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Продовження додатка 2
                                                                                                                                                              Додаток 2                                                                                                      
                                                     до програми
                                                     від 30 жовтня 2015 року
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ 
з виконання Цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2016 - 2018 роки у Новгород-Сіверському районі
Найменування завдання
Найменування показника
Значення показника 
Найменування заходу
Головний розпорядник  бюджетних коштів (відповідальний за здійснення заходів)
Джерела фінансу-вання
Прогноз-ний обсяг фінансо-вих ресурсів 
для виконан-ня завдань, (гривень)
У тому числі за роками


усього
за роками








2016
2017
2018




2016
2017
2018
Організаційні завдання і заходи
1. Удосконалення механізмів міжвідомчої і міжсекторальної координації, здійснення заходів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
Кількість засідань відповідних рад
12
4
4
4
1. Забезпечення діяльності рад  з питань протидії туберкульозу та     ВІЛ-інфекції/СНІДу
Районна державна адміністрація, центральна районна  лікарня                     ім. І. В. Буяльського






Кількість консультацій
3
1
1
1
2. Забезпечення проведення роз’яснювальної роботи з питань недопущення дискримінації на робочих місцях ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД
Центральна районна лікарня                        ім. І. В. Буяльського, відділ освіти районної державної адміністрації, сектор  у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації, управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб   для сім'ї, дітей та молоді районної державної адміністрації






Кількість звітів
3
1

1
1
3. Подання до  районної державної адміністрації щороку до 1 лютого звіту про виконання завдань і заходів Програми у межах повноважень відповідно до плану моніторингу та оцінки ефективності виконання Програми
Центральна районна лікарня                         ім. І. В. Буяльського
Відділ освіти районної державної адміністрації, сектор  у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації, управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб   для сім'ї, дітей та молоді районної державної адміністрації






2. Зміцнення кадрового потенціалу і матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, що надають допомогу людям, які живуть
з ВІЛ





 1. Удосконалення кадрового та матеріально-технічного забезпечення кабінету Довіра 
як самостійного структурного підрозділу закладу охорони здоров’я
Центральна районна лікарня                          ім. І. В. Буяльського
Кошторис центральної районної лікарні

1 тис.
1 тис.
1 тис.






2.Забезпечення в межах повноважень нагляду за дотриманням вимог інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я 
Центральна районна лікарня                            ім. І. В. Буяльського 

Кошторис централь-ної районної лікарні











2 тис.
2 тис.
2 тис.
3. Підготовка фахівців з актуальних питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
Кількість проектів актів законодавства




1. Забезпечити проведення підготовки спеціалістів, які працюють у сфері 
ВІЛ-інфекції/СНІДу
(з урахуванням гендерного підходу):
Центральна районна лікарня                          ім. І. В. Буяльського, відділ освіти районної державної адміністрації, сектор  у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації, управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб   для сім'ї, дітей та молоді







Кількість підготовлених фахівців
2
2
2
2
- фахівців медичних закладів району з актуальних питань протидії  епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу 
Центральна районна лікарня                         ім. І. В. Буяльського 







-//-
1
1
1
1
- соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи та працівників соціальних закладів
 Районний центр соціальних служб   для сім'ї, дітей та молоді районної державної адміністрації





4. Формування толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ
Кількість заходів
3
1
1
1
1. Забезпечення доступу до правової допомоги для ВІЛ-інфікованих осіб та представників груп підвищеного ризику 
в разі порушення їх прав
 Центральна районна лікарня                         ім. І. В. Буяльського 
Відділ освіти районної державної адміністрації, сектор  у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації, управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб   для сім'ї, дітей та молоді















Профілактичні завдання та заходи
5.Розповсюджен-ня соціальної реклами, просвітницьких програм з формування здорового 
способу життя у населення
Кількість інформаційних матеріалів
6
2

2
2
1. Участь у проведенні широкомасштабних інформаційних заходів з питань профілактики ВІЛ/СНІДу,  в тому числі за участю ДТРК «Сіверська»
Відділ освіти районної державної адміністрації, сектор  у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації, управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб   для сім'ї, дітей та молоді

Обсяги визнача-ються щороку при затверд-женні Держ-бюджету





—“—
3
1

1
1
2. Забезпечити участь у проведенні щорічного районного легкоатлетичного пробігу «Заради життя»

Районна  державна адміністрація






6. Навчання 
учнів 
у навчальних закладах усіх 
форм власності за програмами 
профілактики ВІЛ та формування здорового 
способу життя на основі життєвих навичок
Кількість учнів 





1. Проведення виховних заходів «Захисти себе від ВІЛ»
Відділ освіти районної державної адміністрації,







