
ГЕНІЧЕСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
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голови РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Про хід виконання районної 
цільової соціальної програми протидії 
ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки

Районна цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СШДу на 
2015-2018 роки спрямована на зниження рівня захворюваності і смертності від 
ВІЛ-інфекції/СНІДу, надання якісних і доступних послуг з профілактики та 
діагностики ВІЛ-інфекції, насамперед представникам груп підвищеного ризику 
щодо інфікування ВІЛ, послуг з лікування, медичної допомоги, догляду і 
підтримки людей, які живуть з ВІЛ, у рамках реформування системи охорони 
здоров’я.

На сьогодні епідемічна ситуація характеризується високим рівнем 
поширення ВІЛ-інфекції серед представників різних груп населення, 
насамперед осіб, які належать до групи підвищеного ризику щодо інфікування 
ВІЛ, переважним ураженням осіб працездатного віку, нерівномірним 
пощиренням та зміною основного шляху передачі ВІЛ з парентерального на 
статевий.

Світовий досвід свідчить, що поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу призводить 
до зменшення тривалості життя, зростання потреби в медичних послугах, 
загострення проблем бідності, соціальної нерівності та сирітства, подолання 
яких потребує постійного збільшення видатків.

Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 
23 січня 2015 року № 20 був затверджений «Проект районної цільової 
соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки», а 
27 січня 2015 року районна рада рішенням ЬІХ сесії VI скликання за 
№ 737 затвердила районну цільову соціальну програму протидії ВІЛ- 
інфекції/СШДу на 2015-2018 роки.

Передбачено фінансування на період дії програми у сумі 179,2 тис. грн., 
у тому числі на придбання дитячих молочних сумішів для дітей, народжених 
ВІЛ-інфікованими матерями (18,0 тис. грн.). Рішенням сесії районної ради 
№ 838 від 23 жовтня 2015 року КЗ «Генічеський ЦПМСД» було виділено 
10 200 грн. на придбання молочних сумішів для дітей, КЗ Генічеська ЦРЛ - 
10 000 грн. на придбання тест -  наборів (ІХА -  ВІЛ 1/2) та одноразових 
пластмасових пробірок.

Програмою передбачено також виділення коштів на придбання тест- 
систем (20,0 тис. грн.), швидких тестів ( 2,0 тис. грн.), набори для пологів



(13,6 тис. гри.), індивідуальні засоби захисту для медпрацівників (27,2 тис. 
грн.), вакутаймерів (60,0 тис. грн.) ін.

На виконання програми за 9 місяців 2016 року КЗ Генічеська ЦРЛ зі 
СНІД — центру гуманітарною допомогою були надані витратні матеріали на 
суму 2865 грн. 82 коп., а з бюджету КЗ Генічеська ЦРЛ було витрачено та 
придбано: 2035 грн. 68 коп. -  рукавички, шприці -  2290 грн. 35 коп., 
одноразові пластмасові пробірки - 8832 грн., усього — 13158 грн. 03 коп. (обсяг 
фінансових ресурсів для виконання завдань Програми на рік повинен скласти -  
44800 грн.).

У КЗ Генічеська ЦРЛ функціонує кабінет «Довіра», проводиться певна 
організаційно-методична робота з питань ВІЛ-інфекції/СШДу, видаються 
накази головного лікаря, проводяться медичні наради. В кабінеті «Довіра» 
працюють на 1,0 ставку лікар-інфекціоніст та на 1,0 посади медична сестра. 
Медичні працівники застраховані на випадок професійного інфікування ВІЛ.

Станом на 01 січня 2016 року зареєстровано в кабінеті «Довіра» 198 осіб, з 
них 191 особа з встановленим діагнозом, 14 дітей, які народжені ВІЛ- 
інфікованими матерями, у тому числі 4 дитини із заключним діагнозом ВІЛ- 
інфекція, 10 дітей -  діагноз в стадії дообстеження. Антиретровірусну терапію 
приймало 68 осіб, в тому числі 4 дитини.

За 9 місяців 2016 року в кабінеті «Довіра» КЗ Генічеська ЦРЛ 
зареєстровані нові випадки ВІЛ — інфекції — 21 особа, в тому числі 2 дитини, 
народжені ВІЛ -  інфікованими матерями. На антиретровірусну терапію взято 
8 осіб.

Станом на 01 жовтня 2016 року на диспансерному обліку перебуває 
205 осіб, з встановленим діагнозом на диспансерному обліку перебуває -  
190 осіб.

Показник захворюваності на 100 тис. населення склав 340,5, при 
обласному показнику -  405,6, що свідчить про недостатню роботу з 
виявленням ВІЛ -  інфекції.

Дітей на обліку -  11 осіб, 4 із яких з підтвердженим ВІЛ статусом.
З діагнозом СШД -  22 особи.
Отримують антиретровірусну терапію -  76 осіб.
З ВІЛ -  асоційованим туберкульозом -  47 осіб (22,9 % від усіх 

зареєстрованих ВІЛ - інфікованих).
У районі забезпечений доступ вагітних жінок до послуг з консультування 

та тестування на ВІЛ -  інфекцію. Рівень поширення ВІЛ серед вагітних жінок -  
З особи (показник -  0,62 %, шо співпадає з показником Програми).

Кількість ВІЛ -  інфікованих осіб, які пройшли медичний огляд протягом 
року -  54 особи (показник -  92,7 %, при показнику, запланованому Програмою 
-  80 %).

