ПРОТОКОЛЬНЕ РІШЕННЯ № 1
засідання Координаційної ради з питань протидії туберкульозу,
ВІЛ-інфекції/СНІДу та боротьби з наркоманією
при Полтавській обласній державній адміністрації

«11 » квітня 2014 року

м. Полтава

ГОЛОВУЄ: Пругло О.Є. – в.о. першого заступника голови Полтавської ОДА.
ПРИСУТНІ: (список додається).
1. СЛУХАЛИ:
Про підведення підсумків конкурсу на краще висвітлення питань
туберкульозу у регіональних ЗМІ та нагородження переможців.
Доповідач: Демченко Максим Григорович – виконавчий директор Благодійної
організації «Світло надії», заступник голови Координаційної ради.
ВИРІШИЛИ:
1.
Інформацію Демченка М.Г.,
виконавчого директора Благодійної
організації «Світло надії», заступника голови Координаційної ради, взяти
до відома.
2. СЛУХАЛИ:
Про план роботи Координаційної ради з питань протидії туберкульозу,
ВІЛ-інфекції/СНІДу та боротьби з наркоманією при Полтавській
облдержадміністрації на 2014 рік.
Доповідач: Лисак Віктор Петрович – директор Департаменту охорони здоров’я
Полтавської ОДА, заступник голови Координаційної ради.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Лисака В.П., директора Департаменту охорони здоров’я
Полтавської ОДА, заступника голови Координаційної ради, взяти до відома.
2. Затвердити План роботи Координаційної ради на 2014 рік з доповненнями,
наданими членами КР (додаток 1).
3. СЛУХАЛИ:
Про підсумки проведення в області з 1 березня по 1 квітня 2014 року
місячника боротьби із захворюванням на туберкульоз, присвяченого
Всесвітньому та Всеукраїнському дню боротьби із захворюванням на
туберкульоз – 24 березня.
Напрямки реалізації в області проекту «Надання допомоги у подоланні
захворювання на мультирезистентний туберкульоз», що впроваджується
«Програмою оптимальних технологій в охороні здоров’я» (РАТН).
Доповідач: Ільченко Михайло Миколайович – в. о. головного лікаря
Полтавського обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру.

ВИРІШИЛИ:
1.
Інформацію Ільченка М.М. в. о. головного лікаря Полтавського
обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру, взяти до відома.
2.
Підсумки проведення в області місячника по боротьбі з туберкульозом
опублікувати у регіональних засобах масової інформації та Інтернет-виданнях.
До 04.04.2014 р.
3.
Реалізацію заходів щодо протидії захворювання на туберкульоз в області
продовжувати. Про стан їх виконання
інформувати головного лікаря
Полтавського обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру,
координатора з напрямку «туберкульоз» (Печериця В.Г.) на адресу: 36028, м.
Полтава, вул. Шилівська, 51а, е-mail: info@oktd.poltava.ua та головного лікаря
Полтавського обласного Центру здоров’я, секретаря Координаційної ради
(Дурдикулиєва Н.І.) на електронну адресу: info@ocz.poltava.ua
До 10.07.2014 р. та 10.01.2015 р.
4.
Обласній міжсекторальній робочій групі (МРГ) при КР та групі
моніторингу і оцінки (МіО) за напрямком «туберкульоз» розглянути
розроблений фахівцями алгоритм ведення випадків мультирезистентного
туберкульозу та туберкульозу з розширеною резистентністю (МР/РР ТБ).
Травень 2014 р.
4. СЛУХАЛИ:
Про напрямки реалізації в області проекту «Підтримка покращення
взаємодії ТБ і ВІЛ служб, моніторингу і контролю», що впроваджується
«Програмою оптимальних технологій в охороні здоров’я» (РАТН).
Пропозиції по внесенню змін до складу міжсекторальної робочої групи
(МРГ) при КР та «Порядку підготовки та проведення візитів обласної МРГ
до міст та районів».
Доповідач: Дурдикулиєва Ніна Іванівна – головний лікар Полтавського
обласного Центру здоров’я, секретар Координаційної ради.
ВИРІШИЛИ:
1.
Інформацію Дурдикулиєвої Н.І., головного лікаря Полтавського обласного
Центру здоров’я, секретаря Координаційної ради, взяти до відома.
2. Затвердити оновлений склад міжсекторальної робочої групи (МРГ) при
Координаційній раді (додаток 2).
3. Обласній МРГ при КР:
3.1. Провести засідання, визначитися з головою та Планом роботи на 2014 рік.
До 25.04.2014 р.
3.2. Розробити механізм координації послуг з ТБ/ВІЛ на районному рівні.
Травень 2014 року
3.3. Розробити обласний план з координації заходів з ТБ/ВІЛ.
Травень 2014 року
4.
Затвердити «Порядок підготовки та проведення візитів обласної МРГ
Координаційної ради до міст та районів» (додаток 3).

