Київ
2017

У публікації представлено інформацію про методику якісної оцінки ClASS «Клінічна оцінка
для посилення систем (Clinical Assessment for Systems Strengthening)», що впроваджується в
Україні з 2012 року за спільної ініціативи Міжнародного центру підготовки та освіти у сфері
охорони здоров’я Університету штату Вашингтон (I-TECH/UW) та ДУ «Центр громадського
здоров’я МОЗ України» як інструмент посилення потенціалу закладів охорони здоров’я
України, та наведено приклади успішного виконання рекомендацій оцінки закладами, в яких
було проведено оцінку ClASS в 2014-2016 роках.
Публікація може стати у нагоді керівникам та фахівцям закладів охорони здоров’я всіх рівнів
надання медичної допомоги, проектам і програмам міжнародної технічної допомоги, не
урядовим організаціям, що працюють у сфері профілактики та лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу в
Україні.
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ВІД АВТОРІВ

У публікації представлено інформацію про методику якісної оцінки ClASS
«Клінічна оцінка для посилення систем (Clinical Assessment for Systems
Strengthening)» як інструменту посилення потенціалу закладів охорони здоров’я
України та наведено приклади успішного виконання рекомендацій оцінки
закладами, в яких було проведено оцінку ClASS в 2014–2016 роках.
Автори сподіваються, що публікація сприятиме:
• покращенню розуміння зацікавленими сторонами на національному,
реґіональному та місцевому рівнях важливості та корисності проведення
оцінки ClASS як інструменту посилення потенціалу закладів охорони
здоров’я та підґрунтя для формування системи безперервного підвищення
якості послуг в окремому закладі;
• поширенню кращих практик, описаних у цій публікації, на національному
та місцевому рівнях;
• підвищенню зацікавленості керівників закладів охорони здоров’я України
у проведенні якісної оцінки організаційного потенціалу відповідних установ
та організацій.
Публікація може стати у нагоді керівникам та фахівцям закладів охорони
здоров’я всіх рівнів надання медичної допомоги, проектам і програмам
міжнародної технічної допомоги, неурядовим організаціям, що працюють у сфері
профілактики та лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні.
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ПОДЯКА

ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» та представництво
Міжнародного центру підготовки та освіти у сфері охорони здоров’я (I-TECH)
університету штату Вашингтон в Україні висловлюють подяку:
• міжнародному експерту з оцінки ClASS Стівену Коллензу (Stephen R.
Collens) за розробку структури даної публікації;
• представникам закладів охорони здоров’я, які підготували матеріал та
фотографії для публікації.
Здійснення оцінки за методологією ClASS та підготовка цієї публікації стали
можливими за підтримки Адміністрації США з ресурсів і служб охорони
здоров’я США (HRSA) Департаменту охорони здоров’я та соціального
забезпечення (HHS) за кошти гранту U91HA06801, наданого Міжнародному
центру освіти та навчання з питань СНІДу. Інформаційний зміст та висновки,
представлені у публікації, належать його авторам і не відображають офіційну
позицію, політику або позитивний відгук з боку HRSA, HHS або уряду США.
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ВСТУП

Реформування системи охорони здоров’я України у напрямі децентралізації
системи надання медичної допомоги та підвищення якості надання медичних
послуг і покращення їхньої доступності потребує впровадження нових стратегій,
підходів та інструментів як на національному, так і на реґіональному рівнях.
Одним з таких інструментів є методика якісної оцінки ClASS – «Клінічна оцінка
для посилення систем (Clinical Assessment for Systems Strengthening)»,
розроблена Міжнародним центром підготовки та освіти у сфері охорони здоров’я
Університету штату Вашингтон (I-TECH/UW). В Україні методика ClASS
адаптована та впроваджується ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»
за методологічної та фінансової підтримки I-TECH. Методика ClASS спрямована
на посилення потенціалу та поліпшення результатів роботи окремого ЗОЗ,
покращення якості медичних послуг та системи охорони здоров’я загалом, а
також безперервне вдосконалення цієї системи.
Основною метою проведення оцінки ЗОЗ із застосуванням методики ClASS є:
• визначення успішних практик, досягнень та наявних можливостей закладу, які можуть бути впроваджені в інших ЗОЗ;
• виокремлення тих сфер діяльності, що потребують посилення;
• пошук шляхів і ресурсів для забезпечення сталого та безперервного процесу надання якісних медичних послуг, розширення їх спектру та обсягу.
На відміну від інструментів аудиту чи перевірки методика ClASS не
передбачає виявлення недоліків безпосередньо в роботі окремого спеціаліста
або закладу у цілому. Натомість, результати оцінки дають змогу визначити добре
функціонуючі в закладі системи, процедури та процеси (сильні сторони);
сформувати перелік відсутніх або недосконалих регламентуючих документів,
систем, процедур або процесів, а також визначити їх безпосередній вплив на
якість надання медичних послуг закладом (сфери для покращення); підготувати

8

Клінічна оцінка для посилення систем (ClASS)

обґрунтовані рекомендації щодо конкретних
кроків у роботі з кожною сформульованою
сферою для покращення.
Процес проведення оцінки із використанням методики ClASS відбувається у шість
пов’язаних між собою етапів:
• ініціювання процесу (безпосередньо
ЗОЗ або ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»);
• підготовка до оцінки ClASS;
• проведення оцінки ClASS;

для здійснення якісної оцінки закладів шляхом глибинних групових та індивідуальних
інтерв’ю, розгляду потрібної документації та
верифікації отриманої інформації. МОЗ
України офіційно рекомендувало використання
модулів «Адміністративна діяльність»,
«Фінансова діяльність», «Консультування і
тестування на ВІЛ», «Медична допомога».
Протягом 2016-2017 років були додатково
розроблені модулі «Лабораторія» та «Надання
інтегрованих послуг ЛЖВ з ко-інфекцією
ТБ/ВІЛ».

В Україні, на відміну від інших країн, де
впроваджується оцінка ClASS, офіційно затвердженим кінцевим етапом циклу оцінки є
запуск системи безперервного підвищення
якості послуг, що надаються ЗОЗ, в якому
було проведено оцінку.

В Україні впровадження методики ClASS
розпочалось у 2013 році. Протягом 2013-2017
років ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ
України» за участі та підтримки I-TECH:
1) підготовлено двадцять два сертифікованих
національних рецензенти/експерти для проведення оцінки ClASS; 2) розроблено та
затверджено МОЗ України методичні рекомендації «Використання методики Clinical
Assessment for Systems Strengthening (ClASS)
для моніторингу діяльності закладів охорони
здоров’я України за напрямком протидії ВІЛінфекції/СНІДу» (реєстраційний номер 177.15/
04/16б від 28 січня 2016 року); 3) проведено
оцінку ClASS у 13-ти центрах профілактики
та боротьби зі СНІДом, 5-ти протитуберкульозних диспансерах, 7-ми кабінетах «Довіра»,
2-ох неурядових організаціях у дванадцяти
регіонах України.

