ПРОТОКОЛЬНЕ РІШЕННЯ № 2
засідання Координаційної ради з питань протидії туберкульозу,
ВІЛ-інфекції/СНІДу та боротьби з наркоманією
при Полтавській обласній державній адміністрації
«22 » липня 2014 року

м. Полтава

ГОЛОВУЄ: Пругло О.Є. – перший заступник голови Полтавської ОДА.
ПРИСУТНІ: (список додається).
1. СЛУХАЛИ:
Про механізм раннього виявлення захворювання на ВІЛ/СНІД серед
уразливих груп населення за результатами роботи міжсекторальної
робочої групи (на прикладі Гадяцького та Миргородського районів).
Про стан забезпечення в області ВІЛ-інфікованих осіб антиретровірусними
препаратами.
Доповідачі:
Бондаренко Сергій Михайлович – заступник голови Гадяцької
райдержадміністрації, голова Координаційної ради при Гадяцькій РДА;
Турбаба Олег Васильович – заступник голови Миргородської райдержадміністрації, голова Координаційної ради при Миргородській РДА.
Співдоповідачі: Даниленко Оксана Валеріївна – головний лікар Полтавського
обласного Центру профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом;
Демченко Максим Григорович – виконавчий директор Благодійної
організації «Світло надії», заступник голови Координаційної ради.
ВИРІШИЛИ:
1. Заступникам голів Гадяцької та Миргородської райдержадміністрацій,
головам відповідних Координаційних рад створити умови для розширення
доступу до обстежень на ВІЛ загального населення, в першу чергу, осіб з груп
ризику. З цією метою:
1.1. Привести штатний розпис кабінету «Довіра» у відповідність до вимог
наказу МОЗ України від 12.03.2008 р. № 122 про внесення змін до наказу МОЗ
України від 23.02.2000 р. № 33».
Протягом ІІІ кварталу 2014 р.
1.2. Забезпечити навчання спеціалістів, задіяних у роботі сайту
антиретровірусної терапії.
Протягом ІІІ кварталу 2014 р.
1.3. Привести матеріально-технічне оснащення кабінету «Довіра» у
відповідність до табелю оснащення.
Протягом ІІІ кварталу 2014 р.
1.4. Забезпечити своєчасне обстеження на СD4, вірусне навантаження осіб з
диспансерної групи в Полтавському обласному Центрі профілактики ВІЛінфекції та боротьби зі СНІДом.
Постійно
2. Головному лікарю Полтавського обласного центру профілактики ВІЛінфекції та боротьби зі СНІДом (Даниленко О.В.) здійснювати організаційно1

методичний супровід і періодичний контроль стану організації сайтів
антиретровірусної терапії на базі кабінетів «Довіри» Гадяцької та
Миргородської центральних районних лікарень.
Постійно
2. СЛУХАЛИ:
Про підсилення ролі наркології у загальній системі заходів протидії
епідемії ВІЛ/СНІД та інших соціально небезпечних хвороб шляхом
забезпечення системи комплексних інтегрованих послуг з профілактики та
лікування для споживачів ін’єкційних наркотиків (в рамках реалізації
заходів пілотного проекту UNОDC).
Доповідач: Мілацький Леонід Миколайович – завідуючий організаційнометодичним
консультативним
відділом
Полтавського
обласного
наркологічного диспансеру.
Співдоповідач: Демченко Максим Григорович – виконавчий директор
Благодійної організації «Світло надії», заступник голови Координаційної ради.
ВИРІШИЛИ:
1.
Інформацію Мілацького Л.М., завідуючого організаційно-методичним
консультативним відділом Полтавського обласного наркологічного диспансеру,
взяти до відома.
2.
Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА (Лисак В.П.)
забезпечити нормативно-правове врегулювання питань щодо впровадження
системи інтегрованих послуг для споживачів ін’єкційних наркотиків (СІН) на
базі Полтавського обласного наркологічного диспансеру.
3. СЛУХАЛИ:
Про стан виконання Перспективного покрокового плану дій з питань
протидії туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та боротьби з наркоманією в
загальноосвітніх закладах та установах Полтавської області у 2014 році.
Доповідач: Шевчук Сергій Миколайович – директор Департаменту освіти і
науки Полтавської ОДА.
ВИРІШИЛИ:
1.
Інформацію Шевчука С.М., директора Департаменту освіти і науки
Полтавської ОДА, взяти до відома.
2.
Департаменту освіти і науки Полтавської ОДА (Шевчук С.М.),
Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА (Лисак В.П.) запровадити у
2014-2015 навчальному році спільний медико-педагогічний проект з
формування культури статевих відносин та понять про безпечну статеву
поведінку серед учнів 9-11 класів та професійно-технічних навчальних
закладів «Байдужість вбиває».
Протягом ІІІ кварталу
4. СЛУХАЛИ:
Про результати проведення навчання працівників пенітенціарної служби
(секторів охорони здоров’я, соціально-виховної та психологічної роботи,
кримінально-виконавчої
інспекції)
щодо
раннього
виявлення
захворювання на туберкульоз серед уразливих груп населення.
Про ефективність впровадження компоненту АКСМ у профілактиці
туберкульозу.
Доповідач: Дрозд Роман Антонович – заступник виконавчого директора
Благодійної організації «Світло надії».
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ВИРІШИЛИ:
1.
Інформацію Дрозда Р.А., заступника виконавчого директора Благодійної
організації «Світло надії», взяти до уваги.
2.
Навчання цільових груп продовжувати згідно Плану роботи
Координаційної ради на 2014 рік.
3.
Міжсекторальній робочій групі (Демченко М.Г.):
3.1. Підготувати звернення до міських голів мм. Полтави, Кременчука,
Миргорода, Гадяча, Лубен щодо розробки та впровадження механізму
щоденного мотиваційного заохочення амбулаторного лікування хворих на
туберкульоз, перш за все, споживачів ін’єкційних наркотиків, осіб без
постійного місця проживання, звільнених з місць позбавлення волі та людей,
які живуть з ВІЛ.
Протягом ІІІ кварталу 2014 року
3.2. Розробити пропозиції щодо механізмів державно-приватного партнерства
в амбулаторному лікуванні хворих на туберкульоз.
Протягом ІІІ кварталу 2014 року
5. СЛУХАЛИ:
Про основні 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).
Про аналіз стану виконання попередніх рішень засідань Координаційної
ради.
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.
Міжсекторальній робочій групі (Демченко М.Г.) надати План роботи
МРГ та План моніторингових візитів до міст та районів області на 2014 рік.
До 01 серпня 2014 року
3.
Головному управлінню Державної санепідслужби в Полтавській області
(Макєєв С.Л.), управлінню з питань фізичної культури і спорту
облдержадміністрації, Полтавському обласному центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді (Півень С.В.), відділу у справах сім’ї та молоді
облдержадміністрації (Шкоденко Н.А.) надати Перспективні покрокові плани
дій з питань протидії туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та боротьби з
наркоманією у відповідних службах. Матеріали надіслати головному лікарю
Полтавського обласного Центру здоров’я, секретарю Координаційної ради
(Дурдикулиєва Н.І.) на електронну адресу: info@ocz.poltava.ua
До 01 серпня 2014 року

Директор Департаменту охорони здоров’я
Полтавської облдержадміністрації,
заступник голови Координаційної ради
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В.П.Лисак

