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УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
 ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
шостого  скликання
сорок п’ята (позачергова) сесія

РІШЕННЯ 
    
20.10.2015

№  3

 
Про Цільову соціальну  програму  протидії ВІЛ -   інфекції/СНІДу в Чернігівському районі Запорізької області  на 2015-2018 роки


Керуючись п.16 ч.1 ст.43 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону України від 20 жовтня 2014 року  № 1708-VII «Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки», рішення Запорізької обласної ради від 27.08.2015 №10 «Про цільову соціальну програму протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Запорізькій області на 2015-2018 роки», з метою попередження захворювань на ВІЛ-інфекцію/СНІД та надання медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД, Чернігівська районна рада  Запорізької області  ВИРІШИЛА:

1. Припинити дію рішення районної ради від 27.12.2013 № 7 «Про затвердження Програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ – інфікованих і хворих на СНІД у Чернігівському районі на 2014-2018 роки».

2. Затвердити Цільову соціальну  програму протидії ВІЛ-   інфекції/СНІДу в Чернігівському районі Запорізької області  на 2015-2018 роки  (далі – Програма), що додається. 

3. Районній державній адміністрації:
	     3.1. Забезпечити організацію виконання Програми та інформувати Чернігівську районну раду Запорізької області про хід виконання щорічно до 15.01. що настає за звітним періодом;
	     3.2. Передбачити в районному бюджеті на 2015-2018 роки асигнування на реалізацію Програми, виходячи із загального обсягу видатків, передбачених  на відповідну галузь. 

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров'я , освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту. 



Голова ради
О.П.Романчук






































ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення районної ради

20.10.2015             № 3

Цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
в Чернігівському районі Запорізької області
  на 2015-2018 роки

І. Загальна частина 

Питання протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу є одним із пріоритетів державної політики України у сфері охорони здоров`я і соціального розвитку та предметом міжнародних зобов’язань України у сфері протидії ВІЛ/СНІДу, зокрема щодо досягнення цілей розвитку, проголошених у Декларації тисячоліття Організації Об’єднаних Націй, та виконання Політичної декларації 2011 року Організації Об’єднаних Націй з активізації зусиль викорінення ВІЛ-інфекції/СНІДу.
Поширення ВІЛ-інфекції призводить до зменшення тривалості життя, зростання потреби в медичних послугах, загострення проблем бідності, соціальної нерівності та сирітства, подолання яких потребує постійного збільшення видатків з державного та місцевого бюджетів.
Незважаючи на проведені заходи з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, проблеми, пов`язані з поширенням цього захворювавння, залишаються гострими.
На сьогодні епідемічна ситуація в районі характеризується широким поширенням ВІЛ-інфекції серед представників різних груп населення,                 насамперед серед осіб, які належать до груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, переважно ураженням осіб працездатного віку; нерівномірним поширенням ВІЛ-інфекції серед міського та сільського населення та зміною основного шляху передачі ВІЛ з парентерального на статевий.
Станом на 01.09.2015 в районі виявлено дві особи ВІЛ-інфікованих, це становить 10,6 на 100 тис. населення. 
Показник захворюваності на ВІЛ-інфекцію у 2014 році перевищує показник 2013 року і становить 65,2 на 100 тис. населення проти 15,9 на  100 тис. населення у 2013 році. 
Станом на 01.09.2015р на Д обліку в районі знаходяться 19 ВІЛ-інфікованих, втому числі 4 СНІД. Дітей ВІЛ-інфікованих – 3, СНІД – немає.
Àêòóàëüí³ñòü ðîçðîáëåííÿ Ïðîãðàìè çàáåçïå÷åííÿ ïðîô³ëàêòèêè Â²Ë-³íôåêö³¿, ë³êóâàííÿ, äîãëÿäó òà ï³äòðèìêè Â²Ë-³íô³êîâàíèõ ³ õâîðèõ íà ÑÍ²Ä â ×åðí³ã³âñüêîìó ðàéîí³ Çàïîð³çüê³é îáëàñò³ íà 2015-2018 ðîêè (äàë³ - Ïðîãðàìà) çóìîâëåíà íåîáõ³äí³ñòþ ñòâîðåííÿ åôåêòèâíî¿ ñèñòåìè ä³ºâèõ çàõîä³â ùîäî çàïîá³ãàííÿ ïîäàëüøîìó ïîøèðåííþ Â²Ë – ³íôåêö³¿/ÑÍ²Äó. 
²². Ìåòà Ïðîãðàìè

