Баспасөз-релизі
2021 жылғы 17 қараша

Талдықорған қаласы

Адвокаттық кездесу - "ТБ, ТБ/АИТВ/Ковид саласындағы ҮЕҰ
қызметінің тұрақтылығын арттыру"кеңесі
Жаһандық қордың 2020-2022 жылдарға арналған гранты жобасын іске
асыру шеңберінде"Қазақстанда дәріге төзімді туберкулезге қарсы тиімді
әрекет ету шаралары" (оффлайн және онлайн)
Бүгін "Көктем Grand" қонақ үйінде: мкр. "Көктем", 10 үй Алматы
облысының" Денсаулық сақтау басқармасы "ММ бастамасымен 2020-2022
жылдарға арналған Жаһандық қор грантының жобасын іске асыру
шеңберінде"
ТБ,ТБ/АИТВ/Ковид
саласындағы
ҮЕҰ
қызметінің
тұрақтылығын арттыру мақсатында адвокациялық кездесу өткізіледі.
Кеңестің негізгі мақсаты-шешім қабылдайтын тұлғалардың Туберкулез
мәселелері саласындағы ҮЕҰ қызметі туралы хабардар болуын арттыру және
ҚР-дағы әлеуметтік мәні бар аурулардың ауыртпалығын төмендету үшін
республикалық және жергілікті бюджеттерден МҚТ (Мемлекеттік әлеуметтік
тапсырыс) және туберкулез, ТБ/АИТВ/КОВИД бойынша гранттар бөлудің
өзекті мәселелерін талқылау.
Іс-шараға ҚР Ұлттық фтизиопульмонология ғылыми орталығының
өкілдері, ішкі саясат басқармасының, Экономика және бюджеттік жоспарлау
басқармасының, жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік
бағдарламалар басқармасының Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстарға
лоттардың тақырыптарын айқындау және бекіту мәселелеріне жетекшілік
ететін
бейінді
мамандары,
сондай-ақ
Алматы
облысының
фтизиопульмонология орталығының, Алматы облысының Азаматтық
альянсының өкілдері, Жаһандық қордың және облыстық деңгейдегі БАҚ
мамандары қатысты.
Бүгінгі таңда ҚР Президенті мен Үкіметі тарапынан жан-жақты қолдау
көрсетілуде және халықаралық стандарттарға сәйкес туберкулезге қарсы ісшараларды іске асыруды реттейтін және мүмкіндігін қамтамасыз ететін НҚА
бар.
Туберкулезге қарсы көмекті дамытудың оң жақтары:
- 2018 жылдан бастап ӨТБ қаржыландыру механизмі төсек-күннен кешенді
тарифке өзгертілді және "ЛС"АЖ туберкулезге қарсы препараттарды дербес
есепке алу бойынша енгізілді;
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- Бірыңғай дистрибьютор арқылы барлық қажетті ТҚП-ны уақтылы және
орталықтандырылған сатып алуды қамтамасыз ете отырып, дәрілік
менеджменттің жоғары деңгейі;- Охвачено 99,8% больных М/ШЛУ ТБ
адекватным лечением;
- Туберкулезбен ауыратын науқастардың бірыңғай ұлттық тіркелімі, оның
ішінде ТБ/КАДТТ бар;
- Облыс бойынша ТҚҰ және МСАК деңгейінде халықаралық стандарттарға
сәйкес келетін туберкулезді және КДК ТБ диагностикалаудың жедел және
жеделдетілген әдістері енгізілді (12 G-Xpert аппараты, оның ішінде 2 аппарат
АОФПО зертханаларында және 10 аппарат облыстың аудандары мен
қалаларының ОАА-да орнатылған). Зерттеудің молекулярлық-генетикалық
әдістерімен қамтылуы 100% құрады (тіркелген 5531 адамның барлығы GXpert қамтыған);
- 2016 жылдан бастап ҚР-да ТБ/КАД ТТ емдеу үшін жаңа туберкулезге қарсы
препараттарды қолдану басталды (деламанид, бедаквилин, линезолид,
клофазимин, меропенем және имипенем-циластатин); 2019 жылдан бастап РБ
есебінен сатып алынады.
- Емдеуге бейілділікті арттыру мақсатында пациенттерді амбулаториялық
емдеуде психоәлеуметтік қолдаумен қамту кеңейтілді – облыс бойынша
қаржыландыру көлемі 10 айға. 2021ж. - 88.767,400 теңге, бұл ӨТБ
бюджетінің 3,1% құрайды және стационарды алмастыратын технологиялар
енгізілді (үйдегі күндізгі стационарлар-84 пациент, мобильді бригадалар-64
пациент қамтылды, бақылау үшін инновациялық әдіс-бейнебақылау емдеу
енгізілді, қамту – 33,3% құрады);
- Облыс бойынша ТБ-мен байланыста болған адамдар (0-18 жастағы балалар
мен жасөспірімдер)арасында жасырын туберкулезді емдеу жүргізіледі.
- Облыс бойынша ТБ-мен күреске 3 ҮЕҰ жұмылдырылды: "Амелия"
қоғамдық бірлестігі, "Талдықорған өңірлік жұмыспен қамтуға жәрдемдесу
қоры" қоғамдық қоры, "ҚОС ҚАНАТ ЖЕТІСУ"қоғамдық бірлестігі
2021 жылдың қаңтар-қазан айларында ҮЕҰ күшімен 17 Белсенді ТБ ауруы
анықталды, 19 пациент емделуге қайтарылды, 11 пациент құжатталды, 1
пациент Өзбекстанға жер аударылды. 211 пациентке көлік шығындарын өтеу,
азық-түлік сатып алу түрінде әлеуметтік көмек көрсетілді;
Мемлекеттік сатып алу порталы арқылы Туберкулез мәселелері бойынша
Мемлекеттік әлеуметтік тапсырысқа конкурс жарияланды, жеңімпаз болып
"ҚОС ҚАНАТ ЖЕТІСУ"ҚБ жарияланды.
Туберкулезбен күреске облыстың үкіметтік емес ұйымдарын тарту жөніндегі
жұмысы алдағы уақытта да жалғасатын болады.
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