МОЗ, МЗС, Мінфін, МСП)
▪ Представники Центру громадського здоров’я
▪ Представники наукових закладів

▪ Представники громадських організацій, що працюють

у сфері туберкульозу, активістів з числа, людей, яких
торкнулася проблема туберкульозу

Кандидати від
громадського сектору
обираються конкурсною
комісією шляхом
голосування відповідно
до запропонованих
критеріїв

▪ Інформацію про підготовку участі України до Наради високого рівня Генеральної

Асамблеї ООН з туберкульозу взяти до відома

▪ Погодити пропозиції до проекту консолідованої позиції та рішучих зобов’язань

України щодо туберкульозу, що додаються

▪ Погодити запропоновані критерії для відбору кандидатів від громадського сектору

для формування складу делегації України для участі у Нараді високого рівня
Генеральної Асамблеї ООН з туберкульозу

▪ Рекомендувати МОЗ спільно з Партнерством «Зупинимо туберкульоз. Україна» до

31.07.2018 організувати відбір кандидатур учасників від громадського сектору для
включення до складу делегації України для участі у Нараді високого рівня
Генеральної Асамблеї ООН з туберкульозу згідно із погодженими критеріями