Інструментарій методики ClASS складається з модулів, що є тематичним керівництвом

На відміну від інших країн, в яких фінальним етапом ClASS є складання Плану дій, в

• планування заходів з покращення, спираючись на результати оцінки ClASS.
Результати реалізації даного етапу
відображаються у підготовленому фахівцями закладу Плані дій, спрямованих на
виконання отриманих рекомендацій;
• підготовка звіту за результатами проведеної оцінки ClASS.
Після закінчення циклу оцінки починається етап виконання рекомендацій відповідно
до розробленого Плану дій.
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Географія проведення оцінок ClASS в 201342017 рр.
*регіони, в яких проведено оцінку, позначені темно4зеленим кольором
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Україні в 2016-2017 роках було здійснено візити до раніше оцінених закладів: Криворізького міського, Чернівецького, Черкаського та
Київського обласних центрів профілактики та
боротьби зі СНІДом – з метою моніторингу
виконання отриманих рекомендацій. Проведений під час візитів аналіз результативності
та ефективності впровадження Планів дій дав
змогу виокремити ряд кращих практик та
конкретних кроків у напрямку посилення потенціалу, організаційної спроможності закладу, покращення якості надаваних послуг.
Окрім цього, у лютому та червні 2017 року
відбулись зустрічі фахівців національного
рівня, на яких представники закладів, що взяли участь в оцінці, мали змогу обмінятися
досвідом у реалізації Планів дій та навести
конкретні приклади успішного виконання експертних рекомендацій. Учасники зустрічей
погодилися, що збір та поширення кращих
практик («історій успіху»), які свідчать про
позитивний вплив оцінки ClASS завдяки виконанню Планів дій на посилення потенціалу
оціненого закладу, сприятиме більш активному та результативному впровадженню методики в Україні.

Історії успіху були відібрані за принципом
представлення усіх модулів СlASS та географічної різноманітності ЗОЗ.
Задля уніфікації зібраної та проаналізованої інформації кожна історія подається за
наступною структурою:
• Категорія історії успіху за відповідним
модулем ClASS.
• ЗОЗ, що здійснив покращення.
• Проблема (сфера для покращення), виявлена під час оцінки.
• Запроваджена ініціатива з покращення.
• Ключові результати ініціативи з покращення.
• Загальний вплив впровадженої ініціативи з покращення.
• Унікальний досвід, отриманий ЗОЗ.
• Висловлювання та відгуки представників ЗОЗ, що здійснив покращення.
• Інформація про партнерів, які долучилися до впровадження ініціативи з покращення.
• Контактна особа для отримання більш
детальної інформації щодо історії успіху.
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ІСТОРІЯ УСПІХУ ClASS:

«НАБЛИЖЕННЯ ПОСЛУГ
З ВІЛ ДЛЯ ГРУП
ПІДВИЩЕНОГО РИЗИКУ
В УМОВАХ МОБІЛЬНОЇ
ЛА
ТОРІЇ
АМБУ
ЛАТОРІЇ
АМБУЛА
В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ»

Категорія історії успіху за модулем
ClASS: консультування і тестування на ВІЛ
Заклад охорони здоров’я, що здійснив
покращення: КЗ КОР «Київський обласний
центр профілактики та боротьби з ВІЛ/
СНІДом»

Проблема (сфера для
покращення), виявлена
під час оцінки:
На момент проведення оцінки ClASS
(квітень 2016 року) в КЗ КОР «Київський обласний центр профілактики та боротьби з ВІЛ/
СНІДом» тестування представників груп
підвищеного ризику в Київській області залишалося на досить низькому рівні (за даними сероепідеміологічного моніторингу питома вага таких груп у загальній кількості протестованих становила лише 9% у 2015 році).
Проблема існувала внаслідок декількох
причин:
• Віддаленість ЗОЗ, які надають якісні
медичні послуги, зокрема з консультування та тестування на ВІЛ, від місць
проживання або згуртування груп підвищеного ризику.
• Не всі райони області були охоплені послугами неурядових організацій (зокрема, послугами з кейс-менеджменту).
• Обмежена кількість сайтів надання АРТ.
На час проведення оцінки ClASS
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в області повноцінно функціонувало 12
сайтів АРТ, які надавали послуги з ВІЛ
населенню в центральних районних та
міських лікарнях за територіальним
принципом. Жителі інших двадцяти районів області, у тому числі представники
груп підвищеного ризику, отримували
медичні послуги в КЗ КОР «Київський
обласний центр профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІДом» або, у випадку діагностування туберкульозу, в обласному
протитуберкульозному закладі.
• У КЗ КОР «Київський обласний центр
профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІДом»
площа та кількість приміщень не забезпечували достатнього робочого та конфіденційного простору у разі відвідування закладу великою кількістю пацієнтів
з районів та міст області, що призводило до створення несприятливих умов
праці лікарів-інфекціоністів та лікаряпсихолога зокрема, та зниженню ефективності надання медичної допомоги.
За результатами оцінки ClASS експерти,
які її проводили, надали наступні рекомендації за напрямом «Консультування і тестування на ВІЛ»:
• розширити доступ та залучення до консультування і тестування на ВІЛ представників груп ризику шляхом проведення
відповідної інформаційно-просвітницької роботи та посилення співпраці з неурядовими організаціями, які здійсню-

ють профілактичні заходи в місцях
згуртування представників груп ризику;
• покращити організаційно-методичну
роботу КЗ КОР «Київський обласний
центр профілактики та боротьби з ВІЛ/
СНІДом» щодо проведення консультування і тестування на ВІЛ в ЗОЗ області,
акцентуючи увагу на потребі активного
залучення до тестування представників
груп ризику;
• скоординувати роботу неурядових
організацій області щодо підвищення
охоплення тестуванням представників
груп ризику.

Ініціатива з покращення
та її ключові результати
Відповідно до наданих рекомендацій КЗ
КОР «Київський обласний центр профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІДом» розробив План
дій. На його виконання адміністрація закладу, за погодженням з Департаментом охорони здоров’я Київської обласної державної
адміністрації, створила новий структурний
підрозділ – «Мобільний пункт» – з п’ятьма
штатними посадами: завідувач мобільного
пункту, лікар-інфекціоніст, медична сестра,
соціальний працівник та водій.
Оскільки надання якісних послуг з консультування і тестування на маршруті новоствореним мобільним пунктом потребувало використання транспортного засобу, керівництво
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центру уклало договір позики транспортного
засобу з МБФ «Альянс громадського здоров’я», який передав центру спеціальний медичний автомобіль (мобільну амбулаторію) для
виїздів з метою консультування, тестування
та раннього взяття під медичний нагляд виявлених ВІЛ-позитивних пацієнтів; наближення інтегрованих послуг до пацієнтів, які їх потребують; забезпечення безперервного зв’язку між послугами з тестування та лікуванням;
організації клінічного наставництва та організаційно-методичної підтримки медичного
персоналу, членів локальних команд в лікувально-профілактичних закладах Київської
області (міські лікарні, центральні районні
лікарні, центри первинної медико-санітарної
допомоги).

