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Порівняльна таблиця завдань і заходів
чинної (2009-2013) і нової (2014-2018) програм з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу  (станом на 30.03.2013)

Завдання нової програми
 Заходи нової програми
Завдання і заходи чинної програми
I. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ
 
I. Організаційні завдання
Удосконалення механізмів міжвідомчої і міжсекторальної координації виконання заходів з протидії ВІЛ-інфекції
 
1. Удосконалення законодавства та управління

Здійснювати державний нагляд і контроль за додержанням законодавства у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу


Забезпечити діяльність рад з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу і взаємодію цих рад на національному, регіональному та місцевому рівні
1) забезпечення діяльності Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу і регіональних рад з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

Забезпечити розбудову спроможності Секретаріату Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу


Організувати проведення національної конференції з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу «За кожне життя – разом!»


Забезпечити проведення на національному рівні конференцій з моніторингу й оцінки ефективності заходів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу 


Запровадити проведення регулярних консультацій тристоронніх партнерів (на національному, галузевому та територіальному рівнях) та системного обміну інформацією  з питань розроблення та впровадження програм з протидії поширенню ВІЛ у сфері праці


Забезпечити ефективну діяльність тематичних міжвідомчих робочих груп у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу


Розробити нормативні документи, які регламентують міжвідомчу взаємодію у напрямку протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу



До нової програми не ввійшли:


3) ініціювання проведення парламентських слухань про стан боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом в Україні
Забезпечення сталості і життєздатності програм і заходів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
 


Розробити Концепцію розвитку служби СНІДу в умовах реформування охорони здоров’я


Розробити та впровадити національні стратегії забезпечення доступу представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ до профілактичних послуг та лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД


Сприяти розробленню та виробництву вітчизняних антиретровірусних препаратів для лікування ВІЛ-інфекції
Організаційні завдання, Науковий супровід:
2) розроблення лікарських засобів нового покоління проти ВІЛ-інфекції/СНІДу, зокрема генно-інженерних та імуновекторних засобів, вивчення питання щодо можливості застосування замісної або регенеративної терапії захворювання

Розробити та впровадити стратегію забезпечення  доступу ЛЖВ до палітивної та хоспісної допомоги в умовах реформування охорони здоров'я


Забезпечити застосування механізму соціального замовлення з надання послуг у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу відповідно до затверджених стандартів із залученням громадських і благодійних організацій
9) розроблення та запровадження механізму залучення громадських організацій до надання соціальних та інших послуг, пов’язаних із соціальним замовленням

Забезпечити пілотне впровадження інноваційних форм організації надання медичної допомоги ЛЖВ, зокрема, впровадження нових моделей фінансування ЗПТ.


Забезпечити запровадження гендерного підходу під час надання послуг людям, які живуть з ВІЛ, та представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ


Провести дослідження доступності гендерно орієнтованих медичних і соціальних послуг для ЛЖВ, що надаються державними та недержавними організаціями, та за результатами розробити план заходів щодо запровадження/покращення цих послуг


Розробити інформаційні матеріали для працівників, які надають медичні та соціальні послуги ЛЖВ та групам підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, з урахуванням гендерного підходу

Удосконалення законодавчої та нормативної бази у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
 
Удосконалення законодавства та управління (у новій програмі розділено на дві частини)
 
Забезпечити систематичний перегляд законодавчої бази та медико-технологічної документації з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
4) удосконалення законодавства щодо профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, насамперед з питань проведення профілактичної роботи з населенням, зокрема з представниками груп ризику 
 
Розробити, затвердити та впровадити стандарти надання соціальних послуг для груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та ЛЖВ
6) затвердження та впровадження стандартів надання соціальних послуг представникам груп ризику 



До нової програми не ввійшли:


7) розроблення і затвердження норм харчування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД дітей


8) розроблення порядку здійснення соціального супроводу, надання медичної допомоги та соціальної підтримки дітям, народженим ВІЛ-інфікованими матерями, які перебувають у будинках дитини при виправних колоніях, а також неповнолітніх з ВІЛ-інфекцією, які перебувають в установах виконання покарань


10) розроблення та впровадження на національному і регіональному рівнях системи перенаправлення та надання послуг з діагностики, лікування і супроводження пацієнтів супутньої патології ВІЛ-інфекції/СНІДу  — туберкульозу та вірусних гепатитів
Зміцнення кадрового потенціалу і матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, які надають допомогу ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД 
 
2. Забезпечення діяльності та розвитку спеціалізованих служб і закладів

Забезпечити інноваційне адміністрування діяльності закладів охорони здоров'я, що надають медичні послуги людям, які живуть з ВІЛ, у відповідності з реформою системи охорони здоров’я


