
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
07.03.2013                           Ужгород                                 № 102  
 
Про    міський   комплексний    план 
заходів із забезпечення 
профілактики ВІЛ-інфекції,  
лікування,  догляду   та підтримки 
ВІЛ-інфікованих  і  хворих 
на  СНІД  на  2013 рік  

 

 
 
 З метою ефективного впровадження заходів Загальнодержавної 
програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та 
підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки, затвердженої 
Законом України від 19 лютого 2009 року №1026-ІV, відповідно до 
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 
25.02.13 №62 „Про обласний комплексний план заходів із забезпечення 
профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і 
хворих на СНІД на 2013 рік”: 
 
 1.Затвердити міський комплексний план заходів із забезпечення 
профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і 
хворих на СНІД на 2013 рік (далі – комплексний план), що додається. 
 2.Відділу охорони здоров’я (Брецко М.Ю.), управлінню у справах 
культури, спорту сім’ї та молоді (Бобров Є.В.), міському центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді (Фленько І.І.), управлінню освіти (Бабунич 
О.Ю.), управлінню праці та соціального захисту населення (Сушко А.А.) 
забезпечити виконання комплексного плану. 
 3.Про виконання комплексного плану інформувати відділ охорони 
здоров’я щоквартально до 5 числа наступного за звітним періодом місяця. 
 4.Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
міського голови Белякова Ю.В. 
 
Міський голова         В. Погорелов 

 



 

                                                                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО 
             розпорядження  міського голови 
             07.03.2013 № 102 

   
 

МІСЬКИЙ КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН  
заходів із забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на 

СНІД на 2013 рік  
 

Назва заходу Термін  
виконання 

Виконавці 

1. Заходи з удосконалення управління 
1.1. 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, управління праці та соціального 
захисту населення, Ужгородське міськрайонне 
управління держсанепідслужби 

1.2. Забезпечити дотримання чіткої координації дій всіх 
партнерів, які працюють у сфері протидії ВІЛ/СНІДу, 
включаючи державний сектор, неурядові та міжнародні 
організації, сферу бізнесу 

Постійно Відділ охорони здоров’я, Ужгородське 
міськрайонне управління держсанепідслужби, 
управління освіти, управління у справах культури, 
спорту, сім’ї та молоді, міський центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді, управління праці 
та соціального захисту населення, громадські та 
благодійні організації  (за згодою)                               

 



 

1.3. Здійснювати правову підтримку ВІЛ - інфікованих 
осіб з питань законодавства щодо подолання 
дискримінації ВІЛ-інфікованих у сфері трудових 
відносин  

Постійно Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді, управління праці та соціального захисту 
населення 

2. Забезпечення діяльності та розвитку спеціалізованих служб і закладів 
2.1. Здійснення інфекційного контролю в міських 
закладах охорони здоров'я:  
 - регулярно проводити засідання комісій з інфекційного 
контролю у закладах охорони здоров’я; 
 - здійснювати координацію заходів з інфекційного 
контролю з метою попередження виникнення 
внутрішньолікарняних інфекцій; 
 - удосконалювати програми інфекційного контролю у 
відповідності до чинних нормативних документів; 
 - здійснювати аналіз ефективності проведених заходів 
інфекційного контролю 

Постійно Головні лікарі лікувально-профілактичних 
закладів міста, Ужгородське міськрайонне 
управління держсанепідслужби 

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

3.1. 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. 

