РІШЕННЯ
засідання Координаційної ради з питань протидії туберкульозу,
ВІЛ-інфекції/СНІДу та боротьби з наркоманією
при Полтавській обласній державній адміністрації

від 01 листопада 2013 року

№3

м. Полтава
Заслухавши та обговоривши питання порядку денного, Координаційна рада з
питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та боротьби з наркоманією при Полтавській
облдержадміністрації (надалі – КР) вирішила:
1.
Заступнику
голови
Гадяцької
райдержадміністрації,
голові
Координаційної ради з питань протидії туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та
боротьби з наркоманією (Березенко О.М.) забезпечити надання антиретровірусної
терапії ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД у районному кабінеті «Довіра».
Термін виконання до 01 грудня 2013 року
2.
Головам міських/районних КР:
2.1. Активізувати роботу відповідних КР з питань протидії туберкульозу,
ВІЛ-інфекції/СНІДу та боротьби з наркоманією по контролю за виконанням
цільових комплексних програм, зокрема «Обласної цільової соціальної програми
протидії захворюванню на туберкульоз на 2013-2016 рр.», «Забезпечення
профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і
хворих на СНІД на ІУ квартал 2011-2013 р.», «Обласної цільової програми протидії
поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів,
психотропних речовин та прекурсорів на 2012-2015 рр.».
Термін виконання постійно
2.2. Взяти під особистий контроль стан проведення туберкулінодіагностики з метою виявлення туберкульозу серед дитячого населення та виконати
план на 2013 рік. Інформацію про стан виконання направити головному лікарю
Полтавського
обласного
клінічного
протитуберкульозного
диспансеру,
координатору з напрямку «туберкульоз» (Печериця В.Г.) на адресу: 36028,
м. Полтава, вул. Шилівська, 51а, е-mail: info@oktd.poltava.ua
Термін виконання до 25 листопада та 25 грудня 2013 року
2.3. При формуванні бюджетів на 2014 рік передбачити кошти на закупівлю
туберкуліну в повному обсязі в рамках реалізації міських/районних соціальних
цільових програмах протидії захворюванню на туберкульоз.
Термін виконання грудень 2013 року
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2.4. Взяти під особистий контроль проведення профілактичної роботи по
виявленню туберкульозу серед уразливих груп населення рентгенофлюорографічним методом та виконати план на 2013 рік. Інформацію про стан
виконання направити головному лікарю Полтавського обласного клінічного
протитуберкульозного диспансеру (Печериця В.Г.), координатору з напрямку
«туберкульоз» на адресу: 36028, м. Полтава, вул. Шилівська, 51а, е-mail:
info@oktd.poltava.ua
Термін виконання до 25 грудня 2013 року
2.5. Створити робочі групи за участю представників державних та
неурядових організацій по розробці пропозицій до проекту «Обласної цільової
соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки» (надалі –
Програма). Скласти орієнтовні, на період з 2014 по 2018 роки, розрахунки витрат
коштів з міських/районних бюджетів на заходи, передбачені проектом Програми
для узагальнення. Інформацію надіслати Департаменту охорони здоров’я
Полтавської ОДА (Лисак В.П.) на е-mail: info@aids.poltava.ua
Термін виконання до 15 листопада 2013 року
3.

Департаменту освіти і науки Полтавської ОДА (Мирошниченко В.І.):

3.1. Спільно з Департаментом охорони здоров’я Полтавської
облдержадміністрації (Лисак В.П.) організовувати прес-тури до загальноосвітніх
навчальних закладів області з метою вивчення та поширення досвіду роботи
навчальних циклів «Разом до здоров’я».
Термін виконання грудень 2013 року,
протягом 2014 року
3.2.
Організувати проведення
циклу інформаційно-просвітницьких
семінарів для педагогічних працівників навчальних закладів усіх рівнів акредитації
з метою формування толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних людей.
Термін виконання лютий 2014 року
4.
Полтавському обласному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді (Півень С.В.) спільно з фахівцями неурядових організацій:
4.1. Організувати та провести навчання фахівців із соціальної роботи
методам профілактичної роботи та формування здорового способу життя серед
різних цільових груп.
Термін виконання до кінця 2013 року та І кварталу 2014 року
4.2. Направляти осіб із сімей, які перебувають у складних життєвих
обставинах, пов’язаних із проблемою вживання психоактивних речовин, до
державних установ та неурядових організацій, що забезпечують послуги з
лікування, реабілітації та ресоціалізації.
Термін виконання постійно
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5.
Затвердити План покращення взаємодії управлінь, служб, неурядових
організацій області по роботі з групами підвищеного ризику захворювання на
туберкульоз в контексті реалізації відповідного Меморандуму та виконання
«Обласної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на
2013-2016 рр.» (додаток 1).
6.
Затвердити протокольне рішення міжсекторальної робочої групи (МРГ)
«Про підготовку Обласної цільової соціальної програми протидії ВІЛінфекції/СНІДу на 2014-2018 роки» від 04.10.2013 р. № 1 (додаток 2).
7.
Голові міжсекторальної робочої групи (Демченко М.Г.) спільно з
головою групи моніторингу і оцінки за напрямком «ВІЛ/СНІД» (Місютін В.В.)
провести детальний аналіз та узагальнення пропозицій, наданих до проекту
«Обласної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018
роки».
Термін виконання до 15 листопада 2013 року

Голова Координаційної ради,
заступник голови облдержадміністрації

О.М. Коваль

Секретар Координаційної ради,
головний лікар обласного
Центру здоров’я

Н.І. Дурдикулиєва
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