Загальний вплив ініціативи
з покращення
Отримана мобільна амбулаторія дала можливість максимально наблизити комплекс
інтегрованих послуг до пацієнта, як то: послуги з консультування на ВІЛ, доведення пацієнта до кабінету «Довіра» та взяття під медичний нагляд у стислий термін, формування
прихильності до АРТ, скринінг на туберкульоз
(з використанням апарату GeneХpert), лабораторне дослідження щодо визначення
кількості CD4-лімфоцитів з використанням
портативного апарату РІМА.
Мобільна амбулаторія також дала змогу
здійснювати наставницькі візити, під час яких
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фахівцями КЗ КОР «Київський обласний
центр профілактики та боротьби з ВІЛ/
СНІДом» надаються консультації стосовно
складних клінічних випадків, проводяться
майстер-класи для фахівців центрів первинної медико-санітарної допомоги щодо консультування і тестування на ВІЛ за допомогою швидких тестів тощо.
У рамках роботи мобільної амбулаторії
розпочалася активна співпраця з неурядовими організаціями, які надають послуги з консультування і тестування на ВІЛ клієнтам із
груп ризику, програми зі зменшення шкоди
тощо.
Станом на 1 червня 2017 року зайнятість
мобільного пункту становила 90%. За інформацією Центру МіО КЗ КОР «Київський обласний центр профілактики та боротьби з ВІЛ/
СНІДом» за лютий-травень 2017 року завдяки мобільній амбулаторії послуги з консультування та тестування на ВІЛ отримали 250
осіб, з них 21 особа виявилась ВІЛ-позитивною (8,4%).
У результаті наближення ВІЛ-послуг з використанням мобільної амбулаторії у 2017
році очікується покращення охоплення послугами консультування і тестування представників груп найвищого ризику, зменшення прогалини між оціночною кількістю людей, які
живуть з ВІЛ, та особами, які знають про свій
ВІЛ-позитивний статус.

Клінічна оцінка для посилення систем (ClASS)

На фото: мобільна амбулаторія, яку отримав КЗ КОР
«Київський обласний центр профілактики та боротьби
з ВІЛ/СНІДом», в процесі виконання Плану дій за
результатами оцінки ClASS
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Унікальний досвід, отриманий
закладом охорони здоров’я
Оцінка закладу за методологію ClASS надала змогу КЗ КОР «Київський обласний центр
профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІДом»:
• розробити шляхи розв’язання проблеми за допомогою Плану дій (мобільний
пункт);
• об’єднати ресурси і зусилля закладу з
іншими організаціями для цілковитого
вирішення визначеної проблеми;
• задіяти наявні можливості, потенціал та
ресурси КЗ КОР «Київський обласний
центр профілактики та боротьби з ВІЛ/
СНІДом» для вирішення проблеми.

Відгуки та висловлювання
представників закладу,
що здійснив покращення

Анастасія Остапенко, лікар4психолог кабі4
нету «Довіра» КЗ КОР «Київський обласний
центр профілактики та боротьби з ВІЛ/
СНІДом»:
«Участь в оцінці закладу за методологією
CLASS дала змогу мені на власному досвіді
побачити реалізацію ідей з покращення якості
надання послуг з консультування та тестування на ВІЛ у Київській області!»

Інформація про партнерів, які
долучилися до впровадження
ініціативи з покращення:

Оксана Голуб, директор КЗ КОР «Київ4
ський обласний центр профілактики та бо4
ротьби з ВІЛ/СНІДом»:
«…За наявності в області проблеми, пов’язаної з віддаленістю послуг з медичного
нагляду та АРТ для ЛЖВ, які проживають у
віддалених від центру СНІДу районах області,
у тому числі представників ключових груп ризику, оцінка ClASS допомогла винайти у короткі строки оптимальний шлях вирішення
цього питання завдяки відкриттю мобільної
амбулаторії. Організація виїздів мобільної
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амбулаторії у райони області, де відсутні сайти АРТ, дає пацієнтам можливість отримати
своєчасно якісні ВІЛ-послуги за місцем проживання».

• МБФ «Альянс громадського здоров’я».

Контактна особа для отримання
більш детальної інформації
щодо історії успіху:
Оксана Голуб, директор КЗ КОР «Київський обласний центр профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІДом»,
тел.: +38 (067) 548 8934,
e-mail: oxana.holub@gmail.com

Клінічна оцінка для посилення систем (ClASS)

ІСТОРІЯ УСПІХУ ClASS:

Категорія історії успіху за модулем
ClASS: адміністративна діяльність, фінансова діяльність, медична допомога, консультування та тестування на ВІЛ

«ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КОМП’ЮТЕРНОЮ ТЕХНІКОЮ
Заклад охорони здоров’я, що здійснив
СПЕЦІАЛІСТІВ ЦЕНТРУ
покращення: ОКЗ «Криворізький центр з
МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНКИ ОКЗ профілактики та боротьби зі СНІДом»
«КРИВОРІЗЬКИЙ ЦЕНТР
ПРОФІЛАКТИКИ ТА
Проблема (сфера для
покращення), виявлена
БОРОТЬБИ ЗІ СНІДОМ»
під час оцінки
Ефективна діяльність сучасного ЗОЗ неможлива без належного технічного та інформаційного забезпечення. На момент проведення оцінки ClASS ОКЗ «Криворізький центр
з профілактики та боротьби зі СНІДом» мав
обмежену кількість комп’ютерів – сім комп’ютерів випуску 2005 року на тридцять п’ять
штатних співробітників та доступ до мережі
Інтернет лише на одному робочому місці. Це
потребувало більшої кількості часу для виконання завдань усіма підрозділами закладу,
включно зі співробітниками новоствореного
Центру моніторинґу та оцінки (МіО), і знижувало якість їх роботи. Зокрема, використання застарілої комп’ютерної техніки унеможливлювало оперативне узагальнення даних
та цілісний аналіз інформації у сфері ВІЛінфекції/СНІДу, обмежуючи доступ до використання таких програм як «DevInfo»,
«ArcGIS», «SPECTRUM», електронного
інструменту з оцінки якості даних тощо.
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Результати оцінки ClASS, проведеної в
закладі у березні 2015 року, засвідчили це як
один з напрямів для покращення за всіма
модулями оцінки та привернули увагу керівництва центру до питань незадовільного стану
технічного та інформаційного забезпечення.

Запроваджена ініціатива
з покращення
На виконання рекомендації експертів
ClASS відповідно до розробленого Плану дій
головний лікар ОКЗ «Криворізький центр
профілактики та боротьби зі СНІДом» звернувся з офіційним листом до директора ДУ
«Український центр контролю за соціально
небезпечними хворобами МОЗ України» з
проханням сприяти у наданні допомоги у забезпеченні комп’ютерною технікою Центру
МіО закладу. Команда закладу використала
звіт за результатами проведеної оцінки та
затверджений План дій як додаткове обґрунтування потреби у посиленні технічного та
інформаційного забезпечення.

