ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ Д ЕРЖ А ВН О Ї АДМІНІСТРАЦІЇ

Зо. 05. А о ії

Про стан виконання обласної
цільової соціальної програми
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
на 2015 - 2018 роки
Питання протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу залишається одним з пріоритетних
напрямів державної політики у сфері охорони здоров’я та соціального розвитку
і предметом міжнародних зобов’язань України.
У продовж 2015 року в області тривала реалізація обласної цільової
соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015 - 2018 роки,
затвердж еної рішенням обласної ради від 29 квітня 2015 року № 1210 (далі Програма), метою якої є зниження рівня захворюваності і смертності від ВІЛінфекції/СНІДу, надання якісних і доступних послуг з профілактики та
діагностики ВІЛ-інфекції, насамперед представникам груп підвищеного ризику
щ одо інфікування ВІЛ, а також послуг з лікування, медичної допомоги, догляду
і підтримки людей, які живуть з ВІЛ, у рамках реформування системи охорони
здоро в’я.
В області розроблено та затверджено 17 районних/міських програм, проте
фінансування з місцевих бюджетів передбачено лише в 15 районах (від
30,0 тис.грн у Білозерському районі до 597,0 тис.грн у Голопристанському). У
К аланчацькому районі фінансування відсутнє (заходи затверджено), у м.Нова
Каховка фінансування передбачено лише за рахунок державної цільової
субвенції (519,0 тис. грн). Із 17 районних програм 13 затверджені як самостійні
цільові програми та 4 включені окремими розділами в інші районні програми
(Білозерський,
Нововоронцовський,
Новотроїцький
та
Горностаївський
райони). Розроблена, але не затверджена програма у м.Херсоні. Не затверджені
програми у Великоолександрівському та Скадовському районах.
К оор ди нація діяльності щ одо протидії В ІЛ -ін ф екц ії/С Н ІД у, контролю
за ви кон ан ням заходів П рограм и в області здійсню ється обласною радою з
питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу при обласній державній
адміністрації. Відповідні ради створені в усіх містах та районах області, проте
їх діяльність потребує удосконалення.
Ситуація з розповсюдження ВІЛ-інфекції в області залишається
напруженою, але керованою. Станом на 01 січня 2016 року на диспансерному
обліку в лікувально-профілактичних закладах області перебувало 4021 ВІЛінфікована особа, у тому числі 803 хворих на СНІД, з яких 16 дітей. Із загальної
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кількості ВІЛ-інфікованих 289 дітей, які народжені ВІЛ-інфікованими
матерями, у тому числі 92 дитини із заключним діагнозом ВІЛ-інфекція.
В регіоні створені умови для безкоштовного обстеження населення на
ВІЛ-інфекцію. У 2015 році обстежено 71 396 осіб, з них 7423 особи швидкими
тестами, виявлено 658 позитивних результатів.
Станом на 01 січня 2016 року антиретровірусну терапію отримують
1852 хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД мешканця області, в тому числі 89 дітей. З
метою децентралізації послуг щодо забезпечення розш ирення доступу до
антиретровірусної терапії у районних закладах охорони здоров'я відкрито
10 сайтів. Однак неповною мірою забезпечено вдосконалення кадрового та
матеріально-технічного забезпечення мережі кабінетів «Довіра» як самостійних
структурних підрозділів закладів охорони здоров'я. Лиш е 6 кабінетів «Довіра»
працю ю ть як самостійні структури при лікувально-профілактичних закладах,
реш та - на базі кабінетів інфекційних захворювань. Ш тати кабінетів «Довіра»
не укомплектовано відповідним чином, лікарі-інфекціоністи працюють на
0,25 ставки (Цюрупинський, Каланчацький, Скадовський, Горностаївський,
Голопристанський, Високопільський та інші райони), що знижує ефективність
диспансеризації В ІЛ-інфікованих і хворих на СНІД.
Особлива увага в області приділяється профілактиці передачі ВІЛ від
матері до дитини. Народжені ВІЛ-інфікованими матерями діти забезпечуються
для годування адаптованими молочними сумішами за рахунок коштів місцевих
бюджетів.
Забезпечується реалізація профілактичних програм з питань формування
мотивації населення, зокрема дітей та молоді, до безпечної щодо ВІЛ
поведінки. У загальноосвітніх навчальних закладах проводиться постійна
робота з впровадження
та виконання
навчальних програм для учнів,
розроблених з використанням технологій, спрямованих на збереження здоров’я.
М ереж ею центрів соціальних служб для с ім ’ї, дітей та молоді
забезпечується надання соціальних послуг особам, яких стосується проблема
ВІЛ-інфекції.
Серед населення області з питань профілактики ВІЛ-інфекції проводиться
ш ирока інформаційно-просвітницька робота всіма зацікавленими службами та
недержавними громадськими організаціями.