5. СЛУХАЛИ:
Про епідемічну ситуацію з ВІЛ-інфекції/СНІДу в області на основі аналізу
обласних показників моніторингу і оцінки (МіО) виконання програмних
заходів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу за 2013 рік.
Доповідач: Даниленко Оксана Валеріївна – головний лікар Полтавського
обласного Центру профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом.
ВИРІШИЛИ:
1.
Інформацію Даниленко О.В., головного лікаря Полтавського обласного
Центру профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом, взяти до відома.
2.
Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації (Лисак В.П.) проект
«Обласної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 20142018 роки» подати на затвердження до Полтавської ОДА у місячний термін
після прийняття Загальнодержавної програми.
До 01.06.2014 р.
3. Обласному Центру профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом
(Даниленко О.В.) та Департаменту освіти і науки облдержадміністрації (в. о.
директора Власюк В.Б.) організувати семінар-тренінг для директорів
загальноосвітніх навчальних закладів «Застосування гендерного підходу під час
реалізації в загальноосвітніх навчальних закладах завдань і заходів «Обласної
цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки»
та формування толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ» на
базі обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників
ім. М.В. Остроградського.
Протягом ІІ кварталу 2014 року
6. СЛУХАЛИ:
Аналіз стану виконання попередніх рішень засідань Координаційної ради з
питань протидії туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та боротьби з
наркоманією при Полтавській обласній державній адміністрації.
Доповідач: Дурдикулиєва Ніна Іванівна – головний лікар Полтавського
обласного Центру здоров’я, секретар Координаційної ради.
ВИРІШИЛИ:
1.
Взяти до відома інформацію Дурдикулиєвої Н.І., головного лікаря
Полтавського обласного Центру здоров’я, секретаря Координаційної ради,
щодо здійснення контролю за своєчасним виконанням рішень Координаційної
ради.
Постійно
2.
До оновленого персонального складу членів КР ввести представника
громадськості та здійснювати залучення представників громадськості на кожне
засідання КР.
Протягом ІІІ кварталу 2014 року

Директор Департаменту охорони здоров’я
Полтавської облдержадміністрації,
заступник голови ради

В.П.Лисак

Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Координаційної ради з питань протидії
туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та боротьби з
наркоманією при Полтавській ОДА
від 11 квітня 2014 року № 1
ПЛАН РОБОТИ
Координаційної ради з питань протидії туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та
боротьби з наркоманією при Полтавській ОДА на 2014 рік (далі – КР)
№

Питання для розгляду/Назва заходу

Термін
Відповідальні
Очікуваний результат
виконання
Стратегічний напрямок 1. Сприяння зменшенню нормативно-правових перешкод, які обмежують доступ до якісних
послуг у сфері протидії туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та боротьби з наркоманією
1.1

Розгляд на засіданні КР інформації про вжиті та
заплановані заходи з метою затвердження «Обласної
програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018
рр.» та питання необхідності розробки чи/та
ухвалення інших нормативно-правових актів

І, ІІ квартали

Обласний Центр
профілактики ВІЛінфекції та
боротьби зі СНІДом

1.2

Розгляд на засіданні КР інформації про вжиті та
заплановані заходи з метою затвердження «Обласної
цільової програми профілактики, діагностики та
лікування вірусних гепатитів на 2014-2016 роки»

ІІ квартал

Обласна клінічна
інфекційна лікарня

1.3

Розгляд на засіданні КР механізму раннього
виявлення захворювання на туберкульоз серед
уразливих груп населення (за участю голів Координаційних рад при виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради Полтавської області, Гадяцькій,
Кобеляцькій, Лубенській, Пирятинській, Хорольській
райдержадміністраціях)