Кількість дітей, які отримують лікування антиретровірусними 
препаратами, з числа ВІЛ -  інфікованих дітей -  4 (100 %).

ВІЛ -  інфіковані особи, які отримують лікування антиретровірусними 
препаратами через 12 місяців після її початку -  64 особи (показник -  84,2 %,
при показнику, запланованому Програмою -  85%).

Рівень смертності населення від хвороб, зумовлених ВІЛ -  1 особа , 
показник - 1,7% на 100 тис. населення.



Рівень смертності від туберкульозу серед хворих з поєднаною інфекцією 
ВІЛ/туберкульоз -  2 особи (показник -  4,2 %, при показнику, запланованому 
Програмою -  4,5%).

У зв’язку з тим, що захворюваність населення зростає, велике значення 
має проведення інформаційно-просвітницької роботи, особливо серед підлітків 
та молоді, з питань здорового способу життя, планування сім’ї, профілактики 
інфекцій, що передаються статевим щляхом. КЗ Генічеська ЦРЛ у 
загальноосвітніх навчальних закладах організовує та проводить тематичні 
зустрічі з учнями, друкує статті у місцевих газетах.

- прочитано -  79 лекцій;
- проведено -  3920 бесід;
- надруковано -  5 статей в засоби масової інформації.
Серед пацієнтів постійно розповсюджуються буклети про діяльність 

центру «Допомога для вас!», у яких наголошено про безкощтовність та 
конфіденційність соціальних послуг, «Скажи НІ! наркотикам», «Це стосується 
кожного: ВІЛ/СШД» та «Що необхідно знати про туберкульоз?».

Основним проблемним питанням є недостатнє фінансування 
профілактичних програм на місцевому рівні, що унеможливлює налагодження 
системної ефективної первинної профілактики

З метою вжиття додаткових заходів щодо виконання в районі Програми, 
керуючись статтею 6, пунктом 6 частини перщої статті 13, пунктами 1, 
6 статті 22, пунктом 1 частини перщої статті 39, частини першої статті 
41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Визнати роботу районної державної адміністрації щодо реалізації у 
2016 році заходів районної цільової соціальної програми протидії ВІЛ -  
інфекції/СШДу на 2015 -  2018 роки такою, що потребує поліпщення.

2. Структурним підрозділам районної державної адміністрації, залученим 
до виконання Програми, забезпечити неухильне виконання заходів районної 
цільової соціальної програми протидії ВІЛ -  інфекціїУСШДу на 
2015-2018 роки.

3. Головним лікарям КЗ Генічеська ЦРЛ та КЗ «Генічеський ЦПМСД» 
ФетієвуЕ.Л. та Торубару Л.О.:

3.1. Продовжувати проведення якісного моніторингу стану здоров’я 
населення, в перпіу чергу груп підвищеного ризику.

3.2. Покращити координацію роботи між організаціями та установами, які 
відповідають за реалізацію профілактичних програм.

3.3. Посилити інформаційно -  просвітницьку роботу роботу серед 
населення з питань профілактики ВІЛ -  інфекції/СНІДу.

4. Головному лікарю КЗ Генічеська центральна районна лікарня 
Фетієву Е.Л.:

4.1. Вжити заходів щодо покращення матеріально -  технічного стану 
кабінету «Довіра», як окремого структурного підрозділу.

4.2. Протягом 2016 року організувати відкриття сайту з надання 
антиретровірусної терапії на базі кабінету «Довіра».

4.3. Розширити доступ до консультування та тестування на ВІЛ -  
інфекцію населення району, в першу чергу уразливі до ВІЛ групи населення,



дітей за клінічними та епідеміологічними показаннями, статевих партнерів ВІЛ 
-  інфікованих за рахунок районного бюджету.

4.4. За підсумками роботи проводити аналіз повноти охоплення 
тестуванням підлеглі контингенти населення, виносити питання на засідання 
районної комісії по СШДу та на наради головного лікаря.

5. Головному лікарю КЗ «Генічеський ЦПМСД» Торубару Л.О.:
5.1. Забезпечити дітей, які народжені ВІЛ-інфікованими матерями, 

безкоштовно дитячими молочними сумішами, туберкулінодіагностикою ВІЛ- 
інфікованих та хворих на СНІД дітей, підлітків та дорослих.

5.2. З метою розширення доступу мешканців села до тестування 
запровадити обстеження швидкими тестами в усіх амбулаторіях ЗПСМ у 
районі.

6. Начальникові відділу у справах сім’ї, молоді та спорту районної 
державної адміністрації Філіповій Л.Ф.:

6.1. Сприяти організації і проведенню спортивно- масових заходів у 
населених пунктах району, спрямованих на формування серед населення 
здорового способу життя.

6.2. Проведення санітарно-просвітньої роботи з питань охорони здоров’я, 
пропаганди здорового способу життя.

6.3. Пропагандувати сімейні цінності, забезпечити медико-соціальну 
підтримку сім’ї, формувати у населення відповідального ставлення до охорони 
особистого здоров’я.

7. Начальникові відділу освіти районної державної адміністрації 
Поповій І.М.;

7.1. Сприяти впровадженню у всіх загальноосвітніх навчальних закладах 
району факультативного курсу за програмами «Рівний-рівному», «Школа 
проти СШДу».

7.2. Спільно з КЗ Генічеська ЦРЛ проводити просвітницькі заходи з 
питань охорони здоров’я, пропаганди здорового способу життя тошо.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 
заступника голови районної державної адміністрації Бекірову Г.Р.

Голова районної 
державної адміністрації О.С. Воробйов


