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Шановні партнери та друзі,

2010 рік наближається до кінця, і тому якраз час згадати досягнення СТОП-ТБ
Партнерства та виклики, які постали перед ним у цьому році.

Мало хто сперечатиметься з тим, що головним досягненням року, що минає, була
розробка та запуск Глобального плану «Зупинити туберкульоз» на 2011-2015 рр. – Тран
сформування боротьби – у напрямку знищення туберкульозу
. Ця нова дорожня карта – яка є продовженням Глобального плану «Зупинити
туберкульоз» на 2006-2015 рр., встановлюючи при цьому нові та більш амбітні цілі –
уперше виявляє усі прогалини у дослідженнях, які необхідно заповнити, щоб надати
ринку швидкі тести на туберкульоз, менш тривалі режими лікування та максимально
ефективну вакцину. Вона також містить рекомендації для програм охорони здоров
’
я щодо того, як забезпечити загальний доступ до лікування туберкульозу, в тому числі як
модернізувати діагностичні лабораторії та впровадити революційні тести на туберкульоз,
що з’явилися на ринку нещодавно.

Вважаю, варто навести два висловлювання, зроблених з нагоди запуску нового плану 13
жовтня. Генеральний директор ВООЗ Маргарет Чан підкреслила своєчасність та
значущість плану. «Існує нагальна потреба у більш масштабних заходах з боротьби з
туберкульозом – 10 мільйонів людей, в тому числі 4 мільйони жінок та дітей, можуть
загинути до 2015 року, якщо ми не будемо діяти», - сказала вона.

Ванесса Нкосі – 14-річна учениця школи Фолошо, що у районі Александра, Йоганнесбург,
де був запущений план – висловила сповнене надії побажання, яке повинно надихнути
нас усіх. «Будь-ласка, зупиніть туберкульоз за мого життя», - попрохала вона офіційних
осіб та журналістів, що зібралися на підсумковій прес-конференції.
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В нас є план – тепер нам потрібно ввести його в дію. Ми закликаємо усіх наших партнерів
та усіх друзів по всьому світу повністю зосередитися на новому Глобальному плані.
Основна задача тут – заручитися політичними зобов’язаннями та зібрати кошти,
необхідні для досягнення його цілей.

Іншими важливими подіями цього року були наступні:

Січень: Стоп-ТБ Партнерство запустило ініціативу TB REACH та оголосило перший
конкурс заявок. Головною метою TB REACH є просування раннього виявлення випадків
захворювання на туберкульоз та забезпечення своєчасного лікування хворих на
туберкульоз, підтримуючи при цьому високий показник ефективності лікування у рамках
програм DOTS. TB REACH заохочує розробку та застосування інноваційних,
революційних та ефективних методик, способів втручання й заходів, що сприяють
покращенню виявлення випадків захворюваності на туберкульоз, зниженню передачі та
недопущенню появи резистентних форм туберкульозу. TB REACH зосереджена на
охопленні людей, які мають обмежений доступ до послуг для хворих на туберкульоз або
не мають доступу до них узагалі. Другий конкурс заявок, на 2-гу хвилю фінансування,
було оголошено наприкінці цього місяця.

Лютий. Незалежна група оцінки Світового Банку виконала програмну оцінку діяльності
СТОП-ТБ Партнерства та встановила, що СТОП-ТБ є одним з найбільш продуктивних
глобальних партнерств у секторі охорони здоров
’я, виходячи з результатів
аналізу його відповідності, ефективності, дієвості, керівництва та управління. Разом з
тим, зазначається в оцінці, «життєздатність досягнень залежатиме не лише від самого
Партнерства, а й від його спроможності вживати ефективних заходів у відповідь на нові
виклики, пов’язані з ВІЛ-СНІДом та резистентністю до лікарських засобів, від
доповнюючих заходів з протидії захворюванням його партнерів-донорів та від
спроможності країн з великою кількістю хворих на туберкульоз і надалі здійснювати
діяльність з протидії цьому захворюванню».

Березень: На прес-конференції у Штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку 24 березня з нагоди
Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом СТОП-ТБ Партнерство оголосило, що
популярний англійський співак Крейг Девід долучить свій голос – який допоміг йому
продати понад 13 мільйонів альбомів у більш ніж 20 країнах світу – до глобальної
боротьби з туберкульозом.
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Його метою буде підвищення обізнаності про туберкульоз серед мільйонів його
прихильників по всьому світу. «Музика є мовою, яку розуміють усі. Я вірю, що завдяки
любові людей до музики ми зможемо підвищити обізнаність та підтримати людей, хворих
на туберкульоз. Сподіваюся, що люди, яким подобається моя музика, також не залишать
без уваги те, що я говоритиму про туберкульоз», - сказав Крейг.