ІІІ квартал

Департамент
охорони здоров’я,
Благодійна організація «Світло надії»

Остаточне
затвердження
«Обласної
програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
на 2014-2018 рр.» та початок реалізації її
положень. Забезпечення якнайшвидшого
початку
запровадження
положень
Програми та їх ефективності
Остаточне
затвердження
«Обласної
цільової програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на
2014-2016 роки» та початок реалізації її
положень. Забезпечення якнайшвидшого
початку
запровадження
положень
Програми та їх ефективності
Розроблення та впровадження алгоритму
взаємодії щодо раннього виявлення
захворювання на туберкульоз серед
уразливих груп населення

1.4

Розгляд на засіданні КР питання «Про стан
впровадження в області програми замісної
підтримувальної терапії»

ІІІ квартал

1.5

Розгляд проекту наказів щодо процедури передачі
протитуберкульозних медичних препаратів, що
закуповуються за державні кошти, до лікувальнопрофілактичних закладів області

ІV квартал

Департамент
охорони здоров’я,
Благодійна організація «Світло надії»
Департамент
охорони здоров’я

Рішення
КР
щодо
впровадження програми

забезпечення

Надання рекомендацій до розроблених
проектів документів щодо їх затвердження та подальшого впровадження

Стратегічний напрямок 2. Сприяння забезпеченню профілактики туберкульозу, ВІЛ-інфекції та наркоманії,
своєчасної діагностики, безперервного та контрольованого лікування ВІЛ-інфікованих, хворих на СНІД, туберкульоз
та наркозалежних, в тому числі лікування опортуністичних інфекцій
2.1

2.2

Розгляд на засіданні КР питання «Щодо стану
забезпечення в області необхідних протитуберкульозних, антиретровірусних препаратів та
препаратів для замісної підтримувальної терапії»
Обговорення підсумків проведення в області з 1
березня по 1 квітня 2014 року місячника боротьби із
захворюванням на туберкульоз, присвяченого
Всесвітньому та Всеукраїнському дню боротьби із
захворюванням на туберкульоз – 24 березня

2.3

Обговорення заходів по розширенню мережі кабінетів замісної підтримувальної терапії у лікувальнопрофілактичних закладах області

2.4

Проведення конкурсу проектів та програм з первинної профілактики серед неурядових організацій, що
працюють у сфері протидії наркоманії та по пуляризації здорового способу життя

2.5

Проведення навчання працівників соціальної служби
щодо раннього виявлення захворювання на
туберкульоз серед уразливих груп населення

Постійно

ІІ квартал

Департамент
охорони здоров’я

Обласний клінічний
протитуберкульозний диспансер,
Благодійна організація «Світло надії»,
обласна організація
Товариства Червоного Хреста України
ІІ квартал
Департамент
охорони здоров’я,
Благодійна організація «Світло надії»
ІІ квартал
Відділ у справах
сім’ї, дітей та
молоді ОДА,
неурядові
організації
ІІ, ІV квартали
Обласний Центр
здоров’я, Благодійна організація
«Світло надії»,
обласний центр соціальних служб для

Здійснення постійного моніторингу за
своєчасністю та обсягами забезпечення
відповідних категорій хворих лікарськими засобами
Забезпечення реалізації розроблених
заходів, спрямованих на стабілізацію ситуації із захворюванням на туберкульоз

Наближення надання необхідної допомоги наркозалежним
Охоплення профілактичними заходами
25% підлітків і молоді у віці від 14 до 25
років за рахунок коштів із обласного
бюджету (200,0 тис. грн.)
Забезпечення працівників соціальної
служби знаннями та навичками щодо
раннього виявлення захворювання на
туберкульоз серед уразливих груп
населення

2.6

Забезпечення лікування та профілактики опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань, ускладнень
ВІЛ-інфекції та хвороб, зумовлених ВІЛ, у ВІЛінфікованих осіб

ІІІ квартал

2.7

Розгляд на засіданні КР стану виконання
Перспективних покрокових планів дій з питань
протидії туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та
боротьби з наркоманією в області на 2014 рік