Удосконалити кадрове та матеріально-технічне забезпечення  центрів профілактики і боротьби зі СНІДом та мережі кабінетів "Довіра"  як самостійних структурних підрозділів закладів охорони здоров'я
6) удосконалення кадрового та матеріально-технічного забезпечення мережі центрів профілактики і боротьби зі СНІДом та розвиток районної/міської мережі кабінетів довіри у лікувально-профілактичних закладах

Зміцнити матеріально-технічну базу спеціалізованих лабораторій обласних і міських центрів профілактики і боротьби зі СНІДом


Розширити мережу  кабінетів ЗПТ у закладах охорони здоров’я, передусім у протитуберкульозних закладах та центрах профілактики і боротьби зі СНІДом

 
Забезпечити здійснення інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я усіх форм власності та соціальних служб
7) здійснення інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я усіх форм власності та соціальних служб


До нової програми не ввійшли:


1) створення Національного центру протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу


2) забезпечення функціонування референс-лабораторії діагностики ВІЛ-інфекції/СНІДу ДУ «Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ»


3) створення інфекційних відділень для лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД в установах виконання покарань 


4) сприяння створенню у регіонах України центрів ресоціалізації наркозалежної молоді


5) сприяння створенню у регіонах України центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді
Розвиток системи моніторингу і оцінки ефективності заходів протидії епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу, що проводяться на національному та регіональному рівні
 
3. Створення єдиної системи моніторингу протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та оцінки ефективності заходів, здійснених на національному та регіональному рівнях

Забезпечити ефективну діяльність центрів моніторингу й оцінки ефективності відповіді на епідемію ВІЛ-інфекції/СНІДу на національному і регіональному рівні
1) створення та забезпечення діяльності національного і регіональних центрів моніторингу та оцінки з питань поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу

Забезпечити проведення моніторингу та оцінки виконання Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки
3) проведення щорічного моніторингу стану виконання Програми органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та забезпечення оприлюднення звітів про виконання Програми 

Розробити та впровадити єдину електронну систему епідеміологічного та клінічного моніторингу ВІЛ-інфекції


Забезпечити щорічну підготовку звітів за показниками Національного плану МіО ефективності заходів протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
1. Удосконалення законодавства та управління 
2) забезпечення здійснення контролю за досягненням цілей Декларації про відданість справі боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом “Глобальна криза — глобальні дії” та підготовка Національного звіту України з виконання рішень Декларації про відданість справі боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом “Глобальна криза — глобальні дії”

Провести соціологічні, поведінкові та епідеміологічні дослідження серед населення та груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ
2) проведення досліджень поведінки осіб у групах ризику та здійснення дозорного епідеміологічного нагляду за поширенням ВІЛ-інфекції 

Створити в Науково-дослідному інституті проблем військової медицини Збройних Сил України єдину електронну базу для обліку ВІЛ-інфікованих, хворих на гепатит, туберкульоз у медичних закладах Міністерства оборони України та Збройних Сил України


Забезпечити проведення моніторингу ризикованої поведінки щодо інфікування ВІЛ військовослужбовців як компоненту епідеміологічного нагляду за ВІЛ-інфекцією другого покоління, оцінки ситуації щодо обізнаності у профілактиці ВІЛ-інфекції/СНІДу та визначення рівня знань, ризикованої поведінки військовослужбовців серед молодого поповнення, військовослужбовців строкової, контрактної служби, офіцерів та курсантів; удосконалити моніторинг захворюваності на ВІЛ-інфекцію/СНІД у Збройних Силах України.

Проведення наукових досліджень у медико-біологічній  та соціоекономічній сферах 
 
4. Здійснення наукового супроводу

Здійснити наукові дослідження з розробки інноваційних програм профілактики, діагностики та лікування ВІЛ-інфекції та проблем, пов’язаних з подовженням тривалості життя ВІЛ-інфікованих осіб, які отримують АРТ, зокрема:
1) розроблення нових науково обґрунтованих методів профілактики, діагностики та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД 


щодо характеристики ВІЛ-обумовленої патології на сучасному етапі розвитку епідемії ВІЛ-інфекції в Україні


з розробки ефективних методів культивування вірусів імунодефіциту людини;


з питань вивчення випадків недавнього інфікування ВІЛ у комплексній оцінці активності епідемічного процесу та ефективності профілактичних заходів;


з питань медикаментозної резистентності мікобактерій туберкульозу до протитуберкульозних препаратів у хворих з ко-інфекцією туберкульоз/ВІЛ та розробки тактики діагностики, лікування та профілактики туберкульозу у ВІЛ-інфікованих осіб;


щодо проблеми  інфікування вірусним гепатитами (В та С) представників груп найвищого ризику щодо інфікування ВІЛ;


з розробки та впровадження найбільш ефективних та безпечних методик допоміжних репродуктивних технологій для пар, яких торкнулася епідемія ВІЛ-інфекції/СНІДу;


з питань профілактики та прогнозування порушень репродуктивного здоров’я, акушерських і перинатальних ускладнень у ВІЛ-інфікованих жінок фертильного віку.