Разом з тим, наприкінці березня ВООЗ повідомила про те, що зафіксовано найвищий
рівень захворюваності на мультирезистентний туберкульоз за всю історію, а, отже,
епідемія не йде на спад.

У документі «Мультирезистентний туберкульоз та туберкульоз із розширеною
резистентністю: Глобальний звіт-2010 з відстеження та відповіді» ВООЗ зазначається,
що у 2008 році на мультирезистентний туберкульоз хворіли 440 000 людей по всьому
світу, третина з них померли. Перед програмами боротьби з туберкульозом,
відзначається у звіті, стоять величезні виклики щодо зниження рівня захворюваності на
мультирезистентний туберкульоз. Проте є обнадійливі ознаки, що навіть в умовах тяжкої
епідемії уряди та партнери можуть зупинити поширення мультирезистентного
туберкульозу за допомогою об’єднання зусиль з протидії цьому захворюванню та
впровадження рекомендацій ВООЗ.

Квітень: Др Жорже Сампайо, спеціальний посланець ООН по боротьбі з туберкульозом,
разом з легендарним футболістом та послом доброї волі проти туберкульозу Луїшем Фігу
відвідали з дводенним візитом Йорданію. Їх візит мав на меті привернути увагу до
туберкульозу як серйозної проблеми у багатьох країнах регіону та ісламського світу,
виділяючи при цьому роль Йорданії як одного з лідерів у боротьбі з туберкульозом.

Візит був організований за підтримки Прем’єр-Міністра Саміра Аль-Ріфааї та за сприяння
різних організацій, в тому числі Національної програми боротьби з туберкульозом;
Йорданської футбольної асоціації, яку очолює Його Королівська Високість принц Алі Бін
Аль-Хусейн; та Офісу представника ВООЗ у Йорданії.

Травень: Організація Global Drug Facility (GDF) СТОП-ТБ Партнерства оголосила, що
вона надала лікування від туберкульозу для 16,5 мільйонів пацієнтів з моменту її
створення у 2001 році. У 13-му звіті GDF про поточну діяльність зазначається, що лише у
2009 р. лікування було надане для 2,4 мільйонів пацієнтів.
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GDF надає партії безкоштовних якісних протитуберкульозних препаратів для дорослих
та дітей країнам, які не в змозі, через урядове чи альтернативне фінансування, зібрати
кошти, необхідні для їх закупівлі. Вона також надає прямі послуги із закупівель, і у 2009
р. спостерігалося значне зростання закупівель протитуберкульозних препаратів для
дорослих. Також GDF у 2009 р. зробила свої препарати для дітей доступними для
прямих закупівель зацікавленими країнами.

Червень: Партнерство оголосило третій раунд надання грантів організацією Challenge
Facility for Civil Society; передбачається, що 21 громадська організація з Африки, Азії,
Східної Європи та Латинської Америки одержать гранти у розмірі від 5000 до 20 000 дол.
США. Challenge Facility віддає перевагу громадським організаціям, які прагнуть впливати
на формування політики на місцевому рівні, надаючи можливість висловитися людям,
хворим на туберкульоз, та людям, задіяним у профілактиці та лікуванні цього
захворювання. Заявки відбираються незалежним комітетом, який складається з 10
представників громад, зачеплених туберкульозом, НУО країн, що розвиваються, і
розвинутих країн та багатопрофільних чи технічних агенцій.

Діяльність одержувачів грантів, як очікується, має забезпечити ресурси для протидії
туберкульозу, активне виявлення хворих на туберкульоз та їх направлення на лікування
громадою, залучення людей, які вилікувалися, щоб переконувати хворих на туберкульоз
пройти лікування, та відстеження людей, які перервали лікування.

Липень: Це було уперше на Міжнародній конференції з питань ВІЛ/СНІДу – марш
протесту, учасники якого закликали не допустити більше випадків смерті від
туберкульозу людей, що живуть з ВІЛ/СНІДом. Марш проти туберкульозу розпочався у
«Глобальному селі» у рамках XVIII Міжнародної конференції з питань ВІЛ/СНІДу, що
проходила у Відні (Австрія), у полудень. У ньому взяли участь десятки людей з
плакатами, картонними домовинами, спеціальними носовичками СТОП-ТБ, вувузелами,
барабанами та банерами.