ІІІ квартал

2.8

Розгляд на засіданні КР результатів впровадження інтегрованої допомоги в лікуванні осіб, залежних від
опіоїдів
Проведення навчання працівників служби зайнятості
населення щодо раннього виявлення захворювання
на туберкульоз серед уразливих груп населення

ІІІ квартал

2.9

ІІІ квартал

2.10

Стан виконання Перспективного покрокового плану
дій з питань протидії туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та боротьби з наркоманією в області на
2014 рік

ІV квартал

2.11

Розгляд на засіданні КР результатів проведення
навчання працівників пенітенціарної, соціальних,
міграційних служб та служб зайнятості щодо
раннього виявлення захворювання на туберкульоз
серед груп населення, уразливих до туберкульозу

ІV квартал

сім’ї, дітей та
молоді
Департамент
охорони здоров’я

Охоплення лікуванням та медикаментозною профілактикою захворювань
ВІЛ-інфікованих осіб за рахунок ефективного використання коштів обласного
бюджету (150,0 тис. грн.)
Департамент
Забезпечення координації і консолідації
освіти і науки,
дій з питань протидії туберкульозу, ВІЛБлагодійна органі- інфекції/СНІДу та боротьби з наркозація «Світло надії» манією в загальноосвітніх закладах
області
та
діяльності
неурядової
організації
Обласний
Вивчення позитивів та проблем у реалінаркологічний
зації інтегрованої допомоги, удоскодиспансер
налення надання
Обласний Центр
Забезпечення працівників служби зайняздоров’я, Благотості знаннями та навичками щодо
дійна організація
раннього виявлення захворювання на
«Світло надії»,
туберкульоз серед уразливих груп
обласний центр зай- населення
нятості населення
Управління Держав- Забезпечення координації і консолідації
ної пенітенціарної дій пенітенціарної служби області з
служби України в
питань протидії туберкульозу, ВІЛПолтавській області інфекції/СНІДу
та
боротьби
з
наркоманією
Учасники підписа- Обговорення результатів та розроблення
ння «Меморандуму пропозицій щодо продовження навчання
про взаєморозуміння та співпрацю
державних та неурядових організацій
щодо покращення
взаємодії
управлінь, служб та неурядових організацій
області по роботі з
соціальними групами підвищеного ри-

2.12

Розгляд на засіданні КР стану проведення
контрольованого лікування хворих на туберкульоз на
амбулаторному етапі

ІV квартал

2.13

Розгляд на засіданні КР плану заходів проведення в
області місячника профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу,
присвяченого Всесвітньому дню боротьби зі СНІДом
– 1 грудня
Розгляд на засіданні КР питання щодо організації
первинної профілактики соціально небезпечних
хвороб серед дітей і підлітків у 2013-2014 н. р. (у т.ч.
під час оздоровчого періоду)
Розгляд ефективності впровадження компоненту
АКСМ у профілактиці туберкульозу

ІV квартал

2.14

2.15

2.16

Проведення навчання працівників пенітенціарної
служби (секторів охорони здоров’я, соціальновиховної та психологічної роботи, кримінальновиконавчої інспекції) щодо раннього виявлення
захворювання на туберкульоз серед уразливих груп
населення

ІV квартал

Щоквартально

Протягом
року

зику захворювання
на туберкульоз»
Обласний клінічний
протитуберкульозний диспансер,
обласна організація
Товариства Червоного Хреста України
Обласний Центр
профілактики ВІЛінфекції та боротьби зі СНІДом
Департамент
освіти і науки

Організовано оптимальну співпрацю
протитуберкульозної служби області, загально-лікувальної мережі та неурядових
організацій по веденню випадку туберкульозу
Рішення КР щодо плану реалізації
ефективних заходів, спрямованих на
стабілізацію ситуації із захворюванням
на ВІЛ-інфекцію/СНІД
Рішення КР щодо системи підвищення
рівня гігієнічної культури школярів

Департамент
охорони здоров’я,
Благодійна організація «Світло надії»

Підготовлено методичні рекомендації та
нормативно-правові акти, щодо АКСМ
компоненту, співпраці державного та
недержавного секторів у своєчасній
діагностиці туберкульозу
Обласний Центр
Забезпечення працівників пенітенціарної
здоров’я, Благослужби знаннями та навичками щодо
дійна організація
раннього виявлення захворювання на
«Світло надії»,
туберкульоз серед уразливих груп
Управління Держав- населення
ної пенітенціарної
служби України в
Полтавській області