Ключові результати
запровадженої ініціативи
з покращення
Результатом даного звернення стало оновлення комп’ютерної техніки закладу:
• За фінансової підтримки проекту «Залучення місцевих організацій до розвит-
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ку моніторингу та оцінки відповіді на
епідемію ВІЛ/СНІД» (Проект МЕТІДА)
ОКЗ «Криворізький центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» отримав
чотири стаціонарні комп’ютери та багатофункціональний пристрій.
• Також, Криворізьке міське відділення
ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» надало спеціалістам ОКЗ «Криворізький
центр з профілактики та боротьби зі
СНІДом» у тимчасове користування
ноутбук.

Загальний вплив впровадженої
ініціативи з покращення
Станом на кінець 2017 року фахівці Центру МіО ОКЗ «Криворізький центр профілактики та боротьби зі СНІДом» мають безперервний доступ до мережі Інтернет, а їхні робочі місця повністю оснащені новітньою комп’ютерною технікою. Використання електронних інструментів та сучасних комп’ютерних
програм дає змогу фахівцям Центру МіО
ефективно виконувати покладені на них обов’язки, здійснювати аналіз та прогнозування
тенденцій розвитку епідемії ВІЛ-інфекції, оперативно узагальнювати та проводити верифікацію медико-статистичної інформації у
сфері ВІЛ/СНІДу.
Таким чином, виконання рекомендацій
оцінки ClASS сприяло посиленню інформаційно-технічного потенціалу закладу.

Клінічна оцінка для посилення систем (ClASS)

На фото: працівники Центру МіО працюють на
комп’ютерах, які ОКЗ «Криворізький центр
профілактики та боротьби зі СНІДом» отримав у
результаті виконання рекомендацій оцінки ClASS
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Унікальний досвід, отриманий
закладом охорони здоров’я
Завдяки оцінці ClASS та виконанню рекомендацій експертів ОКЗ «Криворізький центр
з профілактики та боротьби зі СНІДом»
отримав унікальний практичний досвід залучення та використання нових можливих джерел фінансової і технічної підтримки, а також
співробітництва з неурядовими організаціями та проектами міжнародної технічної допомоги.

Відгуки та висловлювання
представників закладу,
що здійснив покращення
Геннадій Кругленко, головний лікар ОКЗ
«Криворізький центр профілактики та бороть4
би зі СНІДом»:
«…Оцінка за методикою ClASS є дуже корисною формою надання консультативнометодологічної допомоги закладам охорони
здоров’я, які в своїй повсякденній роботі не
звертають уваги на окремі питання. Лише
незалежні експерти, які оцінюють заклад,
можуть актуалізувати існуючі проблемні
питання, а головне – ще й допомогти професійною рекомендацією щодо тієї чи іншої сфери для покращення. Хотілося б побажати
експертам плідної праці та підвищення професійного рівня медичних закладів за допомогою оцінки ClASS».
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Вікторія Довгорученко, завідувачка Цент4
ру МіО ОКЗ «Криворізький центр профілак4
тики та боротьби зі СНІДом»:
«Завдяки оцінці ClASS було вирішено питання часткового оновлення комп’ютерної
техніки в Центрі МіО. Для нас це було своєрідним досягненням, оскільки саме працівники Центру МіО зазвичай гостро відчувають
брак комп’ютерної техніки, доступу до мережі
Інтернет та локальної комп’ютерної мережі».
Інформація про партнерів, які
долучилися до впровадження
ініціативи з покращення:
Реалізація рекомендацій оцінки стала
можливою завдяки участі в даному процесі
таких організацій, як:
• ДУ «Центр громадського здоров’я
МОЗ України»
• Проект «Залучення місцевих організацій до розвитку моніторингу та оцінки відповіді на епідемію ВІЛ/СНІД»
(Проект МЕТІДА)
• Криворізьке міське відділення ВБО
«Всеукраїнська мережа ЛЖВ»
• ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»
Контактна особа для отримання більш
детальної інформації щодо історії
успіху:
Вікторія Довгорученко, завідувачка Центру
МіО ОКЗ «Криворізький центр профілактики та боротьби зі СНІДом»,
тел.: +38 (095) 444 8242,
e-mail: krmioaids@gmail.com

Клінічна оцінка для посилення систем (ClASS)

ІСТОРІЯ УСПІХУ ClASS:

«ВІДКРИТТЯ НОВОГО
КАБІНЕТУ «ДОВІРА» ДЛЯ
ПОКРАЩЕННЯ ДОСТУПУ
ВІЛ!ІНФІКОВАНИХ ПАЦІЄНТІВ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДО МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ»

Категорія історії успіху за модулем
ClASS: консультування і тестування на ВІЛ,
медична допомога.
Заклад охорони здоров’я, що здійснив
покращення: Полтавський обласний центр
профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом.

Проблема (сфера для
покращення), виявлена
під час оцінки
Амбулаторно-поліклінічне відділення Полтавського обласного центру профілактики
ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом з часу
заснування закладу у 2001 році розташовувалось в пристосованій історичній будівлі. На
час проведення оцінки ClASS у липні 2016
року, зважаючи на обсяг групи медичного нагляду та розширення штату працівників, перелік приміщень та їхня площа не задовольняли поточні потреби закладу та його пацієнтів
(інколи два лікарі-інфекціоністи були вимушені
здійснювати прийом пацієнтів в одному й тому
ж самому кабінеті одночасно, що суперечило
дотриманню принципів конфіденційності та
розмежуванню потоків пацієнтів, а також створювало несприятливі умови праці лікарів).
Експерти ClASS надали наступні рекомендації:
• відокремити адміністративний відділ від
амбулаторно-поліклінічного, можливо,
за рахунок переведення одного з них в
інше приміщення;

Історії успішного впровадження та кращі практики в Україні

21

• забезпечити функціонування кабінету
«Довіра» Полтавського обласного центру профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом.

Ключові результати ініціативи
з покращення
Рекомендації експертів ClASS сприяли
прискоренню прийняття адміністративних
рішень органами місцевої влади щодо розширення площі кабінету «Довіра». Враховуючи достатнє забезпечення кадровими ресурсами амбулаторно-поліклінічного відділення,
а також наявне додаткове приміщення загальною площею 90 кв.м. на базі четвертої
міської клінічної лікарні м. Полтави, адміністрація Полтавського обласного центру профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом,
за фінансової підтримки благодійної організації «Світло надії», провела ремонт чотирьох кабінетів у приміщенні лікарні. З початку
2017 року в них розмістилися робочі місця
лікаря-інфекціоніста, психолога, медичної
сестри та соціального працівника. З цього
часу надання таких медичних послуг ЛЖВ, як
діагностика ВІЛ-інфекції та туберкульозу,
вірусних гепатитів, медичний нагляд та лікування ВІЛ-інфекції, лабораторний супровід
АРТ, соціально-психологічна підтримка, перенаправлення в кабінет ЗПТ пацієнтів з опіоїдною залежністю, здійснюється паралельно та
одночасно в двох приміщеннях за різними
адресами.
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Загальний вплив впровадженої
ініціативи з покращення
Наявна на сьогодні площа кабінету, його
розташування в будівлі сайту ЗПТ, а також
тісна співпраця з первинною ланкою надання
медичної допомоги забезпечили сприятливі
умови для збільшення кількості пацієнтів. У
кабінеті створені належні умови для зберігання та видачі антиретровірусних препаратів,
проведення як індивідуальних, так і групових
дотестових консультувань, забезпечена доступність до специфічного лікування за місцем
проживання, дотримуються вимоги щодо збереження конфіденційності статусу пацієнтів.

