
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

16.04.2018     Ужгород      № 161 

    

 

Про    міський   комплексний 

план заходів з протидії  

ВІЛ - інфекції/СНІДу  на  2018 рік 

 

 Керуючись пунктом 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», на виконання Закону України 20.10.2014 №1708-

VІІ «Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми 

протидії ВІЛ -інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки», розпорядження голови 

Закарпатської обласної державної адміністрації 04.04.2018 № 202 «Про 

обласний комплексний план заходів з протидії ВІЛ - інфекції/СНІДу на 2018 

рік», з метою зниження темпів поширення епідемії ВІЛ - інфекції/СНІДу в 

місті, зменшення впливу негативних наслідків епідемії ВІЛ - інфекції на 

суспільство, забезпечення лікування, догляду та підтримки ВІЛ - інфікованих і 

хворих на СНІД: 

 1. Затвердити міський комплексний план заходів з протидії ВІЛ -

інфекції/СНІДу на 2018 рік (додається). 

 2. Відділу охорони здоров’я (Решетар В.В.), управлінню у справах 

культури, спорту сім’ї та молоді (Василиндра О.М.), міському центру 

соціальних служб для сім’ї,  дітей та молоді  (Фленько І.І.),   управлінню освіти 

(Пуківська М.І.)  забезпечити виконання комплексного плану заходів. 

 3. Про хід виконання плану заходів інформувати відділ охорони здоров’я 

щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом. 

 4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови Білака О.П. 

 

 

В.о. міського голови, 

заступник міського голови               І. Фартушок

                                

 



 

 

                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО  

Розпорядження міського голови 

                   16.04.2018 № 161 

 

   

 

МІСЬКИЙ КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН  

заходів з протидії ВІЛ - інфекції/СНІДу на 2018 рік  

 
Назва заходу Термін  

виконання 

Виконавці 

І. Організаційні завдання 

1. Заходи з удосконалення законодавства та управління 

1.1. Хід виконання заходів міського комплексного плану 

заслуховувати на міській координаційній раді з питань 

протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу. 

Щокварталу  Відділ охорони здоров’я, управління освіти, 

управління у справах культури, спорту, сім’ї та 

молоді, міський центр соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді  

2. Забезпечення діяльності та розвитку спеціалізованих служб і закладів 

2.1.Здійснення інфекційного контролю у закладах охорони 

здоров’я: 

- систематичне проведення засідань комісій з інфекційного 

контролю у закладах охорони здоров’я; 

- координація заходів з інфекційного контролю з метою 

попередження виникнення внутрішньолікарняних інфекцій; 

- удосконалення програми інфекційного контролю 

відповідно до чинних нормативних документів; 

- здійснення аналізу ефективності проведених заходів 

інфекційного контролю. 

Постійно Відділ охорони здоров’я, головні лікарі міських 

лікувально-профілактичних закладів  



 

 

2.2. Забезпечення профілактики інфікування ВІЛ на 

робочому місці, насамперед для медичних працівників; 

надання рекомендацій щодо включення до колективних 

договорів з урахуванням потреб працівників у контексті 

ВІЛ-інфекції/СНІДу. 

Постійно Відділ охорони здоров’я, головні лікарі міських 

лікувально-профілактичних закладів 

3. Створення єдиної системи моніторингу протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та оцінки ефективності заходів, здійснених на регіональному 

рівні 

3.1. Забезпечення: 

- ефективної діяльності єдиної системи моніторингу і 

оцінки ефективності заходів, спрямованих на запобігання 

поширенню епідемії ВІЛ-інфекції;  

- своєчасне подання інформації у центр моніторингу і 

оцінки Центру з профілактики та боротьби із СНІДом;  

- проведення узагальнення та аналізу інформації згідно з 

планом моніторингу і оцінки; 
- участь у проведенні поведінкових досліджень у групах 

ризику щодо інфікування ВІЛ та цільових групах 

населення, здійснення дозорного епідеміологічного нагляду 

за поширенням ВІЛ-інфекції у місті. 

Згідно  з 

поданими 

формами та 

термінами 

 

Щокварталу 

 
Протягом 

року 

 

Відділ охорони здоров’я, головні лікарі лікувально-

профілактичних закладів міста 

4. Підготовка спеціалістів з питань лікування, профілактики та соціальної підтримки для груп ризику, ВІЛ-інфікованих і хворих на 

СНІД 

4.1. Передбачити підготовку педагогічних працівників з 

питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу і формування 

здорового способу життя для загальноосвітніх навчальних 

закладів усіх типів, забезпечення їх сучасними 

інформаційно-методичними матеріалами. 