Стратегічний напрямок 3. Сприяння розвитку регіональної системи моніторингу і оцінки протидії епідеміям
туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та поширенню наркоманії
3.1
3.2

3.3

Розгляд на засіданні КР «Порядку підготовки та
проведення візитів обласної міжсекторальної робочої
групи до міст та районів»
Розгляд проекту наказу «Про затвердження
регіонального
плану моніторингу і
оцінки
ефективності заходів, спрямованих на запобігання
ВІЛ-інфекції та туберкульозу»
Обговорення епідемічної ситуації з ВІЛ-ін-

ІІ квартал

Секретар КР

ІІ квартал

Обласна міжсекторальна робоча
група Координаційної ради
Обласний Центр

ІІ квартал

Рішення КР щодо використання результатів проведення моніторингових візитів
до міст та районів області
Надання рекомендацій до розробленого
проекту документу щодо його затвердження та подальшого впровадження
Рішення КР щодо погодження звіту для

3.4

3.5

3.6

фекції/СНІДу в області на основі аналізу обласних
показників моніторингу і оцінки виконання програмних заходів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу за
2013 рік
Заслуховування звіту про результати виконання у
2014 році стану реалізації «Обласної цільової
соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на
2014-2018 роки» та формування толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ, у навчальних
закладах області
Розгляд на засіданні КР питання «Ресурси
міжнародних донорських організацій в області у
забезпеченні досягнення цілей та завдань обласних
цільових соціальних програм протидії захворюванню
на туберкульоз, ВІЛ-інфекції/СНІДу та наркоманії»
Здійснення моніторингових візитів до міст і районів
області

профілактики ВІЛінфекції та боротьби зі СНІДом

плану подальших дій із стабілізації
ситуації

ІV квартал

Департамент
освіти і науки

Обговорення шляхів зменшення рівня
стигми та дискримінації людей, які живуть з ВІЛ, серед учнів загальноосвітніх
навчальних закладів області

ІV квартал

Неурядові
організації

Протягом
року

Обласна міжсекторальна робоча
група Координаційної ради,
МіО за напрямками
«туберкульоз»,
«ВІЛ/СНІД»,
«наркоманія»

Рішення КР щодо подальших заходів із
забезпечення досягнення цілей та завдань програм з протидії туберкульозу,
ВІЛ-інфекції/СНІДу
та
наркоманії,
ефективності впровадження заходів
Забезпечення детального аналізу ситуації
з поширення туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та наркоманії

Стратегічний напрямок 4. Забезпечення оптимальної організації впровадження програм, що фінансуються за кошти
Глобального Фонду та міжнародних донорських організацій
4.1

4.2

4.3

Розгляд на засіданні КР реалізації в області проекту
«Надання допомоги у подоланні захворювання на
мультирезистентний туберкульоз», що впроваджується «Програмою оптимальних технологій в охороні
здоров’я» (РАТН)
Розгляд на засіданні КР реалізації в області проекту
«Підтримка покращення взаємодії ТБ і ВІЛ служб,
моніторингу і контролю», що впроваджується «Програмою оптимальних технологій в охороні здоров’я»
(РАТН)
Розгляд на засіданні КР питання про реалізацію в
області проекту USAID RESPOND «Покращення
послуг у сфері ВІЛ/СНІД серед представників груп
найвищого ризику в Україні

ІІ, ІІІ
квартали

Департамент
охорони здоров’я

Рішення КР щодо забезпечення своєчасного та якісного виконання проекту

Протягом
року

Департамент
охорони здоров’я

Рішення КР щодо забезпечення своєчасного та якісного виконання проекту

Протягом
року

Департамент
охорони здоров’я,
неурядові
організації

Рішення КР щодо забезпечення своєчасного та якісного виконання проекту

Стратегічний напрямок 5. Організаційне забезпечення роботи КР
І квартал

Секретар КР

ІІ квартал

Секретар КР

ІІ квартал

Секретар КР

5.4

Внесення змін до складу обласної міжсекторальної
робочої групи КР
Проведення тренінгу для членів міських та районних
КР з актуальних питань реалізації державної політики у сфері протидії ТБ/ВІЛ/СНІДу та наркоманії