щодо системи медико-соціальної реабілітації ВІЛ-інфікованих осіб в Україні


щодо побічних реакцій при застосуванні антиретровірусних лікарських препаратів


з питань поєднаної патології ВІЛ-інфекція/туберкульоз/вірусний гепатит


Провести національне дослідження серед населення щодо визначення рівня знань, поширення практики безпечної  сексуальної поведінки в контексті проблем поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу

Підготовка фахівців різних галузей з актуальних питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
 
5. Підготовка спеціалістів з питань лікування, профілактики та соціальної підтримки для груп ризику, ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД

Розробити національну концепцію з підготовки спеціалістів, які працюють у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу


Забезпечити проведення навчання, підготовки та перепідготовки з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу (з урахуванням гендерного підходу):


викладачів навчальних закладів, соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи та працівників соціальних закладів для дітей
1) підготовка 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

викладачів навчальних закладів МВС, працівників органів внутрішніх справ 


представників засобів масової інформації;


Забезпечити  підготовку фахівців з питань моніторингу та оцінки

Організувати підготовку фахівців для надання медичних та соціальних послуг у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, в тому числі лікарів сімейної медицини
Забезпечити навчання медичних, соціальних працівників, фахівців центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді:
2) забезпечення підготовки спеціалістів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та соціальної підтримки

з питань профілактики ВІЛ серед споживачів наркотиків;


 з питань консультування і тестування на ВІЛ (для медичних працівників);


з питань лабораторної діагностики та забезпечення якості досліджень (для медичних працівників);


з питань профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини (для медичних та соціальних працівників);


з питань надання медичної та соціальної допомоги ВІЛ-інфікованим особам (для медичних та соціальних працівників);


з питань особливостей надання медичних та соціальних послуг представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ (для медичних та соціальних працівників).


Створити і забезпечити функціонування:


ресурсно-інформаційного центру для узагальнення та поширення технологій та досвіду соціальної роботи з підлітками груп ризику (діти з сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти, які не отримують належного батьківського  піклування, безпритульні та бездоглядні діти); навчання викладачів навчальних закладів, працівників органів внутрішніх справ, соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи та працівників соціальних закладів для дітей.


міжрегіональних тренінгових центрів з підготовки фахівців, які працюють у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу


Розробити навчальні посібники, науково-методичні та наочні інформаційні матеріали для забезпечення  програм підготовки та перепідготовки працівників органів внутрішніх справ  з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу.


Розробити навчальні курси з питань формування здорового способу життя і профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу: 


для  студентів педагогічних спеціальностей;


для післядипломної підготовки педагогічних працівників; забезпечити проведення вказаних курсів, у тому числі шляхом дистанційного навчання


Забезпечити проведення просвітницько-адвокаційних нарад керівників освіти всіх рівнів з питань впровадження програм профілактики ВІЛ і формування здорового способу життя


Забезпечити проведення  післядипломної підготовки педагогів  професійно-технічних навчальних закладів за програмою "Формування здорового способу життя і профілактика ВІЛ"


Розширити інформаційні, навчальні програми з формування толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ, та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, а також з питань захисту своїх прав людьми, які живуть з ВІЛ, для запобігання випадкам їх дискримінації



До нової програми не ввійшли: 


3) включення до програм підвищення кваліфікації працівників соціальної сфери та державних інспекторів з охорони праці питань щодо профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та наркозалежності 
Формування толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ, та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ.
 
5) сприяння формуванню толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД 

Забезпечити доступ до правової допомоги для людей, які живуть з ВІЛ, та представників груп підвищеного ризику, у випадках порушення їх прав


Розробити і провести інформаційні кампанії з питань подолання стигми та дискримінації щодо ВІЛ-інфікованих осіб та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ
7) проведення заходів, спрямованих на подолання проявів дискримінації стосовно представників груп ризику з боку працівників охорони здоров’я, органів праці та соціального захисту населення 

Провести оцінку рівня стигми і дискримінації людей, які живуть з ВІЛ, представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ серед загального населення та професійних груп (лікарів, правоохоронців тощо) та розробити план заходів щодо зниження стигми і дискримінації


Запровадити політики, дружні до ЛЖВ та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, у лікувальних закладах двох пілотних областей України 


Забезпечити взаємодію правоохоронних органів з державними та недержавними установами та організаціями, які надають соціальні та медичні послуги  з питань профілактики та лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та діяльність яких пов‘язана з реалізацією стратегії зниження шкоди