Унікальний досвід, отриманий
закладом охорони здоров’я
Оцінка ClASS дала можливість Полтавському обласному центру профілактики ВІЛінфекції та боротьби зі СНІДом:
• об’єднати ресурси і зусилля закладу з
іншими організаціями задля відкриття
та облаштування кабінету «Довіра»;
• також у ході виконання проекту спеціалісти закладу опанували навички, необхідні для залучення зовнішньої технічної допомоги, а саме: планування проекту, проведення переговорів та комунікацій з потенційними партнерами та
донорами.

Клінічна оцінка для посилення систем (ClASS)

На фото: інформація про роботу кабінету
«Довіра» на базі 44ї міської лікарні
м. Полтави
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На фото: 1) прийом пацієнтів у кабінеті
«Довіра»; 2) прийом пацієнтів у
маніпуляційній кабінету «Довіра»
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Клінічна оцінка для посилення систем (ClASS)

Відгуки та висловлювання
представників закладу,
що здійснив покращення
Оксана Даниленко, головний лікар Пол4
тавського обласного центру профілактики
ВІЛ4інфекції та боротьби зі СНІДом:
«Рекомендації експертів з оцінки за методикою ClASS стали важливим аргументом у
переконанні місцевої влади щодо виділення
приміщення для кабінету «Довіра» на базі
міської лікарні та проведення ремонтних
робіт, сприяли прискоренню введення нового кабінету в експлуатацію».
Людмила Дерев’янко, практичний психолог
кабінету «Довіра» Полтавського обласного
центру профілактики ВІЛ4інфекції та бороть4
би зі СНІДом:
«Завдяки покращенню умов роботи у кабінеті «Довіра» на базі 4-ї міської клінічної
лікарні м. Полтави значно збільшилась
кількість звернень пацієнтів. Розширення
фізичного простору (окремий кабінет психолога, лікаря-інфекціоніста, відокремлена маніпуляційна частина), облаштування необхідними меблями дало змогу створити необхідні
умови для надання розширеного переліку
медичних послуг, більш відвертого спілкування, підвищення довіри до співрозмовника,
отримання зворотного зв’язку».

Інформація про партнерів, які
долучилися до впровадження
ініціативи з покращення:
Реконструкція приміщень кабінету «Довіра» здійснювалася під безпосереднім керівництвом Департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації спільно з Управлінням охорони здоров’я Полтавського міського виконавчого
комітету та завдяки спонсорській підтримці
благодійної організації «Світло надії» та
ініціативі працівників закладу.
Контактна особа для отримання більш
детальної інформації щодо історії
успіху:
Катерина Михайлова, заступник головного лікаря з профілактичної, організаційно-методичної роботи та епідмоніторинґу
Полтавського обласного центру профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом,
тел.: +38 (050) 967 2189,
e-mail: orgepid.aids.poltava@gmail.com
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ІСТОРІЯ УСПІХУ ClASS:

«НАБЛИЖЕННЯ ПОСЛУГ З
ЛІКУВАННЯ (АРТ) ДО
ПАЦІЄНТІВ З КО!ІНФЕКЦІЄЮ
ТБ/ВІЛ В ЧЕРКАСЬКІЙ
ОБЛАСТІ»

Категорія історії успіху за модулем
ClASS: медична допомога
Заклад охорони здоров’я, що здійснив
покращення: КЗ «Черкаський обласний
центр профілактики та боротьби зі СНІДом»

Проблема (сфера для
покращення), виявлена
під час оцінки
Оцінка ClASS, проведена в КЗ «Черкаський обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом» у червні 2014 року, виявила
декілька проблем, що зумовлювали досить
низький рівень охоплення АРТ пацієнтів з коінфекцією ТБ/ВІЛ в області (51,1% у когорті
2013 року):
• у штатному розкладі закладу було
передбачено лише 0,25 посади лікаряфтизіатра, яка не була зайнята. Через
це пацієнти КЗ «Черкаський обласний
центр профілактики та боротьби зі
СНІДом» не мали змоги отримати інтеґровану послугу призначення та проведення профілактики туберкульозу безпосередньо у закладі;
• неефективно використовувалась система ведення обліку пацієнтів з ко-інфекцією ТБ/ВІЛ та проведення аналізу захворюваності на туберкульоз серед ВІЛінфікованих пацієнтів.
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Клінічна оцінка для посилення систем (ClASS)

Через відсутність лікаря-інфекціоніста у
стаціонарному відділенні КЗ «Черкаський
обласний протитуберкульозний диспансер»
пацієнтам вчасно не призначалась АРТ. За
результатами оцінки експерти ClASS надали
наступні рекомендації щодо шляхів розв’язання проблем:
• забезпечити наближення послуг з лікування ВІЛ-інфекції до пацієнтів КЗ «Черкаський обласний протитуберкульозний
диспансер» завдяки відкриттю кабінету «Довіра» з функцією проведення АРТ
на базі закладу;
• впровадити у рутинну практику КЗ
«Черкаський обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом» проведення профілактики туберкульозу;
• укомплектувати штатну посаду лікаря-фтизіатра КЗ «Черкаський обласний центр
профілактики та боротьби зі СНІДом».

На фото: інформація про роботу кабінету АРТ
КЗ «Черкаський обласний
протитуберкульозний диспансер»

Запроваджена ініціатива
з покращення
Для виконання наданих рекомендацій були
залучені Департамент охорони здоров’я Черкаської обласної державної адміністрації, КЗ
«Черкаський обласний протитуберкульозний
диспансер», Обласна рада з питань протидії
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, міжсекторальна робоча група Обласної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/
СНІДу, неурядові організації тощо.
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Питання щодо відкриття сайту АРТ на базі
КЗ «Черкаський обласний протитуберкульозний диспансер» та введення посади лікаряінфекціоніста у його штатний розклад, а також розширення обов’язків лікаря-фтизіатра
закладу розглядалось на колегії Департаменту охорони здоров’я Черкаської обласної державної адміністрації та на засіданнях Обласної ради з питань протидії туберкульозу та
ВІЛ-інфекції/СНІДу. Також КЗ «Черкаський
обласний протитуберкульозний диспансер»
звернувся до неурядових організацій із проханням про надання технічної допомоги
в облаштуванні робочого місця лікаря-інфекціоніста.