Вони кашляли у носовички та скандували слогани «Коли ти кашляєш, коли ти чхаєш,
прикривай свій рот, щоб зупинити туберкульоз» та «Зупинимо туберкульоз!» На одній з
двох чорних домовин був надпис «Мене врятували від ВІЛ, проте я помер від
туберкульозу».
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Учасники маршу пройшли через «Глобальне село», де до них приєдналися нові
добровольці, та зрештою зайшли у сесійну залу, де незабаром мала розпочатися
пленарна сесія з питань ТБ/ВІЛ. У цій сесії під головуванням Мішеля Казачкіна,
виконавчого директора Глобального фонду по боротьбі зі СНІДом, туберкульозом та
малярією, взяли участь Др Жорже Сампайо, спеціальний посланець Генерального
Секретаря ООН по боротьбі з туберкульозом; Маркуш Ешпінал, виконавчий секретар
СТОП-ТБ Партнерства; Мішель Сідібе, виконавчий директор UNAIDS, та Тимур
Абдуллаєв, узбецький правозахисник, який живе з ВІЛ та наразі проходить лікування від
туберкульозу.

Серпень: GDF та її партнери оголосили про розширення масштабів лікування хворих на
мультирезистентний туберкульоз в Індії, фінансоване UNITAID. Ця спільна ініціатива
GDF, Комітету зеленого світла, Глобального фонду по боротьбі зі СНІДом,
туберкульозом та малярією та UNITAID являє собою новий етап Ініціативи з розширення
масштабів протидії мультирезистентному туберкульозу, яка має на меті збільшити
кількість пацієнтів, що приймають ліки другої лінії, та створити позитивний вплив на
ринкову динаміку по цих ліках шляхом зменшення ціни, підвищення якості та покращення
доставки.

Індія є країною з найбільшою кількістю хворих на туберкульоз у світі; на неї припадає
п’ята частина усіх випадків захворювання на туберкульоз. Туберкульоз в Індії є однією з
основних причин смертності, від нього у країні вмирає майже 1 000 людей щодня. Також
Індія є країною з найбільшою кількістю хворих на мультирезистентний туберкульоз у
світі.

Вересень: На тижні, насиченому подіями, організованими з нагоди Пленарного
засідання високого рівня Організації Об’єднаних Націй, присвяченого Цілям тисячоліття у
сфері розвитку, посол доброї волі Крейг Девід зробив спеціальне оголошення на
гала-заході, організованому Фундацією ООН та Реєм Чемберсом, спеціальним посланцем
ООН по боротьбі з малярією.

«Сьогодні я хотів би повідомити, що збираюся написати нову, ексклюзивну пісню про те,
що я пожертвую кошти на боротьбу з туберкульозом, - сказав він. – Цю пісню можна
буде безкоштовно завантажити з мого веб-сайту та з веб-сайту СТОП-ТБ Партнерства.
Мета полягає в тому, щоб створити потужну онлайн-спільноту для підвищення
обізнаності та боротьби зі стигмою, що супроводжує туберкульоз. Люди, які хворіють на
туберкульоз, та зачеплені громади мають знати, що туберкульоз – це не клеймо». Ця
пісня буде презентована у Всесвітній день боротьби з туберкульозом наступного року.
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Жовтень: Незабаром після запуску Глобального плану «Зупинити туберкульоз» на
2011-2015 рр. у Йоганнесбургу, Координаційна рада СТОП-ТБ Партнерства провела своє
19-е засідання, яке відкрив Міністр охорони здоров
’я Південно-Африканської
Республіки Аарон Мотсоаледі. На цьому історичному засіданні, де була представлена
інформація про поступ, виклики та можливості у сфері протидії туберкульозу у Лесото та
Південно-Африканській Республіці, міністри охорони здоров’я цих країн (Др Мфу
Раматлапенг, Др Мотсоаледі та пан Бенедікт Ксаба) підкреслили потребу у регіональній
та міждержавній гармонізації, зокрема, для просування неперервності медичного
обслуговування. Відзначаючи високий рівень передачі туберкульозу на багатьох
об’єктах, де працюють люди, особливо у шахтах, вони закликали до удосконалення
нормативної бази та забезпечення стимулів, а також до впровадження нових технічних
рішень, як-от нові швидкі тести на туберкульоз та пересувні технології.