Розробити інформаційні матеріали для медичних працівників, правоохоронців і отримувачів послуг  щодо подолання стигми та формування толерантного ставлення до ЛЖВ



До нової програми не ввійшли:
II. Профілактичні завдання
6. Здійснення заходів з первинної профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу
6) забезпечення проведення інформаційно-просвітницької роботи з питань толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих дітей 
II. ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
 
II. Профілактичні завдання
Розробка, виготовлення та розповсюдження соціальної реклами, просвітницьких програм з формування здорового способу життя у загального населення
 
6. Здійснення заходів з первинної профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу

Розробити та впровадити міжвідомчу інформаційно-просвітницьку стратегію профілактики поширення ВІЛ серед загального населення із механізмом моніторингу її ефективності


Розробити профілактичні програми (методи) з формування мотивації до безпечної щодо ВІЛ поведінки у населення (зокрема, дітей та молоді) з використанням інноваційних технологій


Забезпечити розробку, виготовлення та розміщення соціальної реклами з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу в засобах масової інформації національного та регіонального рівня  з використанням інформаційних та комунікаційних технологій.
2) сприяння створенню та поширенню в засобах масової інформації тематичної соціальної реклами

Забезпечити створення та виготовлення соціально-рекламної та друкованої продукції з питань профілактики  ВІЛ-інфекції/СНІДу, що ґрунтуються на принципах поваги прав та гідності людини і пропагують здоровий спосіб життя, традиційні  духовні, морально-етичні та культурні цінності, відповідальну поведінку, в тому числі через засоби  масової інформації та Інтернет мережі. 
1) сприяння висвітленню заходів з профілактики ВІЛ-інфекції, що ґрунтуються на принципах поваги прав та гідності людини і пропагують здоровий спосіб життя, традиційні духовні, морально-етичні та культурні цінності, відповідальну поведінку, в тому числі через засоби масової інформації та Інтернет

Здійснювати  інформаційно-просвітницьку роботу серед дітей і молоді, проводити просвітницькі акції та заходи, спрямовані на запобігання соціально  небезпечним хворобам та формування навичок здорового способу життя, через діяльність мобільних консультаційних пунктів соціальної роботи в сільській місцевості
3) забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу шляхом пропаганди здорового способу життя серед молоді, проведення інформаційних, культурно-просвітницьких заходів, зокрема в сільській місцевості, віддалених районах та малих містах, шляхом створення та поширення соціальної реклами; забезпечення діяльності мобільних консультаційних пунктів соціальної роботи центрів соціальної служби сім’ї, дітей та молоді

Провести широкомасштабні інформаційні кампанії з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу


Забезпечити розробку, виготовлення та розповсюдження інформаційних матеріалів для груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ зі зміни ризикованої поведінки на більш безпечну.


Забезпечити функціонування Національної лінії телефону довіри з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу


Забезпечити організацію та проведення щорічного загальнонаціонального легкоатлетичного пробігу «Заради життя» в усіх регіонах України.



До нової програми не ввійшли:


II. Профілактичні завдання
6. Здійснення заходів з первинної профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу
10) забезпечення здійснення заходів, спрямованих на запобігання поширенню ВІЛ-інфекції серед військовослужбовців
Навчання школярів та студентської молоді у навчальних закладах всіх форм власності за програмами профілактики ВІЛ та формування здорового способу життя на основі життєвих навичок
 
II. Профілактичні завдання
6. Здійснення заходів з первинної профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу
4) запровадження у загальноосвітніх навчальних закладах факультативного курсу для молоді “Профілактика ВІЛ-інфекції/СНІДу”, забезпечення комплектами друкованих і електронних навчально-методичних матеріалів 

Забезпечити включення курсів з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу  до переліку обов’язкових курсів у старшій школі (10 -11 класи),  ПТНЗ, ВНЗ всіх рівнів акредитації, у тому числі:


включити до переліку обов’язкових  та охопити учнів 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів навчанням за програмою "Формування здорового способу життя і профілактика ВІЛ";


включити до переліку обов’язкових навчальних курсів предмет "Основи здоров'я"  для 10-11 класу  ЗНЗ та охопити в рамках предмету 100% учнів  навчанням  з питань профілактики ВІЛ і формування здорового способу життя; 


включити до планів виховної роботи у 100% професійно-технічних навчальних закладів  та забезпечити проведення для учнів не менше як 5 навчальних заходів  за  курсом "Формування здорового способу життя і профілактика ВІЛ-інфекції/СНІДу";


Забезпечити проведення  роботи з молоддю за методом інтерактивної виставки "Маршрут безпеки":


у гуртожитках професійно-технічних навчальних закладів;


у гуртожитках вищих навчальних закладів I та II рівнів акредитації.