Кількість навчальних закладів
4
4

4
4







7. Забезпечення програмами профілактики 
ВІЛ представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та їх статевих партнерів, а також ув’язнених, дітей
із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, безпритульних та бездоглядних 
дітей та дітей, які не отримують належного батьківського піклування
Кількість охоплених супроводом
осіб, виявлених 
під час тестування випадків інфікування ВІЛ, відсотків

100

100

100
100
1. Забезпечити представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ супроводу  до лікувально-профілактичних закладів для своєчасного лікування або отримання медичної допомоги
Центральна районна лікарня                      ім. І. В. Буяльського 
Районний центр  соціальних служб   для сім'ї, дітей та молоді районної державної адміністрації






Кількість дітей 




2. Сприяння наданню дітям із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітям, які не отримують належного батьківського піклування, безпритульним та бездоглядним дітям соціальних та профілактичних послуг
 Районний центр  соціальних служб   для сім'ї, дітей та молоді районної державної адміністрації.
Районна державна адміністрація 
За рахунок місцевого бюджету, буде уточнено щороку під час планування бюджету з урахуванням наявної нормативної бази щодо надання цих послуг 





8. Забезпечення доступу вагітних жінок до послуг з консультування та тестування на
ВІЛ-інфекцію та профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини

Кількість
випадків передачі      ВІЛ-інфекції від матері до дитини, відсотків

3,1%
1,75%
1%
1. Здійснення заходів із профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини шляхом забезпечення закладів охорони здоров’я
Центральна районна лікарня                    ім. І. В. Буяльського






Кількість вагітних жінок, протестованих з використанням швидких тестів
11
3

4
4
- швидкими тестами
для обстеження
під час пологів жінок, які не пройшли обстеження 
на допологовому етапі;   -  використовувати медичні вироби одноразового використання вітчизняного виробництва (набори для матері та дитини для пологів)
Центральна районна лікарня                       ім. І. В. Буяльського













Кількість вагітних ВІЛ-інфікованих жінок
11
3

4
4
- призначати антиретровірусні препарати для профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини
Центральна районна лікарня                   ім. І. В. Буяльського



Кількість дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями (першого року життя), яких забезпечено  адаптованими молочними сумішами безоплатно
100
100

100
100
- адаптованими молочними сумішами для дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими
матерями
Центральна районна лікарня                       ім. І. В. Буяльського





9. Профілактика інфікування ВІЛ 
на робочому місці, насамперед  для медичних працівників
Частка договорів, відсотків
100
100

100
100
1. Надання рекомендацій щодо включення до колективних договорів положень з охорони праці, соціального захисту та обов’язкового спеціального страхування на випадок інфікування ВІЛ-інфекцією з урахуванням потреб працівників у контексті ВІЛ-інфекції/СНІДу

Центральна районна лікарня                    ім. І. В. Буяльського






Кількість медичних працівників, забезпечених засобами індивідуального захисту, відсотків 
100
100

100
100
2. Забезпечення засобами індивідуального захисту, в тому числі одноразовими, медичних працівників, які можуть зазнавати ризику зараження під час виконання службових обов’язків
Центральна районна лікарня                     ім. І. В. Буяльського

Обсяги визначаються щороку в межах бюджетного фінансування закладів










10. Забезпечення вільного доступу населення до безоплатного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію
Кількість тестувань 
3900
1300

1300
1300
1. Забезпечення вільного доступу до безоплатного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію для населення, насамперед для груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, із застосуванням методів імуноферментного аналізу та швидких тестів  
Центральна районна лікарня                    ім. І. В. Буяльського



















Кількість осіб
372
124

124
124
2. Забезпечення проведення обов’язкового тестування донорської крові з метою виявлення ВІЛ
Центральна районна лікарня                      ім. І. В. Буяльського

Обсяги визначаються щороку при затвердженні Держбюджету














Кількість осіб




3. Забезпечення профілактики та лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, для груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та людей, які живуть з ВІЛ
Центральна районна лікарня                   ім. І. В. Буяльського










Догляд та підтримка
11. Забезпечення охоплення послугами з догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих осіб
Кількість осіб, охоплених послугами, відсотків
100
100

100
100
1. Забезпечення організації та доступу до паліативної та хоспісної допомоги людей, які живуть з ВІЛ (у тому числі дітей)
Центральна районна лікарня                   ім. І. В. Буяльського





Разом за Програмою












У тому числі за районний бюджет



















Центральна районна лікарня                     ім. І. В. Буяльського

районний бюджет
9 тис.
3 тис.

3 тис
3 тис







Районний  центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
районний бюджет
-
-
-
-

         Головний лікар  Новгород-Сіверської ЦРЛ ім. І. В. Буяльського                                                                                             С. Г. Шам
	