Протягом  

року 

Управління освіти 

 

4.2. Забезпечити підготовку спеціалістів центрів соціальних 

служб для сім'ї, дітей та молоді з питань профілактичної 

роботи. 

Протягом  

року 

Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді 

4.5. Забезпечити навчання працівників системи соціальної Протягом  Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 



 

 

сфери з питань надання медичної та соціальної допомоги 

ВІЛ-інфікованим особам (для медичних та соціальних 

працівників). 

року молоді, відділ охорони здоров’я 

II. Профілактичні заходи 

1. Впровадження інформаційно-просвітницьких заходів з 

метою формування мотивації до безпечної щодо ВІЛ 

поведінки у населення, що ґрунтується на принципах 

поваги прав та гідності людини і пропагує здоровий спосіб 

життя, традиційні духовні, морально-етичні та культурні 

цінності, відповідальну поведінку; формування 

толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ, та 

представників груп підвищеного ризику щодо інфікування 

ВІЛ: 

- проведення  інформаційно-просвітницької кампанії 

спільно із зацікавленими партнерами (засоби масової 

інформації, бізнес-структури, неурядові організації); 

- створення та поширення у засобах масової інформації 

тематичної соціальної реклами; 

 - розповсюдження інформаційних матеріалів для груп 

підвищеного ризику  інфікування ВІЛ. 

Протягом 

року 

Відділ охорони здоров’я, головні лікарі лікувально-

профілактичних закладів міста, управління освіти, 

управління у справах культури, спорту сім’ї та молоді, 

міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді, громадські та благодійні організації  (за 

згодою)   

2. Проведення інформаційно-просвітницьких акцій та 

заходів серед дітей і молоді, спрямованих на запобігання 

соціально небезпечним хворобам та формування навичок 

дорового способу життя. 

Протягом 

року 

Відділ охорони здоров’я, головні лікарі лікувально-

профілактичних закладів міста, управління освіти, 

управління у справах культури, спорту сім’ї та 

молоді, міський центр соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді, громадські та благодійні організації  

(за згодою) 

3. Проведення інформаційно-просвітницької роботи з 

питань профілактики ВІЛ-інфекції серед незайнятого 

населення.  

Протягом 

року 

Управління освіти  

 

4. Навчання школярів та студентської молоді у навчальних Протягом Управління освіти, міський центр соціальних служб 



 

 

закладах усіх форм власності за програмами профілактики 

ВІЛ та формування здорового способу життя на основі 

життєвих навичок; 

- рекомендувати включення курсів з профілактики ВІЛ- 

інфекції/СНІДу до переліку обов’язкових курсів у старшій 

школі, закладах професійно-технічної освіти роботу серед 

населення з метою формування толерантного ставлення до 

ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД у співпраці з 

неурядовими організаціями: 

 - проведення акцій до Всесвітнього дня боротьби зі 

СНІДом, спрямованих на підвищення рівня 

поінформованості населення щодо ВІЛ/СНІДу, пропаганду 

толерантного ставлення до людей, які живуть з 

ВІЛ/СНІДом. 

року 

 

 

 

 

 

для сім’ї, дітей та молоді, відділ охорони здоров’я 

 

5. Забезпечення проведення первинної профілактики ВІЛ- 

інфекції/СНІДу серед трудових мігрантів:  

 - подальше впровадження моделей профілактичної роботи 

щодо попередження ВІЛ-інфекції у регіональній групі 

ризику – трудові мігранти та їх найближче оточення, 

зокрема у співпраці з релігійними громадами міста; 

- проведення моніторингу та аналізу роботи згідно з 

індикаторами ефективності впровадження профілактичної 

програми у середовищі трудових мігрантів та їх 

найближчого оточення. 

Протягом 

року 

Відділ охорони здоров’я, головний лікар міської 

поліклініки  

6. Забезпечення первинної профілактики ВІЛ-

інфекції/СНІДу  серед представників національних меншин. 

Підвищення рівня обізнаності представників національних 

меншин з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу. 

Протягом 

року 

Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді, громадські та благодійні організації  (за 

згодою), головний лікар міської поліклініки   

7.  Проведення роз’яснювальної роботи, спрямованої на 

запобігання поширенню ВІЛ-інфекції серед 

Протягом 

року 

Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді, головний лікар міської поліклініки 



 

 

військовослужбовців, забезпечення добровільного доступу 

до консультування, тестування та медичної допомоги. 