Забезпечити вчителів, студентів і школярів необхідними навчально-методичними матеріалами, зокрема відео;  впроваджувати інтерактивні підходи в інформаційно-освітні програми, в тому числі розробити і видати:


навчально-методичний комплект для підготовки педагогів за програмою "Формування здорового способу життя і профілактика ВІЛ" 


 комплект матеріалів інтерактивної виставки для роботи з молоддю "Маршрут безпеки" 

Сприяти плануванню та впровадженню програм сексуального виховання молоді та формування навичок збереження репродуктивного здоров’я з урахуванням ґендерного підходу
 

 
Забезпечити підготовку психологів шкіл з питань формування  у дітей та підлітків безпечної  щодо ВІЛ поведінки, в тому числі з питань запобігання вживанню наркотичних засобів

Розширити охоплення 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 які не отримують належного батьківського піклування
 
7. Здійснення профілактичних заходів серед представників груп ризику


Розробити нормативно-правову базу для створення та діяльності спеціалізованих центрів для роботи з групами підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ


Забезпечити надання профілактичних послуг для груп підвищеного ризику інфікування ВІЛ на базі спеціалізованих центрів  для роботи з групами підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ.


Забезпечити супровід клієнтів програм профілактики з числа представників груп підвищеного ризику інфікування ВІЛ до лікувально-профілактичних закладів для своєчасного отримання лікування


Забезпечити інтернет-консультування (дистанційне консультування) представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ 

 
Забезпечити представників  груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ засобами індивідуального захисту, в тому числі презервативами, шприцами тощо.



До нової програми не ввійшли:


II. Профілактичні завдання
7. Здійснення профілактичних заходів серед представників груп ризику
1) здійснення заходів з виявлення та профілактичного лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, серед представників груп ризику  (ІПСШ є в частині лікування тільки ЛЖВ)
Заходи щодо зниження кількості нових випадків ВІЛ-інфекції серед підлітків з числа груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ (14-18 років)
 
5) надання послуг з профілактики ВІЛ-інфекції дітям та підліткам з груп ризику


Забезпечити для дітей з сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, не отримують належного батьківського  піклування, безпритульних та бездоглядних дітей:


проведення інформаційно-освітніх профілактичних заходів з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та формування навичок здорового способу життя;   


надання комплексу соціально-профілактичних послуг, у тому числі через функціонування вуличних мультидисциплінарних команд і клінік, дружніх до молоді;
4) сприяння діяльності мультидисциплінарних вуличних команд соціальної роботи з дітьми та підлітками з груп ризику

надання низькопорогових соціальних послуг, в т.ч. шляхом інтеграції послуг для цієї цільової групи в існуючі програми для груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ;


проведення комунікаційних заходів (з активним використанням сучасних цифрових технологій та Інтернету) зі зміни ризикованої поведінки на більш безпечну, в тому числі формування прихильності до консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію.


Забезпечити надання пакету комплексних профілактичних послуг, рекомендованого ВООЗ та ЮНЕЙДС з урахуванням кращого світового досвіду, для споживачів ін'єкційних наркотиків на базі громадських організацій, мобільних пунктів та амбулаторій, аптек тощо. 
2) надання споживачам ін’єкційних наркотиків соціальних послуг із забезпечення стерильними медичними виробами одноразового використання та засобами індивідуального захисту

Забезпечити охоплення програмами ЗПТ споживачів ін'єкційних наркотиків,  включаючи заклади системи виконання покарань
3) розширення сфери застосування методу замісної підтримувальної терапії з метою зменшення ризику ВІЛ-інфікування та формування позитивного ставлення до антиретровірусної терапії серед споживачів ін’єкційних наркотиків, у тому числі шляхом:
розроблення основних принципів проведення замісної підтримувальної терапії та моніторингу її ефективності;
впровадження застосування рідких форм лікарських засобів в програму замісної підтримувальної терапії; - є
облаштування засобами контролю кабінетів замісної підтримувальної терапії;
вивчення питання щодо створення реєстру споживачів опіоїдних ін’єкційних наркотиків, яким надаються послуги з проведення замісної підтримувальної терапії;
проведення моніторингу ефективності впровадження замісної підтримувальної терапії в Україні;
вивчення та узагальнення питань щодо ефективності замісної підтримувальної терапії та альтернативних методів лікування наркозалежності

Відпрацювати модель запровадження  ЗПТ через медичні заклади первинної ланки, сімейних лікарів, приватно-публічне партнерство; вивчити доцільність впровадження такої моделі в усіх регіонах України.