Ìåòîþ Ïðîãðàìè º çíèæåííÿ ð³âíÿ çàõâîðþâàíîñò³ ³ ñìåðòíîñò³ â³ä                        Â²Ë-³íôåêö³¿/ÑÍ²Äó, ïåðåäà÷³ Â²Ë-³íôåêö³¿ â³ä ìàòåð³ äî äèòèíè; çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó çàðàæåííÿ Â²Ë ïðè âèêîíàíí³ ñëóæáîâèõ îáîâ`ÿçê³â ìåäè÷íèìè ïðàö³âíèêàìè; íàäàííÿ ÿê³ñíèõ òà äîñòóïíèõ ïîñëóã ç ïðîô³ëàêòèêè òà ä³àãíîñòèêè Â²Ë-³íôåêö³¿, íàñàìïåðåä ñåðåä ïðåäñòàâíèê³â ãðóï ï³äâèùåíîãî ðèçèêó ùîäî ³íô³êóâàííÿ Â²Ë, ïîñëóã ç ë³êóâàííÿ, äîãëÿäó ³ ï³äòðèìêè ëþäåé, ÿê³ æèâóòü ç Â²Ë; çàáåçïå÷åííÿ ïðîâåäåííÿ äîáðîâ³ëüíîãî òåñòóâàííÿ íà Â²Ë-³íôåêö³þ.

²²². Çàâäàííÿ òà çàõîäè Ïðîãðàìè
       Ïåðåë³ê çàâäàíü ³ çàõîä³â âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè íàâåäåíî ó äîäàòêó äî Ïðîãðàìè.

²V. Îáñÿã òà äæåðåëà ô³íàíñóâàííÿ Ïðîãðàìè

Ô³íàíñóâàííÿ Ïðîãðàìè ïëàíóºòüñÿ çä³éñíþâàòè çà ðàõóíîê êîøò³â îáëàñíîãî òà ì³ñöåâèõ áþäæåò³â, ó ìåæàõ âèäàòê³â íà ãàëóçü, à òàêîæ çà ðàõóíîê ³íøèõ äæåðåë, íå çàáîðîíåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

V. Î÷³êóâàí³ ðåçóëüòàòè âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè

Âèêîíàííÿ çàõîä³â Ïðîãðàìè çà óìîâè çàáåçïå÷åííÿ ¿õ ïîâíîãî òà ñâîº÷àñíîãî ô³íàíñóâàííÿ äàñòü çìîãó: 
çíà÷íî çìåíøèòè ê³ëüê³ñòü íîâèõ âèïàäê³â ³íô³êóâàííÿ Â²Ë ñåðåä çàãàëüíîãî íàñåëåííÿ, ïåðåäóñ³ì ìîëîä³, çìåíøèòè ê³ëüê³ñòü íîâèõ âèïàäê³â ³íô³êóâàííÿ Â²Ë ñåðåä ãðóï ï³äâèùåíîãî ðèçèêó;
çìåíøèòè íà 50 â³äñîòê³â ðèçèê ³íô³êóâàííÿ Â²Ë ñåðåä ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â ï³ä ÷àñ íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ïàö³ºíòàì;
çìåíøèòè â³äñîòîê ³íô³êóâàííÿ âíàñë³äîê ïåðåäà÷³ Â²Ë-³íôåêö³¿ â³ä ìàòåð³ äî äèòèíè;
çàáåçïå÷èòè äîñòóï ïðåäñòàâíèê³â ãðóï ï³äâèùåíîãî ðèçèêó ùîäî ³íô³êóâàííÿ Â²Ë äî ó÷àñò³ ó ïðîô³ëàêòè÷íèõ ïðîãðàìàõ;
îõîïèòè 100 â³äñîòê³â ó÷í³â  ïðîãðàìàìè ïðîô³ëàêòèêè Â²Ë-³íôåêö³¿/ÑÍ²Äó òà ôîðìóâàííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ ó íàâ÷àëüíèõ  çàêëàäàõ ;
çàáåçïå÷èòè ëþäåé, ÿê³ æèâóòü ç Â²Ë òà ïåðåáóâàþòü ï³ä ìåäè÷íèì íàãëÿäîì ó çàêëàäàõ îõîðîíè çäîðîâ`ÿ, ìåäè÷íîþ äîïîìîãîþ òà ñîö³àëüíèìè ïîñëóãàìè ç äîãëÿäó òà ï³äòðèìêè;
çàáåçïå÷èòè äîñòóï äî áåçïåðåðâíîãî ë³êóâàííÿ ïðåïàðàòàìè àíòèðåòðîâ³ðóñíî¿ òåðàï³¿ ëþäåé, ÿê³ æèâóòü ç Â²Ë, òà õâîðèõ íà ÑÍ²Ä, ÿê³ öüîãî ïîòðåáóþòü;
çìåíøèòè ñìåðòí³ñòü â³ä òóáåðêóëüîçó ñåðåä õâîðèõ ç êî-³íôåêö³ºþ Â²Ë/òóáåðêóëüîç;
îõîïèòè ïðîãðàìàìè çàì³ñíî¿ ï³äòðèìóâàëüíî¿ òåðàï³¿ ùîíàéìåíøå 35 â³äñîòê³â ñïîæèâà÷³â îï³î¿äíèõ ³í’ºêö³éíèõ íàðêîòèê³â, ÿê³ öüîãî ïîòðåáóþòü, ³ç çàëó÷åííÿì ¿õ äî ðåàá³ë³òàö³éíèõ ïðîãðàì;
ñôîðìóâàòè ñåðåä íàñåëåííÿ òîëåðàíòíå ñòàâëåííÿ äî ëþäåé, ÿê³ æèâóòü ç Â²Ë òà ïðåäñòàâíèê³â ãðóï ï³äâèùåíîãî ðèçèêó ùîäî ³íô³êóâàííÿ Â²Ë. 