ІІ, ІІІ
квартали

5.5

Проведення виїзних засідань КР

5.6

Інформування міських та районних КР про діяльність
обласної КР
Систематичне наповнення інформаційно-довідковими матеріалами рубрики «Координаційна рада» на
сайті Полтавської ОДА
Інформування Національної ради про роботу КР

ІІІ, ІV
квартали
Протягом
року
Протягом
року

Департамент
охорони здоров’я,
неурядові
організації
Заступники
голови КР
Секретар КР

5.1
5.2

5.3

5.7
5.8
5.9

Розгляд на засіданні КР питання «Про результати
діяльності КР та планування роботи на 2014 рік»
Підготовка проекту розпорядження голови облдержадміністрації щодо оновленого персонального складу
КР

Аналіз стану виконання попередніх рішень засідання
КР

Заступник голови Координаційної ради,
директор Департаменту охорони здоров’я
облдержадміністрації

Протягом
року
Щоквартально

Секретар КР
Секретар КР
Секретар К Р

Рішення КР щодо затвердження Плану
роботи на 2014 рік
Підвищення відсотку особистої участі
членів КР у засіданнях КР (до 90% протягом року), підвищення ефективності
роботи КР, розширення кола представників неурядових організацій
Підвищення якості роботи міжсекторальної робочої групи
Удосконалення навичок членів міських
та районних КР у питаннях реалізації
державної політики у сфері протидії
ТБ/ВІЛ/СНІДу та наркоманії
Надання методичної допомоги регіональним КР
Забезпечення постійної взаємодії з міськими та районними КР
Забезпечення інформування громадськості про діяльність КР
Забезпечення
інформування
членів
Національної ради з роботою КР
Здійснення контролю за своєчасним
виконанням рішень КР

В.П.Лисак

Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Координаційної ради з питань
протидії туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу
та боротьби з наркоманією при
Полтавській облдержадміністрації
від 11 квітня 2014 року № 1
Склад
міжсекторальної робочої групи (МРГ)
при Координаційній раді з питань протидії туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу
та боротьби з наркоманією при Полтавській облдержадміністрації
№
ПІБ
п/п
1. Демченко
Максим
Григорович
2. Печериця
Володимир
Георгійович
3. Даниленко
Оксана
Валеріївна
4.
5.
6.

Мацицький
Ігор
Анатолійович
Большев
Кирило
Валерійович
Вородюхіна
Алла
Кирилівна

7.

Постольник
Віта
Анатоліївна

8.

Костенко
Лариса
Миколаївна

9.

Плюсніна
Ірина
Аркадіївна
Півень
Світлана
Василівна

10.

Посада та установа
- виконавчий директор Благодійної Організації «Світло
надії»
- головний лікар обласного
клінічного
протитуберкульозного диспансеру
- головний лікар обласного
Центру профілактики ВІЛінфекції та боротьби зі
СНІДом
- головний лікар обласного
наркологічного диспансеру
- лікар-консультант обласного
Благодійного фонду «Громадське здоров’я»
- к.м.н.,
доцент
кафедри
фтизіатрії ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна
академія»
- начальник епідвідділу Управління організації держсанепіднагляду ГУ Держсанепідслужби в області
- методист обласного інституту післядипломної освіти
педагогічних працівників ім.
М.В.Остроградського
- голова обласної організації
Товариства Червоного Хреста України
- директор обласного центру
соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді

Директор Департаменту
охорони здоров’я облдержадміністрації,
заступник голови Координаційної ради

Контактний телефон,
e-mail
60-60-81
max.demchenko@gmail.com
050 404 02 29
066 712 01 10
info@aids.poltava.ua
050 573 20 67
info@ond.poltava.ua
093 370 79 59
gromazdo@mail.ru
050 902 33 38
kaf.ftiziatrii.umsa@ gmail.com
099 024 11 70
poltavagudses@ukr.net
095-195-51-58
larisa_kostenko@mail.ua
7-43-08
polredcross@yandex.ru
7-33-29
pol_ocsssdm@ukr.net

В.П.Лисак

Додаток 3
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Координаційної ради з питань
протидії туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу
та боротьби з наркоманією при Полтавській
облдержадміністрації
від 11 квітня 2014 року № 1