Вжити заходів щодо утилізації використаних шприців, отриманих від споживачів ін'єкційних наркотиків у рамках програм зменшення шкоди


Забезпечити (в тому числі через механізм соціального замовлення) доступ споживачів  ін’єкційних наркотиків  до програм ресоціалізації та  реабілітації у центрах ресоціалізації та реабілітації.

 
Вивчити можливості щодо впровадження: 
- рідких форм препаратів для замісної підтримувальної терапії (з метою налагодження їх вітчизняного виробництва); 
- затвердження механізму рецептурного отримання препаратів замісної підтримувальної терапії

 
Забезпечити надання особам, які надають сексуальні послуги за винагороду, пакету комплексних профілактичних послуг, рекомендованого ВООЗ/ЮНЕЙДС з урахуванням кращого світового досвіду,  на базі громадських організацій, мобільних пунктів та амбулаторій, аптек тощо.
7) надання послуг з профілактики ВІЛ-інфекції особам, які надають платні сексуальні послуги
 
Забезпечити надання чоловікам, які мають секс з чоловіками, пакету комплексних профілактичних послуг, рекомендованого ВООЗ/ЮНЕЙДС з урахуванням кращого світового досвіду, на базі громадських організацій, мобільних пунктів та амбулаторій, аптек тощо.
8) надання послуг з профілактики ВІЛ-інфекції чоловікам, які мають сексуальні стосунки з чоловіками
 
Забезпечити надання ув'язненим базового пакету комплексних профілактичних послуг, рекомендованого міжнародними організаціями та з урахуванням кращого світового досвіду.
6) надання послуг з профілактики ВІЛ-інфекції засудженим та особам, узятим під варту
Розширення інтегрованого підходу до надання медико-соціальних послуг ВІЛ-інфікованим споживачам ін’єкційних наркотиків (у тому числі вагітним жінкам), забезпечити децентралізацію цих послуг через мережу центрів профілактики і  боротьби зі СНІДом  та кабінетів «Довіра» з метою підвищення їх доступності на місцевому рівні
Забезпечити безперешкодний доступ ВІЛ-інфікованих вагітних, які вживають ін’єкційні наркотики, до реабілітаційних програм, замісної підтримувальної терапії та соціального супроводу
III. Лікувальні завдання
10. Здійснення заходів для забезпечення лікування та обстеження хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД
9) впровадження моделі надання інтегрованих послуг з лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу споживачам ін’єкційних наркотиків
Забезпечення доступу та охоплення вагітних жінок до послуг з консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію та профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини
 


Здійснити заходи з профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини шляхом забезпечення закладів охорони здоров’я:
2) здійснення заходів з профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини шляхом забезпечення закладів охорони здоров’я:
 
тест-системами для планової серологічної діагностики  ВІЛ-інфекції вагітних жінок та їх партнерів (кратність);
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;
швидкими тестами для обстеження під час пологів жінок, які не пройшли обстеження на допологовому етапі;
 
- тест-системами для визначення вірусного навантаження та CD4; 
тест-системами для визначення вірусного навантаження та CD4; 
 
- антиретровірусними препаратами для профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини;
антиретровірусними препаратами для профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини;
 
- тест-системами та витратними матеріалами для проведення ранньої (методом полімеразної ланцюгової реакції) та серологічної (ІФА, ІБ) діагностики ВІЛ-інфекції у дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями;
тест-системами та витратними матеріалами для проведення ранньої діагностики ВІЛ-інфекції у дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, методом полімеразної ланцюгової реакції;
 
- медичними виробами одноразового використання вітчизняного виробництва (набори для матері та дитини для пологів)
медичними виробами одноразового використання вітчизняного виробництва;
 
- адаптованими молочними сумішами для дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями
адаптованими молочними сумішами для дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями
 
Забезпечити у дітей, народжених ВІЛ-позитивними матерями, раннє виявлення випадків інфікування із застосуванням новітніх технологій діагностики

 
Забезпечити доступ для людей, які живуть з ВІЛ, до допоміжних репродуктивних технологій за умови запобігання передачі ВІЛ від батьків до майбутньої дитини

 
Запровадити доступ до АРТ з метою профілактики інфікування ВІЛ у дискордантних пар.