Ãîëîâíèé ë³êàð    ÊÓ «×åðí³ã³âñüêà 
Öåíòðàëüíà ðàéîííà ë³êàðíÿ»  ×åðí³ã³âñüêî¿
ðàéîííî¿ ðàäè      Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³                                        Ë.².Êèðèëåíêî








































								    Äîäàòîê
											              до Цільової соціальної програми
      протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
                в Чернігівському районі 
                                                                                                                                           Запорізької області   на 2015-2018 роки
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ 
з виконання Цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
в  Чернігівському районі Запорізької області на 2015-2018 роки

№
з/п
Найменування завдань та заходів
Найменування показника
Значення показника за роками
Виконавці
Термін виконання
Джерела фінансування
Орієнтовний  обсяг  фінансування, тис. грн.



2015
2016
2017
2018



Загальний обсяг
у тому числі за роками











2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
І. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
Удосконалення механізмів міжвідомчої і міжсекторальної координації виконання заходів з протидії ВІЛ-інфекції.
1.
Забезпечення діяльності координаційної ради з питань протидії соціальним хворобам при обласних та районних адміністраціях, та їх взаємодії на регіональному та місцевому рівнях
Кількість засідань відповідних рад
1
4
4
4
Райдержадміністрація
КУ «Чернігівська ЦРЛ» ЧРР, УСЗН, відділ освіти, молоді та спорту, відділ культури та туризму Чернігівської РДА
2015-2018






2.
Забезпечення  проведення роз’яснювальної роботи з питань недопущення дискримінації на робочих місцях ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД
Кількість консультацій




Райдержадміністрація
КУ «Чернігівська ЦРЛ» ЧРР, УСЗН
2015-2018
Інші джерела





3.
Забезпечення  ефективної діяльності  тематичних міжвідомчих робочих груп у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
Кількість робочих груп за напрямами Програми
1
1
1
1
Райдержадміністрація
КУ «Чернігівська ЦРЛ» ЧРР, УСЗН, відділ освіти, молоді та спорту, відділ культури та туризму
2015-2018






4.
Розроблення регіональної цільової соціальної  програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки з урахуванням очікуваних результатів, показників, завдань і заходів Програм
Кількість розроблених Програм
1
1
1
1
Райдержадміністрація
КУ «Чернігівська ЦРЛ» ЧРР 
2015






5.
Подання в облдержадміністраціющороку до 15 січня звіт про виконання завдань і заходів Програми у межах повноважень відповідно до плану моніторингу та оцінки ефективності виконання Програми
Кількість звітів
1
1
1
1
Райдержадміністрація
КУ «Чернігівська ЦРЛ» ЧРР, УСЗН, відділ освіти, молоді та спорту, відділ культури та туризму
2015-2018






Забезпечення дієвості програм і заходів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
Зміцнення кадрового потенціалу і матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, які надають допомогу людям, які живуть з ВІЛ
6.  
Удосконалення кадрового та матеріально-технічного забезпечення кабінету "Довіра»



Кількість  кабінетів «Довіра»



1




1



1



1
Райдержадміністрація
КУ «Чернігівська ЦРЛ» ЧРР
2015-2018
районний бюджет
19,5

6,5
6,5
6,5
Забезпечення доступу та охоплення вагітних жінок до послуг з консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію та профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини
7.  
Забезпечення  закритими системами для забору крові  для двократного планового обстеження вагітних жінок та жінок, які переривають вагітність





 Райдержадміністрація
КУ «Чернігівська ЦРЛ» ЧРР
2015-2018

 районний бюджет
26,4

	8,8
8,8
8,8
8.
Забезпечити вагітних ВІЛ-позитивних жінок медичними виробами одноразового використання вітчизняного виробництва (набори для матері та дитини для пологів) в межах кошторису закладу охорони здоров’я
Кількість  вагітних ВІЛ-позитивних жінок, забезпечених наборами
3
3
4
4
Райдержадміністрація
КУ «Чернігівська ЦРЛ» ЧРР 
2015-2018

