Ключові результати ініціативи
з покращення
Завдяки активній підтримці представників
міжсекторальної робочої групи Обласної
ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛінфекції/СНІДу було прийнято рішення щодо
введення посади лікаря-фтизіатра в штатний
розклад КЗ «Черкаський обласний центр
профілактики та боротьби зі СНІДом» та залучення спонсорських коштів для облаштування кабінету лікаря-фтизіатра. Наразі призначення та проведення профілактики туберкульозу ВІЛ-інфікованим хворим, які отримують медичну допомогу в КЗ «Черкаський
обласний центр профілактики та боротьби зі
СНІДом», здійснюється в умовах закладу.
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Також у липні 2015 року було відкрито сайт
АРТ на базі КЗ «Черкаський обласний протитуберкульозний диспансер». Призначення
та проведення АРТ пацієнтам, які отримують
стаціонарне лікування з приводу ко-інфекції
ТБ/ВІЛ, здійснюється в умовах закладу.
Додатково було забезпечено чіткий облік
пацієнтів з ко-інфекцією ТБ/ВІЛ в обох закладах шляхом використання електронного реєстру хворих на туберкульоз.

Загальний вплив впровадженої
ініціативи з покращення
Виконання рекомендацій оцінки ClASS щодо
відкриття сайту АРТ в КЗ «Черкаський обласний протитуберкульозний диспансер», забезпечення проведення хіміо-профілактики туберкульозу в КЗ «Черкаський обласний центр
профілактики та боротьби зі СНІДом» дало
змогу покращити якість надання медичної допомоги завдяки уможливленню отримання таких послуг пацієнтами безпосередньо за місцем
їхнього основного лікування. Результатом виконання стало збільшення показника охоплення АРТ пацієнтів з ко-інфекцією ТБ/ВІЛ з 51,1%
(2013 р.) до 64% (2015 р.). За підсумками роботи у І кварталі 2017 року показник охоплення
АРТ хворих з ко-інфекцією ТБ/ВІЛ, віднесених
до першої та третьої категорії, склав 84,2%, при
цьому показник призначення АРТ до восьми
тижнів від початку лікування туберкульозу
збільшився до 75% у порівнянні з 35,5% у першому кварталі 2015 року.

Клінічна оцінка для посилення систем (ClASS)

На фото: лікар4інфекціоніст Олег Акулін проводить
прийом пацієнтів з ко4інфекцією ТБ/ВІЛ на сайті АРТ КЗ
«Черкаський обласний протитуберкульозний
диспансер»
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Унікальний досвід, отриманий
закладом охорони здоров’я
• Необхідність наблизити послуги АРТ до
пацієнтів з ко-інфекцією ТБ/ВІЛ в Черкаській області існувала і до оцінки
ClASS, але низька прихильність фахівців фтизіатричної служби області не
дозволяла вирішити проблему. Оцінка
допомогла чітко визначити проблему та
покращила розуміння її впливу на якість
надання медичної допомоги, а також
визначила кроки, які потрібно здійснити для її вирішення.
• У процесі виконання рекомендацій КЗ
«Черкаський обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом» отримав
позитивний досвід залучення допомоги
партнерів та ефективної співпраці з державними та недержавними організаціями для розв’язання поточних проблем з
надання медичної допомоги в області.

Відгуки та висловлювання
представників закладу охорони
здоров’я, що здійснив
покращення:
Людмила Комасько, лікар4епідеміолог КЗ
«Черкаський обласний центр профілактики
та боротьби зі СНІДом»:

перевірка, спрямована на виявлення наших
помилок та порушень. Але це ставлення
швидко змінилось після того, як ми отримали не «викривально-звинувачувальний акт
перевірки», а реальні рекомендації щодо
можливого покращення роботи. Завдяки експертам CIASS ми навчились бачити наші проблеми з різних перспектив, почали правильно формулювати саму потребу. Сьогодні ми
маємо велику надію, що з відкриттям сайту АРТ
у протитуберкульозному диспансері та появою
лікаря-фтизіатра у нашому закладі завдяки
цій ініціативі нарешті буде вирішене важливе
питання ведення обліку туберкульозу у ВІЛінфікованих пацієнтів, покращиться система
переадресації та відпаде безліч інших питань,
що стосуються ко-інфекції ВІЛ/ТБ».
Петро Левченко, головний лікар КЗ «Чер4
каський обласний центр профілактики та бо4
ротьби зі СНІДом»:
«Ми використали рекомендації експертів
CIASS як важіль впливу на керівництво Обласного управління охорони здоров’я. Завдяки цьому ми мали змогу швидко вирішити
організаційні та кадрові питання. Ми відкрили сайт АРТ на базі обласного протитуберкульозного диспансеру. Тепер пацієнти з коінфекцією ВІЛ/ТБ мають змогу отримувати
лікування «на місці». Я вважаю, що це чудово. Маю сподівання ще неодноразово попрацювати з експертами CIASS».

«Спочатку ми ставилися до оцінки CIASS
досить скептично, вважаючи що це чергова
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Інформація про партнерів, які долучилися до
впровадження ініціативи з покращення:
Реалізація рекомендацій за результатами оцінки ClASS стала можливою завдяки участі в даному процесі таких організацій:
• ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»;
• Департамент охорони здоров’я Черкаської обласної державної адміністрації;
• Обласна рада з питань протидії туберкульозу та ВІЛінфекції/СНІДу та її робочі групи;
• КЗ «Черкаський обласний протитуберкульозний диспансер»;
• Черкаське обласне відділення ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»;
• Черкаська благодійна організація ЛЖВ «Від серця до
серця».
Контактна особа для отримання більш детальної
інформації щодо історії успіху:
Ірина Білоус, заступник головного лікаря з медичного обслуговування населення КЗ «Черкаський обласний центр
профілактики та боротьби зі СНІДом»,
тел.: +38 (097) 716 4529,
e-mail: irina-bilous@ukr.net
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ІСТОРІЯ УСПІХУ ClASS:

Категорія історії успіху за модулем
ClASS: консультування і тестування на ВІЛ

Заклад охорони здоров’я, що здійснив
«ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕРИВЧАСТИХ
покращення: ОКУ «Чернівецький обласний
НАВЧАЛЬНИХ КУРСІВ
центр з профілактики та боротьби зі СНІДом»
З ПИТАНЬ ЯКОСТІ
ПРОВЕДЕННЯ ДОТЕСТОВОГО
Проблема (сфера для
покращення), виявлена
КОНСУЛЬТУВАННЯ ТА
під час оцінки
ЗАПОВНЕННЯ ОБЛІКОВОЇ
На час проведення оцінки ClASS в ОКУ
І ЗВІТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
«Чернівецький обласний центр з профілактиДЛЯ ЛІКАРІВ!ІНФЕКЦІОНІСТІВ
ки та боротьби зі СНІДом» ВІЛ-інфіковані пацієнти не мали можливості стати на облік у
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»
центральні районні лікарні, оскільки АРТ призначалася лише в обласному Центрі СНІДу.
Це було однією з причин того, що показник
охоплення ВІЛ-позитивних осіб медичним
наглядом, порівняно до загальної кількості
виявлених за даними сероепідеміологічного
моніторингу у 2015 році, становив 61%. Це
означало, що близько третини усіх ВІЛ-позитивних людей, у яких підтверджено діагноз
«ВІЛ-інфекція» в 2015 році, перебували поза
медичним наглядом і, відповідно, не отримували АРТ. Крім того, проблемним було і питання пізнього виявлення осіб з ВІЛ-інфекцією –
44,4% пацієнтів з вперше в житті встановленим діагнозом ВІЛ-інфекція вже були діагностовані у III-IV клінічних стадіях (2015 рік).
Рекомендації, надані експертами ClASS за
результатами оцінки, проведеної в ОКУ «Чер-
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На фото: проведення переривчастих курсів з питань
якості дотестового консультування та заповнення
облікової і звітної документації для лікарів4
інфекціоністів Чернівецької області
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нівецький обласний центр з профілактики та
боротьби зі СНІДом» у листопаді 2015 року,
включали:
• організацію моніторингових візитів до
ЗОЗ області з питань якості проведення дотестового консультування та заповнення облікової та звітної документації;
• організацію курсів для лікарів-інфекціоністів з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу.