Забезпечення профілактики інфікування ВІЛ на робочому місці, передусім для медичних працівників
 

 
Розробити стратегію профілактики інфікування ВІЛ на робочому місці

 
Передбачити формулювання в колективних договорах і угодах положень із охорони праці та соціального захисту із урахуванням нових потреб працівників у контексті ВІЛ-інфекції/СНІДу та змін у законодавстві



До нової програми не ввійшли:


Орг.завдання, частина 1.
5) забезпечення проведення роз’яснювальної роботи з дотримання законодавства з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу з питань подолання дискримінації ВІЛ-інфікованих  у сфері трудових відносин


II. Профілактичні завдання
6. Здійснення заходів з первинної профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу
8) забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу на робочих місцях, надання консультаційних послуг громадянам, представникам роботодавців та профспілкових організацій з метою зменшення вразливості до ВІЛ-інфікування


II. Профілактичні завдання
6. Здійснення заходів з первинної профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу
9) моніторинг застосування методик профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу на робочих місцях, а також подолання проявів дискримінації у сфері трудових відносин 


II. Профілактичні завдання
8. Здійснення профілактичних заходів для ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД
1) забезпечення проведення заходів, спрямованих на запобігання реінфікуванню ВІЛ та профілактику інших соціально небезпечних хвороб серед ВІЛ-інфікованих та їх оточення (“позитивна профілактика”)
Надання медикаментозної постконтактної профілактики ВІЛ-інфікування особам з можливим ризиком інфікування ВІЛ


 
Забезпечити надання медикаментозної постконтактної профілактики ВІЛ-інфікування особам з можливим ризиком інфікування ВІЛ шляхом централізованого постачання препаратів АРТ

 
Забезпечити засобами індивідуального захисту медичних працівників та працівників правоохоронних органів, які можуть зазнавати ризику зараження під час виконання службових обов’язків
9. Здійснення заходів специфічної профілактики ВІЛ-інфекції
3) забезпечення осіб, які мали контакт з біологічними рідинами, пов’язаний з ризиком ВІЛ-інфікування, зокрема медичних та соціальних працівників, засобами профілактики ВІЛ-інфекції та антиретровірусними препаратами

Забезпечення вільного доступу до консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію
Забезпечити вільний доступ до безоплатного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію для населення, передусім для груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, із застосуванням методів ІФА та швидких тестів
9. Здійснення заходів специфічної профілактики ВІЛ-інфекції
1) забезпечення вільного доступу до консультування та безоплатного тестування на ВІЛ-інфекцію різних категорій населення
 
Забезпечити раннє виявлення ВІЛ-інфекції у населення

 
Забезпечити тестування донорської крові на наявність антитіл до ВІЛ 1, 2 із забезпеченням зовнішньої оцінки якості
II. Профілактичні завдання
9. Здійснення заходів специфічної профілактики ВІЛ-інфекції
2) забезпечення посилення безпеки донорства шляхом проведення тестування донорської крові та її компонентів на ВІЛ-інфекцію з метою запобігання настанню випадків передачі ВІЛ-інфекції через кров
Профілактика захворюваності на вірусні гепатити В і С для представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та ВІЛ-інфікованих 
Сприяти доступу до консультування та тестування на вірусні гепатити В та С, а також вакцинації проти вірусного гепатиту В для ЛЖВ та груп підвищеного ризику інфікування ВІЛ

ІІІ. ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ДОСЛІДЖЕНЬ
 

 
Удосконалити систему управління якістю лабораторних досліджень у сфері ВІЛ-інфекції/СНІДу

Забезпечення лабораторного супроводу лікування ВІЛ-інфекції, формування прихильності до АРТ
Забезпечити лабораторний супровід перебігу ВІЛ-інфекції та моніторинг ефективності АРТ.
2) забезпечення лабораторного супроводження антиретровірусної терапії та моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД
7) запровадження системи моніторингу лікування ВІЛ-інфекції
 
Забезпечити діагностику опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію
3) забезпечення профілактики, діагностики та лікування опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та побічної дії антиретровірусних препаратів у ВІЛ-інфікованих

Забезпечити здійснення скринінгу на туберкульоз серед ВІЛ-інфікованих осіб
10. Здійснення заходів для забезпечення лікування та обстеження хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД
4) забезпечення діагностики туберкульозу у ВІЛ-інфікованих
Забезпечення проведення лабораторних досліджень та діагностики ВІЛ-інфекції гарантованої якості
 


Забезпечити проведення підтверджувальних досліджень у разі виявлення серологічних маркерів до збудника ВІЛ-інфекції, а також ідентифікаційних досліджень при постановці під медичний нагляд: закупівля тест-систем ІФА та імунного блоту для підтвердження наявності серологічних маркерів ВІЛ
5) забезпечення проведення підтверджувальних досліджень у разі виявлення антитіл до збудника ВІЛ-інфекції



До нової програми не ввійшли:


III. Лікувальні завдання
10. Здійснення заходів для забезпечення лікування та обстеження хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД
6) забезпечення проведення лабораторного супроводження антиретровірусної терапії, замісної підтримувальної терапії, профілактики, діагностики та лікування опортуністичних інфекцій у ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, які перебувають в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах
Запобігання розвитку штамів ВІЛ, резистентних до антиретровірусних препаратів
 


Впровадити систему лабораторного моніторингу резистентності ВІЛ до антиретровірусних препаратів
8) створення системи лабораторного моніторингу резистентності ВІЛ до антиретровірусних препаратів


Забезпечити проведення епіднагляду шляхом тестування на медикаментозну резистентність ВІЛ: 
у нещодавно інфікованих пацієнтів;
у пацієнтів, які починають АРТ;
у пацієнтів з тривалістю терапії 6 місяців і більше з неефективністю лікування;
у повторно вагітних ВІЛ-інфікованих жінок.