Значна частина заходів Програми спрямована на профілактику ВІЛінфекції серед вразливих до ВІЛ груп населення, а саме: забезпечення, зокрема
через механізм соціального замовлення, доступу до профілактичних програм
споживачів ін ’єкційних наркотиків, осіб, які надають сексуальні послуги за
винагороду, чоловіків, які мають секс з чоловіками, дітей із сімей, які
перебуваю ть у складних життєвих обставинах.
З метою запобігання пош иренню ВІЛ-інфекції та гепатитів В і С серед
споживачів
ін ’єкційних
наркотиків
в області
запроваджено
замісну
підтримувальну терапію. Відкрито 6 сайтів, на даний час лікування отримують
252 хворих на опіоїдну залежність.
Ф інансування заходів Програми з профілактики ВІЛ-інфекції серед груп
підвищеного ризику протягом 2015 - 2016 років здійснюється за рахунок
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проекту Глобального фонду боротьби з туберкульозом, СНІДом та малярією.
Після заверш ення проекту питання фінансування цих заходів залишиться
відкритим.
Н а виконання Програми у 2015 році передбачалися кошти з обласного
бю джету в сумі 65,0 тис. грн, з них 58,0 тис. грн на медичні заходи (зміцнення
матеріально-технічної бази лабораторії обласного центру профілактики та
боротьби зі СНІДом та забезпечення'профілактики опортуністичних інфекцій).
П роте цільове фінансування з обласного бюджету в минулому році не
здійснювалось. Водночас фактична потреба у фінансуванні лише медичних
заходів на 2015 рік складала 977,703 тис. грн (тест-системи - 191 664 грн,
діагностика та лікування опортуністичних інфекцій 431334 грн,
рентгенологічні дослідження - 127000 грн, лабораторний контроль за
лікуванням - 95705 грн).
З метою вжиття додаткових заходів щодо виконання в області Програми,
керуючись статтею 6, пунктом 1 статті 17, пунктом 1 статті 22, пунктом 1
частини перш ої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про
місцеві державні адміністрації»:
1. Визнати роботу районних державних адміністрацій та міськвиконкомів
міст обласного значення щодо реалізації у 2015 році заходів обласної цільової
соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015 - 2018 роки такою,
що потребує поліпшення.
2. Структурним підрозділам обласної державної адміністрації, залученим
до виконання Програми, забезпечити неухильне виконання заходів обласної
цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015 - 2018 роки,
про що до 10 січня 2017 року поінформувати Департамент охорони здоров'я
обласної державної адміністрації.
3. Головам Білозерської, Нововоронцовської, Новотроїцької, Скадовської,
Горностаївської, Великоолександрівської районних державних адміністрацій
до 01 серпня 2016 року забезпечити розроблення відповідних місцевих
цільових програм на 2016 - 2018 роки з передбаченням фінансування на
реалізацію їх заходів.
4. Зобов’язати
голів
Білозерської,
Великоолександрівської,
Великолепетиської, Верхньорогачицької, Високопільської, Голопристанської,
Горностаївської, Іванівської, К алан’ч ацької, Каховської, Нижньосірогозької,
Новотроїцької, Скадовської, Цюрупинської, Чаплинеької районних державних
адміністрацій, рекомендувати головам Дніпровської та Корабельної районних у
м. Херсоні рад до 25 грудня 2016 року вжити заходів з відкриття кабінету
«Довіра» як окремого структурного підрозділу лікувально-профілактичного
закладу.
5. Головам районних державних адміністрацій:
5.1. Посилити роботу районних рад з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
щодо виконання районних цільових соціальних програм протидії ВІЛінфекції/СНІДу.
5.2. До 25 грудня 2016 року забезпечити проведення детальних
розрахунків і внесення змін до відповідних районних програм, передбачивши
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ф інансування заходів з проф ілактики В ІЛ -інф екції серед груп підвищ еного
ризику, у том у числі проведення зам існої підтримувальної терапії.
5.3. Про стан виконання завдань, визначених пунктами 3 - 5
цього
розпорядж ення, та заходів обласної цільової соціальної програми протидії ВІЛінф екції/С Н ІД у на 2015 - 2018 роки поінформувати до 10 січня 2017 року
Д епартам ент охорони здоров’я обласної держ авної адміністрації.
6. Рекомендувати міським головам міст обласного значення забезпечити
виконання завдань, визначених пунктах 2, 4 та 5 цього розпорядж ення.
7. Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації
забезпечити узагальнення інформації, втриманої згідно з цим розпорядженням, та
надання її до 15 січня 2017 року обласній держ авній адміністрації.
8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови обласної державної адміністрації Січову В.І.

Голова обласної
державної адміністрації

А. А.Г ордєєв