Запроваджена ініціатива
з покращення
На виконання рекомендацій за результатами оцінки тимчасово виконуючий обов’язки головного лікаря звернувся з листом до
фармацевтичної компанії «ЕббВі Біофармасьютікалз ГмбХ» з проханням виділити фінансування для проведення переривчастих
навчальних курсів з питань якості консультування і тестування, ведення облікової та
звітної документації для медичних працівників Чернівецької області.

Ключові результати ініціативи
з покращення
Прохання щодо фінансування було задовільнено. Сьогодні відповідно до затвердженого Департаментом охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації наказу ОКУ «Чернівецький обласний центр з
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профілактики та боротьби зі СНІДом» забезпечує на своїй базі організацію та проведення щоквартальних навчальних курсів з питань
якості проведення консультування і тестування, ведення облікової та звітної документації.
На поточний момент навчання пройшли сорок вісім медичних працівників.

Загальний вплив впровадженої
ініціативи з покращення
За даними ОКУ «Чернівецький обласний
центр з профілактики та боротьби зі СНІДом»
якість форм первинної обліково-звітної документації, що заповнюється ЗОЗ районного
рівня та подається до обласного Центру
СНІДу, працівниками, які пройшли курси,
значно підвищилася. Також результати проведеного опитування серед пацієнтів засвідчили покращення якості надання дотестового консультування.

Унікальний досвід, отриманий
закладом охорони здоров’я
Рекомендації, надані закладу під час оцінки ClASS, були використані:
• в якості джерела експертної інформації
для визначення пріоритетного напряму
для подальшого покращення, планування та здійснення заходів;
• пошуку необхідних ресурсів та технічної
допомоги на регіональному рівні.

Клінічна оцінка для посилення систем (ClASS)

На фото: проведення переривчастих курсів з питань
якості проведення дотестового консультування та
заповнення облікової і звітної документації для лікарів4
інфекціоністів Чернівецької області
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Відгуки та висловлювання
представників закладу охорони
здоров’я, що здійснив
покращення
Володимир Мочульський, головний лікар
ОКУ «Чернівецький обласний центр з проф4
ілактики та боротьби зі СНІДом»:
«Оцінка за методологією ClASS – це щось
нове і цікаве! Вона має великий потенціал для
подальшого використання керівниками лікувальних закладів. На відміну від традиційних
підходів контролю якості надання медичної
допомоги населенню, процес ClASS є не
«аудитом», а «порадником» у пошуку шляхів
та ресурсів для забезпечення надання якісних послуг. Впевнений, що виконання всіх
рекомендацій виведе мій заклад на новий,
більш якісний рівень управління наявними
ресурсами».
Сергій Сорокатий, керівник Центру МіО
ОКУ «Чернівецький обласний центр з профі4
лактики та боротьби зі СНІДом»:
«Оцінка за методологією ClASS показала
мені, як завідувачу Центру МіО, сильні сторони та сфери для покращення у роботі
відділень закладу. Оцінка мала «дружній»
характер і продемонструвала погляд на недоліки зі сторони, але при цьому – не була
перевіркою. Звіт за підсумками оцінки слугував хорошим поштовхом у підготовці нашого
закладу до акредитації».
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Інформація про партнерів, які
долучилися до впровадження
ініціативи з покращення:
До впровадження ініціативи з покращення активно долучилися:
• Департамент охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації;
• Фармацевтична кампанія «ЕббВі Біофармасьютікалз ГмбХ».
Інформацію про проведення переривчастих курсів висвітлено на веб-сторінці ОКУ
«Чернівецький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» (www.snid.cv.ua)
та в соціальній мережі Facebook.
Контактна особа для отримання більш
детальної інформації щодо історії
успіху:
Володимир Мочульський, головний лікар
ОКУ «Чернівецький обласний центр з
профілактики та боротьби зі СНІДом»,
тел.: +38 (066) 043 4641,
e-mail: mochulskiy78@gmail.com

Клінічна оцінка для посилення систем (ClASS)

ІСТОРІЯ УСПІХУ ClASS:

«АКТИВНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ
ВІЛ!ПОСЛУГ У
ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ»

Категорія історії успіху за модулем
ClASS: медична допомога
Заклад охорони здоров’я, що здійснив
покращення: КЗ «Обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом»

Проблема (сфера для
покращення), виявлена
під час оцінки
На час проведення якісної оцінки КЗ «Обласний центр з профілактики та боротьби зі
СНІДом» за методикою ClASS у серпні 2016
року в Чернігівській області функціонувало
три кабінети «Довіра» з функцією призначення АРТ: на базі Прилуцької центральної
міської лікарні, Козелецької та НовгородСіверської центральних районних лікарень.
Станом на 01.08.2016 року кількість людей,
які живуть з ВІЛ у Чернігівській області, що
отримували антиретровірусне лікування на
базі трьох вищезазначених ЗОЗ області, становила лише 6% (109 осіб) від загальної
кількості ЛЖВ в регіоні, які отримували АРТ.
У той же час кількість осіб, що отримували
лікування безпосередньо у КЗ «Обласний
центр з профілактики та боротьби зі СНІДом»,
становила 94% (1 698 осіб). Вагомими негативними наслідками низького рівня охоплення ВІЛ-послугами (АРТ) були: обмежений доступ пацієнтів з віддалених районів області
до послуг з обстеження та вчасного призна-
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чення АРТ; втрата пацієнтами часу та власних коштів на проїзд до м. Чернігів та високий рівень робочого навантаження на лікаря-інфекціоніста КЗ «Обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом».

кульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (далі – Координаційна рада), Чернігівське обласне
відділення ВБО «Всеукраїнська мережа
ЛЖВ» та неурядову організацію «Відродження нації».