Порядок підготовки та проведення візитів
обласної МРГ до міст та районів
Цей документ розроблено відповідно до Положення про Координаційну раду
з питань протидії туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та боротьби з наркоманією
при Полтавській ОДА (далі – КР), затвердженого розпорядженням голови
Полтавської обласної державної адміністрації від 21 вересня 2012 року № 435 «Про
внесення змін до Розпорядження голови облдержадміністрації від 31.05.2011 р. №
229» та Положення про міжсекторальну робочу групу (далі – МРГ) КР,
затвердженого рішенням КР від 27.09.2012 року № 5.
1. З метою формування та ефективної реалізації державної політики у сфері
протидії туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та боротьби з наркоманією, збору та
аналізу інформації щодо виконання регіональних програм з протидії туберкульозу,
ВІЛ-інфекції/СНІДу та боротьби з наркоманією, надання організаційно-методичної
і консультативної допомоги міським та районним радам з питань протидії
туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та боротьби з наркоманією (далі – міські та
районні КР), оцінки діяльності зазначених рад МРГ КР здійснює візити до міст і
районів Полтавської області.
2. Візити до міст і районів можуть проводитися у вигляді планових
регулярних відвідувань або ж позапланових, залежно від потреби.
Планові візити - це періодичні (наприклад, квартальні або піврічні) візити,
під час яких члени МРГ вивчають існуючу ситуацію щодо виконання програм з
протидії туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та боротьби з наркоманією і
здійснюються відповідно до щорічного плану роботи КР.
Позапланові візити мають на меті дослідження конкретного термінового
питання або проблеми, що виникла у місті/районі та потребує додаткового
втручання.
Цільові візити можуть здійснюватися, наприклад, у випадках:
−
Значного погіршення епідемічної ситуації в районі/місті з туберкульозу, ВІЛінфекції/СНІДу та наркоманії;
−
Звернення міської/районної КР щодо надання їй організаційно-методичної
допомоги;
−
Відсутності координації між місцевими установами та закладами, які є
виконавцями місцевих програм/заходів з протидії туберкульозу, ВІЛінфекції/СНІДу та боротьби з наркоманією.
−
Відсутність інтеграції послуг та інші.
Підставою для проведення позапланових візитів може бути рішення КР та /або
доручення її голови, звернення члена КР.
Тривалість кожного візиту – один робочий день.
3. МРГ може проводити візити до міст і районів як у повному складі, так і
за участю декількох членів. Якщо у візиті беруть участь не всі члени МРГ, склад
групи для візиту визначається відповідно до його тематики. До участі у візиті
можуть бути запрошені члени КР, представники підгруп МіО за напрямками

«Туберкульоз», «ВІЛ/СНІД», «Наркоманія», члени неурядових організацій, що
працюють у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та наркоманії.
Під час візиту може бути проведено засідання МРГ, до участі в якому
запрошуються
працівники
структурних
підрозділів
міських рад та
райдержадміністрацій, представники неурядових організацій, які задіяні у
реалізації місцевих програм/заходів з протидії туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу
та боротьби з наркоманією.
У разі необхідності може бути проведене спільне засідання МРГ та
міської/районної КР.
4. У залежності від мети візиту члени МРГ ознайомлюються до початку
візиту з наступними документами:
−
Місцева програма/заходи з протидії туберкульозу та аналіз її виконання;
−
Місцева програма/заходи з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та аналіз її
виконання;
−
Місцева програма/заходи з боротьби із наркоманією та аналіз її виконання;
−
Аналіз епідеміологічної ситуації в місті/районі;
−
Аналіз фінансування місцевих програм/заходів з протидії туберкульозу, ВІЛінфекції/СНІДу та боротьби з наркоманією в поточному та попередньому роках;
−
Аналіз показників моніторингу і оцінки виконання місцевих програм/заходів
з протидії туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та боротьби з наркоманією в
поточному та попередньому роках;
−
Інформація, яка необхідна для супроводу візиту;
−
Документи міської/районної КР (план роботи на поточний рік, звіт про
роботу за попередній рік, склад);
−
Результати самооцінки міської/районної КР за попередній рік (у разі її
проведення).
5. Під час візиту МРГ може проводити ознайомчі відвідування
міських/районних установ та закладів, які задіяні у реалізації міських/районних
програм/заходів з протидії туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та боротьби з
наркоманією; спілкуватися з представниками неурядових організацій, з клієнтами
організацій, проводити опитування (у разі потреби).
6. Підготовка візиту складається з декількох етапів.
Етап перший:
Секретар КР спільно з керівником МРГ готують та направляють лист голові
міської/районної КР, в якому надається інформація про мету, дату, орієнтовну
програму візиту та перелік необхідних матеріалів для ознайомлення перед візитом.
У разі проведення спільного засідання необхідно запросити проект порядку
денного засідання міської/районної КР.
Етап другий:
На засіданні МРГ (не пізніше, ніж за тиждень до проведення візиту)
визначається відповідальний за проведення візиту із членів МРГ, тема візиту,
формується склад групи візиту, розробляється та затверджується остаточна
програма візиту. Під час засідання вивчаються та аналізуються відповідні
матеріали, що отримані від міської/районної КР, визначається перелік проблемних
питань з реалізації місцевих програм/заходів з протидії туберкульозу, ВІЛінфекції/СНІДу та боротьби з наркоманією для обговорення під час візиту.
Етап третій:
Керівник МРГ в 3-денний термін після засідання МРГ надає Секретарю КР
список групи та програму візиту.
Секретар КР готує листа за підписом її голови про проведення візиту та
направляє його голові міської/районної КР. Разом з листом направляється склад
групи візиту та остаточна його програма.
Етап четвертий:

Секретар КР готує листа за підписом її голови про проведення візиту та
направляє її членам групи візиту за їх основним місцем роботи.
Спільно із керівником МРГ узгоджується питання забезпечення транспортом
для проведення візиту.
7. Візит починається з робочої зустрічі з членами КР, під час якої їх
інформують про мету та програму візиту, (в разі потреби) за кожним пунктом
програми надаються коментарі.
Під час візиту члени групи можуть працювати спільно, а можуть проводити
індивідуальну роботу з фахівцями установ або організацій даного міста/району
відповідно до своєї компетенції.
Після завершення виконання програми візиту члени групи підводять
підсумки візиту, презентують результати візиту та спільно із членами
міської/районної КР, обговорюють рекомендації щодо вдосконалення діяльності з
реалізації місцевих програм (заходів) з протидії туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу
та боротьби з наркоманією, надають рекомендації з вирішення проблемних питань.
За результатами підсумкової зустрічі керівник групи візиту та голова або секретар
міської/районної КР підписують протокол підсумкової зустрічі.
На підсумкову зустріч можуть запрошуватись спостерігачі, експерти,
представники громадськості та засобів масової інформації. Перелік запрошених
визначається керівником групи візиту, за поданням членів групи, спільно з
секретарем міської/районної КР.
8. За результатами візиту протягом тижня з дати візиту готується звіт щодо
його результатів. Звіт за результатами візиту та пропозиції до проекту рішення КР
з цього питання обговорюється та затверджується на засіданні МРГ із
запрошенням всіх учасників групи візиту. Після затвердження звіт, проект рішення
направляються голові та секретарю КР, голові та секретарю міської/районної КР
для ознайомлення.
Результати візиту обговорюються на черговому засіданні КР. Доповідачем з
цього питання може бути керівник МРГ, керівник групи візиту. Співдоповідачем є
голова міської/районної КР, куди здійснювався візит. Засідання КР, де
обговорюються результати візиту, доцільно проводити у розширеному форматі, на
нього запрошуються голови всіх міських/районних КР області.
За результатами розгляду цього питання приймається відповідне рішення КР.
Рішення КР направляється до всіх міських/районних КР області.
9. КР здійснює контроль за виконанням свого рішення за результатами
візиту. Можливе проведення розширеного засідання КР в даному місті/районі,
проведення повторного візиту для здійснення аналізу усунення проблем.
КР забезпечує розповсюдження кращого досвіду роботи в області,
організовує стажування для представників даного міста/району на базі кращих
лікувальних закладів області.
Члени міських/районних КР, працівники лікувально-профілактичних
закладів, представники громадських організацій даного міста/району можуть бути
запрошені для участі у тематичних тренінгах та семінарах.

