ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ′Я

НАКАЗ
від 23.11.2017

№ 896
Львів

Про проведення загальнообласної
інформаційно - просвітницької
профілактичної кампанії щодо
активного виявлення хворих на
ВІЛ-інфекцію/СНІД
з
метою
збереження їхнього здоров’я і
здоров’я інших людей
На виконання розпорядження голови Львівської обласної державної
адміністрації від 07 лютого 2012 р. №54/0/5-12 «Про проведення масових акцій
з профілактики захворювань у Львівській області», відповідного наказу ДОЗ
ЛОДА від 27.01.2017 №47 «Про проведення у 2017 році масових акцій з
профілактики захворювань у Львівській області», з метою розширення доступу
та забезпечення якісних послуг з тестування на ВІЛ-інфекцію (лише 1 з 2 ВІЛінфікованих громадян України знає про свій статус щодо ВІЛ) для посилення
заходів з профілактики поширення ВІЛ і надання послуг з лікування та догляду
тим, хто їх потребує,н а к а з у ю:
1. Провести з 23 листопада до 18 грудня 2017 року загальнообласну
інформаційно-просвітницьку компанію, присвячену Всесвітньому дню
боротьби зі СНІДом (1 грудня) під гаслом: «Дізнайся більше про ВІЛ. Зроби
тест в кабінеті «Довіра»/кабінеті інфекційних захворювань поліклініки за
місцем проживання.
2. Визначити координатором проведення даної акції Львівський обласний
центр з профілактики та боротьби зі СНІДом (М.Служинська).
3. Затвердити план заходів з пропаганди тестування на ВІЛ та забезпечити його
виконання під час проведення акції (додаток №1).

4. Начальнику управлінь охорони здоров’я м. Львова, начальнику відділу
охорони здоров’я м. Дрогобич, головним лікарям закладів охорони здоров’я
Львівської області:
4.1. Затвердити відповідні заходи щодо надання послуг з добровільного
консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію.
4.2. Визначити наказами відповідальних районних та міських позаштатних
спеціалістів з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу за виконання заходів і подання
інформації про проведення даної акції.
4.3. Виявлених ВІЛ-позитивних осіб скеровувати для встановлення діагнозу і
взяття під медичне спостереження з дотриманням принципу
конфіденційності
в
кабінети
інфекційних
захворювань
поліклінік/кабінети «Довіра» за місцем проживання або до Львівського
обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом (ЛОЦ СНІДу)
на вибір пацієнта.
4.4. Інформацію про кількість проведених тестувань (крім донорів і вагітних)
надати для узагальнення в ЛОЦ СНІДу (згідно додатку №2).
Термін:

до 22.12.2017

5. Головному лікарю ЛОЦ СНІДу М.Служинській:
5.1. Забезпечити збір та узагальнення інформації за підсумками проведення
акції для подання у вигляді інформаційно-аналітичної довідки у відділ
організації медичної допомоги дорослому населенню ДОЗ ОДА.
Термін:

до 27.12.2017

6. Головному лікарю обласного центру здоров’я Ю. Островерсі та керівнику
прес-служби департаменту охорони здоров’я обласної державної
адміністрації забезпечити висвітлення акції в засобах масової інформації,
телебаченні та радіо, акцентуючи увагу на дотриманні принципів
конфіденційності і згоди.
7. Контроль за виконанням наказу покласти на т.в.о.заступника директора
департаменту охорони здоров'я А.Р. Васько.

В.о. Директора департаменту

Андрій Васько

Жук
Служинська

(032) 2764594
(032) 2752596

Додаток №1
до наказу департаменту охорони здоров’я
Львівської облдержадміністрації
від ___________2017 р. №_____

ПЛАН ЗАХОДІВ
з проведення у Львівській області профілактичної компанії з активного
виявлення хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД з 20.11 по 18.12.2017 р.
№
Заходи
з/п
1. Підготувати прес-реліз на інтернетпортал з висвітленням епідеміологічної
ситуації з ВІЛ-інфекції в Україні і
Львівській області, лікування, догляду
та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих
на СНІД
2.
Підготувати інформацію для населення
на інтернет-порталі ДОЗ з питань
профілактики ВІЛ-інфекції
3.

Забезпечити висвітлення проведення
тестування на ВІЛ в засобах масової
інформації, телебаченні, радіо.
Організувати виступи на обласному
радіо, телебаченні, пресі

4.
Провести семінари для лікарів різних
спеціальностей з питань виявлення ВІЛінфекції.
5.

Про результати проведення в рамках
акції заходів підготувати інформацію в
ДОЗ ЛОДА

Термін виконання

Виконавці

До 01.12.2017 р.

Прес-служба
ДОЗ ЛОДА,
ОЦЗ,
ЛОЦ СНІДу

До 01.12.2017 р.

Прес-служба
ДОЗ ЛОДА,
ОЦЗ,
ЛОЦ СНІДу
Листопад-грудень Головний лікар
2017 року,
ОЦЗ, головний
упродовж акції
лікар ЛОЦ
СНІДу,
ЗОЗ області
Листопад-грудень
Районні та
2017 року
міські
позаштатні
спеціалісти з
питань ВІЛінфекції/СНІДу
До 28.12.2017 р. Головний лікар
ЛОЦ СНІДу

Додаток №2
до наказу департаменту охорони здоров’я
Львівської облдержадміністрації
від ___________2017 р. №_____

ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ
про проведену кількість тестувань на ВІЛ-інфекцію у рамках профілактичної компанії з 20.11 по 18.12.2017 р.
по _____________________________________________району (ЗОЗ), місту
Всього

Вік/стать

Вік/стать

Вік/стать

До 18-ти років

18 – 24 роки

Старші 25-ти років
ч

Чол.

Жінк.

Звернулося
для ДКТ
Виявлено
ВІЛпозитивних
Головний лікар __________________________
(підпис)
Дата заповнення _________________________
Виконавець ___________________________________
(ПІБ, телефон)

Чол.

Жінк.

Чол.

Жінк.

ж