Виходячи з вищезазначених проблемних
питань, експерти з оцінки ClASS висловили
наступні рекомендації:

Ключові результати ініціативи
з покращення

• забезпечити подальшу активну децентралізацію послуг як з медичного нагляду, так і супроводу хворих, які отримують АРТ на базі кабінетів «Довіра» або
кабінетів інфекційних захворювань, за
місцем проживання;
• забезпечити формування прихильності
та підготовку пацієнтів до початку АРТ
з наступним призначенням АРТ та/або
направленням їх для призначення АРТ
до обласного центру СНІДу (за умови
відсутності сайту АРТ).

Ініціатива з покращення
Для виконання рекомендацій за результатами оцінки, а саме для офіційного відкриття
сайтів, забезпечення їх ефективного технічного та інформаційного функціонування, а
також навчання фахівців цих сайтів, КЗ «Обласний центр з профілактики та боротьби зі
СНІДом» залучив ряд зацікавлених сторін, а
саме: Управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації, обласну Координаційну раду з протидії тубер-
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Питання розширення мережі кабінетів «Довіра» та їх функцій, подальшої децентралізації
послуг із лікування розглядались на медичних нарадах, розширених виїзних засіданнях
Координаційної ради. Результатом стало затвердження наказу Управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації від 16.12.2016 № 394 «Про децентралізацію надання АРТ в області», на виконання якого станом на початок 2017 року в області відкрито три нові сайти, що здійснюють
призначення та моніторинґ АРТ: на базі
Ніжинської ЦМЛ, Корюківської та Менської
ЦРЛ.
Завдяки підтримці Чернігівського обласного відділення ВБО «Всеукраїнська мережа
ЛЖВ», а також місцевих та районних рад,
приміщення сайтів АРТ, запланованих до
відкриття, були відремонтовані та облаштовані. Участь в дослідній експлуатації «Єдиної
електронної системи епідеміологічного та
клінічного моніторинґу поширення ВІЛінфекції» (МІС ВІЛ) дала можливість забезпечити кабінети «Довіра» області, включно з
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На фото: лікар4інфекціоніст Олександ Булітко
проводить прийом пацієнтів у кабінеті «Довіра»
Корюківської центральної районної лікарні
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новими сайтами, сучасною комп’ютерною
технікою.

Унікальний досвід, отриманий
закладом охорони здоров’я

Фахівці нових кабінетів «Довіра» пройшли
навчання з питань розширення доступу до
АРТ в області, сучасних клінічних рекомендацій щодо проведення АРТ, покращення
якості послуг, а також регулярно проходять
стажування в КЗ «Обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом».

Оцінка закладу за методологію ClASS надала змогу КЗ «Обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом»:

Загальний вплив впровадженої
ініціативи з покращення
Виконання рекомендацій оцінки ClASS надало змогу наблизити надання медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію безпосередньо до місця їхнього проживання. Наприклад,
в усіх шести кабінетах «Довіра» області
здійснюється забір крові та транспортування
зразків для проведення досліджень щодо визначення кількості CD4-лімфоцитів, а за потреби і вірусного навантаження ВІЛ, до лабораторії діагностики ВІЛ-інфекції КЗ «Обласний
центр з профілактики та боротьби зі СНІДом».
За підсумками роботи у першому півріччі
2017 року показник кількості пацієнтів, які отримують АРТ на базі кабінетів «Довіра» в
районах області, становив уже 8,1%.
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• об’єднати ресурси і зусилля закладу з
іншими організаціями для розв’язання
проблеми;
• залучити експертну оцінку для висвітлення проблеми та усвідомлення її важливості;
• чітко сформулювати проблему та шляхи її вирішення.

Відгуки та висловлювання
представників закладу,
що здійснив покращення
Галина Лисенко, виконуюча обов’язки го4
ловного лікаря КЗ «Обласний центр з профі4
лактики та боротьби зі СНІДом»:
«Проведення якісної оцінки ClASS у
Чернігівській області було дуже своєчасним.
На відміну від моніторингового візиту, не спускались директиви для виконання, а були визначені сильні сторони та рекомендовані сфери для покращення. Процес оцінки ClASS
проходив у вигляді інтерв’ю з фахівцями за
маршрутом руху пацієнта, що змінило сприйняття самої оцінки – перенесло фокус з
функцій контролю та перевірки на надання

Клінічна оцінка для посилення систем (ClASS)

фахових рекомендацій. Дана методологія є
корисною при підготовці до акредитації закладу».
Ольга Терещенко, лікар4інфекціоніст КЗ
«Обласний центр з профілактики та бороть4
би зі СНІДом»:
«Процес децентралізації активізувався в
області саме завдяки оцінці ClASS, оскільки
надані рекомендації вже давно були на часі,
погляд зі сторони прискорив цей процес. Пацієнти нашої області отримали змогу пройти
обстеження та отримувати АРТ, не виїжджаючи за межі свого району, адже найбільша
віддаленість КЗ «Обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» – близько
200 км. Є велике сподівання, що відкриття
нових сайтів АРТ не лише розширить доступ
та покращить систему надання послуг ВІЛінфікованим пацієнтам за місцем їхнього проживання, а й сприятиме зниженню рівня стигматизації таких пацієнтів».

Інформація про партнерів, які
долучилися до впровадження
ініціативи з покращення:
До впровадження ініціативи з покращення долучилися:
• ДУ «Центр громадського здоров’я
МОЗ України»;
• Управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації;
• Чернігівська обласна рада з протидії
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу;
• ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»;
• Чернігівське обласне відділення ВБО
«Всеукраїнська мережа ЛЖВ»;
• Неурядова організація «Відродження
нації».
Контактна особа для отримання більш
детальної інформації щодо історії
успіху:
Ольга Малюта, завідувачка амбулаторно-поліклінічного відділення КЗ «Обласний
центр з профілактики та боротьби зі СНІДом»,
тел.: +38 (098) 036 9395,
e-mail: malyuta2011@gmail.com, інтернетсторінка закладу: www.spidcentr.com.ua
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ВИСНОВКИ

Усі викладені історії успіху продемонстрували, що проблеми (сфери для покращення) існували і до проведення оцінки за методикою ClASS, але завдяки
експертному погляду і чітко та неупереджено сформульованим рекомендаціям
ЗОЗ, що взяли участь в оцінці, почали сприймати проблему як ініціативу, яку
можна втілити в життя. Також вони засвідчили важливість активної позиції
самих ЗОЗ у пошуках ресурсів та підтримки, зокрема через звернення по
допомогу до обласних або місцевих органів виконавчої влади та налагодженню
співпраці з неурядовими організаціями, бізнес структурами та іншими донорськими аґенціями.

Наведені історії успіху різняться за сферою та обсягами впроваджених покращень і є унікальними на рівні кожного закладу та реґіону. Однак, вони подібні
у тому, що виконання рекомендацій, отриманих в результаті проведення оцінки
за методикою ClASS, дало можливість ЗОЗ зміцнити свій організаційний та
людський потенціал, а також отримати професійний досвід того, яким чином
ініціювати та впроваджувати зміни, що покращать умови та якість надання
медичних та інших послуг пацієнтам, які живуть з ВІЛ в Україні.
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