8. Забезпечення:  

- доступу вагітних жінок до послуг з консультування та 

тестування на ВІЛ-інфекцію, профілактики передавання 

ВІЛ від матері до дитини; 

- медичними виробами одноразового використання 

вітчизняного виробництва (набори для матері та дитини для 

пологів) усіх вагітних ВІЛ-позитивних жінок; 

- адаптованими молочними сумішами дітей першого року   

життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями; 

- зниження рівня випадків передавання ВІЛ-інфекції від 

матері до дитини не вище ніж два відсотки. 

Протягом 

року 

Головний лікар міського пологового будинку, 

головний лікар міської дитячої клінічної лікарні 

9. Забезпечення вільного доступу до: 

- консультування та безоплатного тестування на ВІЛ-

інфекцію різних категорій населення;  

- безоплатного консультування та тестування на ВІЛ-

інфекцію для населення, насамперед для груп підвищеного 

ризику інфікування ВІЛ, із застосуванням методів 

імуноферментного аналізу та швидких тестів.  

Протягом 

року 

Головні лікарі міських лікувально-профілактичних 

закладів,  міський центр соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді 

10. Проведення обов’язкового тестування донорської крові 

з метою виявлення ВІЛ. 

Протягом 

року 

 

11. Надання медикаментозної постконтактної профілактики 

ВІЛ-інфікування особам з можливим ризиком інфікування 

ВІЛ. 

Протягом 

року 

Головні лікарі міських лікувально-профілактичних 

закладів 

12. Профілактика захворюваності на вірусні гепатити В і С, 

інфекції, що передаються статевим шляхом (ІПСШ): 

- здійснення заходів з виявлення та профілактичного 

лікування ІПСШ серед представників груп підвищеного 

ризику інфікування ВІЛ (охоплення 50 відсотків 

Протягом 

року 

Головні лікарі міських лікувально-профілактичних 

закладів 



 

 

обстеженням та профілактичним лікуванням); 

- проведення досліджень на вірусні гепатити В та С у ВІЛ-

інфікованих (сто відсотків охоплення пацієнтів з активної 

диспансерної групи). 

ІІІ. Лабораторна діагностика 

1. Забезпечення лабораторного супроводу лікування ВІЛ-

інфекції, формування прихильності до АРТ (частка 

обстежених  – сто відсотків охоплення пацієнтів з активної 

диспансерної групи). 

Протягом 

року  

 

 

Головний лікар міської поліклініки 

2. Забезпечення діагностики опортуністичних інфекцій, 

супутніх захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛ-

інфекцію (70 відсотків охоплення пацієнтів з активної 

диспансерної групи). 

Протягом 

року 

 

Головний лікар міської поліклініки 

3. Здійснення скринінгу на туберкульоз серед ВІЛ- 

інфікованих осіб (надати послуги з діагностики 

туберкульозу 95 відсоткам ВІЛ-інфікованих осіб активної 

диспансерної групи) 

Протягом 

року 

Головний лікар міської поліклініки  

ІV. Лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД 

1. Сприяти забезпеченню доступу дорослих  та дітей, 

хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, до безперервної 

антиретровірусної терапії (сто відсотків охоплення дітей та 

85 відсотків дорослих АРВ-терапією) 

Протягом 

року 

Головні лікарі лікувально-профілактичних закладів 

міста  

2. Лікування та медикаментозна профілактика 

опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань 

(туберкульозу, інфекцій, що передаються статевим шляхом, 

вірусних гепатитів), ускладнень ВІЛ-інфекції та хвороб, 

зумовлених ВІЛ, у ВІЛ-інфікованих осіб (кількість курсів 

лікування опортуністичних інфекцій – 180; відсоток 

охоплення АРТ хворих на ко-інфекцію ТБ/ВІЛ – 80; 

Протягом 

року 

Відділ охорони здоров’я, головні лікарі міської 

поліклініки, міської дитячої клінічної лікарні, 

центральної міської клінічної лікарні, міського 

пологового будинку 



 

 

відсоток охоплення профілактичним лікуванням 

котримоксазолом хворих із конфекцією ВІЛ/ТБ – 90). 

V. Завдання з догляду та підтримки 

1. Надання соціально-психологічної підтримки і догляду 

ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД дорослим і дітям та 

членам їхніх сімей. 

Протягом 

року  

Головні лікарі міської поліклініки, міської дитячої 

клінічної лікарні, міського центру первинної медико-

санітарної допомоги, міського пологового будинку, 

міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді 

2. Надання паліативної і хоспісної допомоги із 

забезпеченням засобів знеболення шляхом застосування 

наркотичних анальгетиків хворим на СНІД. 

Протягом 

року 

Головний лікар міського центру первинної медико-

санітарної допомоги 

 

 

 

 