 районний бюджет
1,5

0,5
0,5
0,5
9.
Забезпечити адаптованими молочними сумішами дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, в межах кошторису закладів охорони здоров’я
Відсоток дітей
100
100
100
100








Райдержадміністрація
КУ «Чернігівська ЦРЛ» ЧРР
2015-2018
















 районний бюджет


9,0


3,0

3,0

3,0
10.
Забезпечення профілактики інфікування ВІЛ на робочому місці для медичних працівників. 
Забезпечення  засобами індивідуального захисту медичних працівників 
Відсоток забезпечення засобами індивідуального захисту
100
100
100
100
Райдержадміністрація
КУ «Чернігівська ЦРЛ» ЧРР
2015-2018
За рахунок поточного бюджетного  фінансування






Забезпечення вільного доступу до безоплатного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію населення
11.
Забезпечення вільного доступу до безоплатного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію населення, шляхом закупівлі витратних матеріалів (закритих систем для забору крові - вакутайнерів) для тестування на ВІЛ-інфекцію для населення, передусім для груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, із застосуванням методів імуноферментного аналізу
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 районний бюджет
26,1


8,7

8,7

8,7
12.
Забезпечити вільний доступ до безоплатного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію для населення, передусім для груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, із застосуванням швидких тестів 
Кількість осіб
15

20



20



20
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 районний бюджет
2,7

0,9
0,9
0,9
Профілактика захворюваності на вірусні гепатити В і С, інфекції, що передаються статевим шляхом (ІПСШ), для представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та ВІЛ-інфікованих
13.
Проведення досліджень на маркери вірусних гепатитів В і С  у людей, які живуть з ВІЛ,  з метою вибору схеми терапії  антиретровірусними препаратами
Кількість осіб
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ІІІ. ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ДОСЛІДЖЕНЬ

Удосконалення системи управління якістю лабораторних досліджень у сфері ВІЛ-інфекції/СНІДу

14.
Забезпечення  зовнішнього  та внутрішнього контролю якості лабораторних досліджень у сфері ВІЛ-інфекції/СНІДу
Кількість досліджень зовнішнього  та внутрішнього контролю якості
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Забезпечення лабораторного супроводу лікування ВІЛ-інфекції, формування прихильності до АРТ

15.
Забезпечення  діагностики опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію 

Кількість осіб 
4
4
5
5
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IV. ЗАВДАННЯ З ДОГЛЯДУ ТА ПІДТРИМКИ

Забезпечення охоплення послугами з догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих осіб
16.
 Забезпечення  організації та доступу до паліативної та хоспісної допомоги людям, які живуть з ВІЛ (у тому числі дітям)
Відсоток охоплення
100
100
100
100
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Разом за програмою









Районний бюджет
85,2

28,4
28,4
28,4



Головний лікар    КУ «Чернігівська центральна
районна лікарня»  Чернігівської районної ради             
Запорізької області                                                                                                                                                    Л.І.Кириленко


 Розрахунки по програмі  забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції
       п.п.6. п. І  Удосконалення кадрового та матеріально-технічного забезпечення кабінету «Довіра»
                  Медінструментарій  2500 грн.
	Придбання бланків: 4000 грн.  кожного року 
                                        ВСЬОГО: 6500 грн.
      п.п.7. п. І  Закупівля закритих систем для забору крові для двократного планового обстеження вагітних жінок та жінок, які переривають вагітність
  Планується 210 чол. вагітних жінок * 21,0 грн вартість 1дослідження = 4410 грн. *2р = 8820 грн.
	ВСЬОГО: 8820 грн.

п.п.8. п. І  Закупівля медичних виробів одноразового використання вітчизняного виробництва (набори для матері та дитини для пологів)
  4 чол. вагітних жінок * 120,0 грн. вартість 1набір = 480 грн.
	ВСЬОГО: 480грн.
  п.п.9. п. І  Забезпечення молочними сумішами для дітей 1-го року життя, народжених Віл-інфікованими матерями
                1ч вагітних жінок * 62 пачка  на 4 місяці  * 48 грн. = 2976 грн.  
	Всього :  2976 грн.

   п.п.11 п.1  Забезпечення вільного доступу до безоплатного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію населення.
 17419  населення *5% відсоток обстеження на Віл-інфекцію. = 871 чол.    					
            2.  Забезпечення закритими системами для забору крові (вакутаймерами) у різних категорій населення
                      871 чол *5,50 грн ціна одного вакутаймера = 4791 грн.
                      871 чол. *4,50 грн. ціна голки +утримувач = 3920 грн. 
                                                          Разом: 8711 грн. 

 п.п. 12 п. 1  Придбання швидких тестів для тестування на ВІЛ-інфекцію для населення підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ: 
                             20 чол* 45  грн. ціна  одного  тесту  = 900 грн. 
                                                         Разом: 900 грн.