Постійно Управління освіти 
 

3.2. Забезпечити підготовку спеціалістів центрів 
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з питань 
профілактичної роботи  

Постійно  Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді 

3.3. Забезпечити визначення та аналіз потреб у навчанні Постійно  Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 

 



 

мультидисциплінарних команд та фахівців закладів 
охорони здоров’я з питань надання інтегрованої 
допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД. Забезпечити 
участь фахівців у навчанні з цих питань 

молоді, відділ охорони здоров’я 

3.4. Взяти участь в семінарах з питань ВІЛ-інфекції та 
антиретровірусної терапії (далі-АРТ) хворих на ВІЛ-
інфекцію/СНІД для медичних працівників лікувально-
профілактичних закладів 

Друге 
півріччя  

Головні лікарі лікувально-профілактичних 
закладів міста 

II. Профілактичні заходи 
4. Здійснення заходів з первинної профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу 

4.1. Проводити реалізацію стратегії інформаційно -
просвітницької роботи щодо профілактичної роботи у 
сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, направлену на 
загальне населення та уразливі щодо інфікування ВІЛ 
групи, яка ґрунтується на принципах поваги прав та 
гідності людини і пропагувати здоровий спосіб життя, 
традиційні духовні, морально-етичні та культурні 
цінності, відповідальну поведінку, в тому числі через 
засоби масової інформації:  
 - проводити кампанії спільно із зацікавленими 
партнерами (засоби масової інформації, бізнес – 
структури, неурядові організації); 
 - поширювати в засобах масової інформації тематичну 
соціальну рекламу; 
 - проведення теле - та радіопрограм на тему ВІЛ/СНІДу 

Постійно  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, міське товариство 
Червоного Хреста, громадські та благодійні 
організації  (за згодою)   

4.2. Забезпечити профілактику ВІЛ-інфекції/СНІДу 
шляхом пропаганди здорового способу життя серед 
молоді, проведення інформаційних, культурно-

Постійно  Відділ охорони здоров’я, головні лікарі 
лікувально-профілактичних закладів міста, 
управління освіти, управління у справах культури, 

 



 

просвітницьких заходів шляхом поширення соціальної 
реклами, забезпечення діяльності мобільних 
консультаційних пунктів соціальної роботи центрів 
соціальної служби сім'ї, дітей та молоді:  
 - охопити інформаційними та культурно-
просвітницькими заходами не менше 20 відс. молоді 

спорту сім’ї та молоді, міський центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді, міське товариство 
Червоного Хреста, громадські та благодійні 
організації  (за згодою)   
 
 

4.3. Передбачити впровадження у загальноосвітніх 
навчальних закладах факультативного курсу для молоді 
„Профілактика ВІЛ-інфекції/СНІДу”, забезпечити ЗОШ 
комплектами навчально-методичних матеріалів, 
отриманих централізовано  

Постійно  Управління освіти  
 

4.4. Проводити роз´яснювальну, інформаційно-
просвітницьку 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 

Постійно 
 
 
 
 

Протягом 
грудня  

Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді, відділ охорони здоров’я, управління 
освіти, управління у справах культури, спорту, 
сім’ї та молоді,  міське товариство Червоного 
Хреста, громадські та благодійні організації  (за 
згодою)   

4.5. Забезпечити проведення заходів, спрямованих на 
подолання проявів дискримінації стосовно 
представників груп ризику з боку працівників охорони 
здоров'я, органів праці та соціального захисту 
населення: 
 - налагодити співпрацю із засобами масової інформації 
з висвітлення питань, пов`язаних із проблемами ВІЛ-

Постійно 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, управління праці 
та соціального захисту населення, міське 
товариство Червоного Хреста, громадські та 

 



 

інфекції/СНІДу  щодо подолання дискримінації ВІЛ-
інфікованих 

благодійні організації  (за згодою)   

4.6. Проводити роз´яснювальну роботу, спрямовану на 
запобігання поширенню ВІЛ-інфекції серед 
військовослужбовців, забезпечити добровільний доступ 
до консультування, тестування та медичної допомоги  

Постійно  Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді, громадські та благодійні організації  (за 
згодою)   

5. Здійснення профілактичних заходів серед представників груп ризику 
5.1. Здійснювати виявлення інфекцій, що передаються 
статевим шляхом, серед представників груп ризику:  
 - охопити профілактичними заходами  не менше 30 
відсотків представників груп ризику; 
 - сприяти розвитку заходів щодо забезпечення доступу 
представників уразливих груп до діагностики і 
лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом 
(далі – ІПСШ); 
 - забезпечити проведення тренінгу для працівників 
лікувально-профілактичних закладів та неурядових 
організацій щодо моделей організації надання послуг з 
діагностики та лікування ІПСШ у представників 
уразливих груп населення 