Листопад: Партнерство вручило три нагороди, про які воно оголошує щороку, з нагоди
Світової конференції зі здоров’я легенів Міжнародного Союзу проти туберкульозу та
легеневих захворювань, що пройшла цього року у Берліні (Німеччина). Премію Кочона,
яка вручається щорічно особам, установам чи організаціям, які зробили дуже вагомий
внесок у боротьбу з туберкульозом, цього року одержав Др Арман Ван Дойн. Цей
вчений є міжнародним лідером у сфері вдосконалення лабораторного тестування на
туберкульоз. Його зусилля мали вплив на якість роботи, що здійснюється лабораторними
технологами по всьому світу; як результат, завдяки своєчасному виявленню
туберкульозу та ефективному лікуванню врятовано десятки тисяч людських життів.

Також були оголошені лауреати Нагороди за найкращі матеріали про туберкульоз та
Нагороди за фотографії на тему боротьби з туберкульозом. Журналістська нагорода
присуджується за якісні матеріали й коментарі у друкованих ЗМІ та в Інтернеті, що
істотно поглиблюють знання та уявлення людей про туберкульоз і мультирезистентний
туберкульоз, у країнах, зачеплених цим захворюванням. Нагорода за фотографії на тему
боротьби з туберкульозом є відзнакою за чудові фотографії на тему профілактики й
лікування туберкульозу, а також діяльності громади з підвищення обізнаності про нього.
Обидві нагороди вручаються за підтримки Партнерства Ліллі по боротьбі з
мультирезистентним туберкульозом.

Що стосується журналістської нагороди, першу премію у категорії «Низький та середній
дохід» виборола Лунгі Ланга з Південно-Африканської Республіки. Лауреатом другої
премії стала Анна Бьєрнат з Польщі, лауреатом третьої премії – Сабіна Алієва з
Азербайджану. Першу премію у категорії «Високий дохід» вибороли два журналісти,
Ендрю Джек з Великої Британії та Джен Скеррітт з Канади. Дженна Слоун та Кейт
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Вайтон з Великої Британії стали лауреатами третьої премії. Лауреатом Нагороди за
фотографії на тему боротьби з туберкульозом цього року став молдавсько-вірменський
фотограф Міша Фрідман. Він одержить грант на створення фотопідбірки на тему
боротьби з туберкульозом.

Грудень: ВООЗ ухвалила новий швидкий тест на туберкульоз, якого так потребують
країни, найбільш зачеплені цим захворюванням. Цей тест може здійснити революцію у
сфері лікування та протидії туберкульозу, оскільки він дозволяє отримати точний діагноз
для багатьох хворих приблизно за 100 хвилин, тоді як по тестах, що використовуються
зараз, результати можна одержати через майже три місяці. Цей новий тест типу «поки
ви чекаєте» включає сучасну ДНК-технологію, яку можна використовувати за межами
традиційних лабораторій. Він також є повністю автоматизованим, а відтак, зручним та
безпечним у користуванні. ВООЗ також надає рекомендації та вказівки країнам, що
планують ввести цей тест до своїх програм. Вони включають протоколи (або алгоритми)
тестування, що мають на меті оптимізувати використання й переваги нової технології для
тих осіб, які найбільше потребують її.

***

Для мене було великою честю виконувати обов’язки тимчасового Виконавчого секретаря
протягом другої половині 2010 року. Я прагнутиму слугувати нашому Партнерству усіма
можливими способами і у 2011 році.

Ми пишаємося досягненнями наших партнерів та сподіваємося, що у наступному році ми
досягнемо ще більшого прогресу. Ми несемо величезну відповідальність перед людьми,
хворими на туберкульоз, по всьому світу. Кожен крок, який ми робимо, має бути кроком
до покладення краю випадкам смерті від туберкульозу.

Ми бажаємо понад 1200 нашим партнерам та іншим друзям веселих свят та дякуємо їм за
невтомну роботу та відданість справі зупинення туберкульозу. Сподіваємося, що ви
почнете Новий Рік з новою енергією, готові продовжувати нашу спільну роботу,
спрямовану на те, щоб звільнити світ від туберкульозу.

З повагою,
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Др Джуліано Гарджіоні
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