IV. ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ВІЛ-ІНФЕКЦІЮ/СНІД
 
III. Лікувальні завдання
Забезпечення доступу до безперервної  антиретровірусної терапії для хворих на ВІЛ-інфекцію, які цього потребують
 
10. Здійснення заходів для забезпечення лікування та обстеження хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД
 
Забезпечити доступ дорослих та дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД,  до безперервної антиретровірусної терапії шляхом планування, здійснення закупівель і постачання АРВ-препаратів, створення їх запасу та контролю за цільовим використанням
1) забезпечення доступу ВІЛ-інфікованих дітей і дорослих до безперервної антиретровірусної терапії шляхом централізованої закупівлі препаратів для антиретровірусної терапії
 
Забезпечити лікування та медикаментозну профілактику опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань (туберкульозу, інфекцій, що передаються статевим шляхом, вірусних гепатитів), ускладнень ВІЛ-інфекції та хвороб, зумовлених ВІЛ, у ВІЛ-інфікованих осіб
3) забезпечення профілактики, діагностики та лікування опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та побічної дії антиретровірусних препаратів у ВІЛ-інфікованих
 
Впровадити електронний інструмент прогнозування потреб та запасів виробів медичного призначення

 
Запровадити застосування АРТ як засобу профілактики поширення ВІЛ-інфекції, в тому числі шляхом раннього виявлення і раннього лікування

 

До нової програми не ввійшли:


9) впровадження моделі надання інтегрованих послуг з лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу споживачам ін’єкційних наркотиків
V. ЗАВДАННЯ З ДОГЛЯДУ ТА ПІДТРИМКИ
 
IV. Завдання з догляду та підтримки

Забезпечити здійснення медико-соціальних заходів із супроводу лікування, залучення та утримання ВІЛ-позитивних пацієнтів у медичних програмах
11. Здійснення заходів з забезпечення хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД доглядом, соціальним супроводом і підтримкою

Забезпечити охоплення соціальними послугами з догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих осіб, які перебувають під медичним наглядом у закладах охорони здоров’я
11. Здійснення заходів з забезпечення хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД доглядом, соціальним супроводом і підтримкою

Забезпечити організацію та доступ до паліативної та хоспісної допомоги людям, які живуть з ВІЛ (у тому числі дітям)
1) прискорення темпів впровадження паліативної і хоспісної допомоги для хворих на СНІД із забезпеченням знеболюючими засобами шляхом застосування наркотичних анальгетиків 

Удосконалити заходи психологічної підтримки військовослужбовців, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД та соціально небезпечні інфекції


Забезпечити надання соціальних послуг та у разі потреби соціальний супровід ВІЛ-інфікованих вагітних, у тому числі споживачів ін’єкційних наркотиків, та породіль, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.


Забезпечити надання соціальних послуг дітям, котрих торкнулась епідемія ВІЛ:
• ВІЛ-позитивні діти;
• діти віком до 18-ти місяців, народжені ВІЛ-позитивними батьками, з невстановленим ВІЛ-статусом;
• діти, народжені ВІЛ-позитивними батьками, з сімей, що перебувають в складних життєвих обставинах (сироти, під опікою, позбавлені батьківського піклування).
2) забезпечення надання соціально-психологічної підтримки і догляду ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД дорослим і дітям та членам їх сімей шляхом удосконалення діяльності соціальних служб
3) забезпечення соціального супроводження ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів

Забезпечити надання пакету соціальних послуг ВІЛ-позитивним дорослим:
• які щойно дізнались про свій ВІЛ-позитивний статус;
• які готуються або отримують лікування АРТ;
• ВІЛ-позитивні особи з ко-інфекцією ВІЛ/ТБ;
• ВІЛ-позитивні вагітні та породіллі;
• які мають потребу в регулярному догляді на дому або в медичних установах;
• особи, які перебувають в місцях позбавлення волі, та особи, які щойно звільнилися.
2) забезпечення надання соціально-психологічної підтримки і догляду ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД дорослим і дітям та членам їх сімей шляхом удосконалення діяльності соціальних служб