Постійно 
 
 

IV квартал  

Головні лікарі лікувально-профілактичних 
закладів міста спільно з Ужгородським МВ УМВС  
 
 
Головні лікарі лікувально-профілактичних 
закладів міста, міський центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді, громадські та благодійні 
організації  (за згодою)   
 
Головні лікарі лікувально-профілактичних 
закладів міста 

5.2. Забезпечити надання споживачам ін'єкційних 
наркотиків соціальних послуг, забезпечення 
стерильними медичними виробами одноразового 
використання та засобами індивідуального захисту 

Постійно  Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді, громадські та благодійні організації  (за 
згодою) 

5.3. Забезпечити діяльність мультидисциплінарних 
вуличних команд соціальної роботи з дітьми та 
підлітками з груп ризику:  
- сприяти діяльності мультидисциплінарних команд 

Постійно  Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді, громадські та благодійні організації (за 
згодою) 
 

 



 

соціальної роботи з дітьми та підлітками з груп ризику 
шляхом зміцнення наявної бази та залучення ресурсів 
недержавних організацій 
5.4. Забезпечити направлення хворих на ВІЛ-
інфекцію/СНІД активних споживачів ін’єкційних 
наркотиків, яким планується призначення АРТ, до 
пунктів замісної підтримувальної терапії з метою 
консультування та призначення замісної 
підтримувальної терапії при наявності показань 

Постійно 
 
 

 

Головні лікарі лікувально-профілактичних 
закладів міста, міський центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді  

5.5. Забезпечити надання послуг із профілактики ВІЛ-
інфекції дітям, підліткам, та споживачам ін’єкційних 
наркотиків    

Постійно  Міський центр соціальних служб для сім’ї, 
управління у справах культури, спорту сім’ї та 
молоді,дітей та молоді, громадські та благодійні 
організації  (за згодою)   

6. Здійснення профілактичних заходів для ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД 
6.1. Забезпечити проведення заходів, спрямованих на 
запобігання реінфікуванню ВІЛ та профілактику інших 
соціально небезпечних хвороб серед ВІЛ-інфікованих, 
та їх оточення  

Постійно  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)   

 



 

6.2. Проводити заходи з профілактики передачі ВІЛ-
інфекції від матері до дитини шляхом забезпечення 
міського перинатального центру та міської дитячої 
клінічної лікарні: тест-системами для планового 
обстеження вагітних жінок на ВІЛ-інфекцію; швидкими 
тестами для обстеження під час пологів жінок, які не 
пройшли обстеження на допологовому етапі; тест-
системами для визначення CD4; антиретровірусними 
препаратами, отриманими із Центру профілактики 
СНІДу для профілактики передачі ВІЛ-інфекції від 
матері до дитини; медичними виробами одноразового 
використання; адаптованими молочними сумішами для 
дітей першого року життя, народжених ВІЛ-
інфікованими матерями 

Постійно  Відділ охорони здоров’я, головний лікар МПЦ, 
МДКЛ 

7. Здійснення заходів специфічної профілактики ВІЛ-інфекції 
7.1. Забезпечити вільний доступ до консультування та 
безоплатного тестування на ВІЛ-інфекцію різних 
категорій населення:   
 - проводити інформаційно-просвітницьку роботу щодо 
доцільності та вільного доступу до консультування та 
безоплатного тестування на ВІЛ-інфекцію;  
 - охопити програмою консультування та безоплатного 
тестування не менше п’яти відсотків загального 
населення; 
 - брати участь в заходах моніторингу та оцінки якості 
надання послуг добровільного консультування та 
тестування із залученням фахівців (зокрема, акушерів-
гінекологів, фтизіатрів, дерматовенерологів), 

Постійно 
 
 
 
 
 
 
 

 

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, 
міське товариство Червоного Хреста, громадські 
та благодійні організації  (за згодою)   

 



 

неурядових організацій (за згодою) 

7.2. Посилити безпеку донорства шляхом проведення 
обов’язкового тестування донорської крові та її 
компонентів на ВІЛ-інфекцію з метою запобігання 
випадкам передачі ВІЛ-інфекції через кров  

Постійно  Головний лікар ЦМКЛ 

7.3. Забезпечити усіх осіб, які мали контакт з 
біологічними рідинами, пов'язаний з ризиком ВІЛ-
інфікування, зокрема медичних та соціальних 
працівників, засобами профілактики ВІЛ-інфекції  

Постійно  Головні лікарі лікувально-профілактичних 
закладів міста 

8. Лікувальні заходи 
8.1. Направляти ВІЛ-інфікованих дітей і дорослих на 
безперервну антиретровірусну терапію в Центр 
профілактики та боротьби зі СНІДом  

Постійно 
 

Головні лікарі лікувально-профілактичних 
закладів міста 

8.2.Сприяти розвитку інтегрованих медичних послуг та 
розробленню механізмів залучення лікарів сімейної 
медицини для розширення доступу до АРТ родинам, які 
живуть з ВІЛ-інфекцією 

 Відділ охорони здоров’я, головні лікарі 
лікувально-профілактичних закладів міста 

8.3. Забезпечити профілактику, діагностику та лікування 
опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та 
побічної дії антиретровірусних препаратів у ВІЛ-
інфікованих:  

Постійно  Головні лікарі лікувально-профілактичних 
закладів міста 

 



 

 - посилити співпрацю між обласним центром 
профілактики і боротьби зі СНІДом та закладами 
охорони здоров’я (зокрема службами -  акушерсько-
гінекологічними, інфекційною, фтизіатричною), з 
питань консультування, діагностування та лікування 
супутніх захворювань у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД 
8.4. Забезпечити діагностику туберкульозу у ВІЛ-
інфікованих:   
 - покращити діагностику туберкульозу хворих на ВІЛ-
інфекцію/СНІД, у тому числі розширити доступ до 
мікро-біологічної діагностики з використанням 
сучасних методів 

Постійно  Головні лікарі лікувально-профілактичних 
закладів міста 

8.5. Забезпечити направлення пацієнтів в Центр 
профілактики та боротьби зі СНІДом для проведення 
підтверджувальних досліджень при виявленні антитіл 
до збудника ВІЛ-інфекції 

Постійно  Головні лікарі лікувально-профілактичних 
закладів міста                                                  

9.Заходи із догляду та підтримки 
9.1. Забезпечити надання соціально-психологічної 
підтримки і догляду ВІЛ-інфікованим та хворим на 
СНІД дорослим і дітям та членам їхніх сімей  

Постійно 
 
 

Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді, управління освіти, управління у справах 
культури, спорту сім’ї та молоді, міське 
товариство Червоного Хреста, громадські та 
благодійні організації  (за згодою)   

9.2. Здійснювати соціальний супровід ВІЛ-інфікованих і 
хворих на СНІД дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, а також дітей, народжених від 
ВІЛ-інфікованих матерів  

Постійно  Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді, управління у справах  культури, спорту 
сім’ї та молоді, громадські та благодійні 
організації  (за згодою) 
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	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)  
	6.2. Проводити заходи з профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини шляхом забезпечення міського перинатального центру та міської дитячої клінічної лікарні: тест-системами для планового обстеження вагітних жінок на ВІЛ-інфекцію; швидкими тестами для обстеження під час пологів жінок, які не пройшли обстеження на допологовому етапі; тест-системами для визначення CD4; антиретровірусними препаратами, отриманими із Центру профілактики СНІДу для профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини; медичними виробами одноразового використання; адаптованими молочними сумішами для дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями
	Відділ охорони здоров’я, головний лікар МПЦ, МДКЛ
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