УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
Чотирнадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я (проект)
від _________________

м.Яремче

№_____________

Про хід виконання рішення сесії
від 30.07.2015 року № 59732/2015 «Про міську цільову
соціальну програму протидії
ВІЛ – інфекції / СНІДу на 20152018 роки»
Заслухавши та обговоривши інформацію головного лікаря
Яремчанської центральної міської лікарні О. Соколюка про хід виконання
рішення сесії від 30.07.2015 року № 597-32/2015 «Про міську цільову
соціальну програму протидії ВІЛ-інфекції/ СНІДу на 2015-2018 роки»,
міська рада вирішила :
1. Інформацію про хід виконання програми взяти до уваги ( додається).
2. Головному лікарю Яремчанської центральної міської лікарні (О.
Соколюку) забезпечити координацію та контроль за виконанням заходів
програми .
3. Фінансовому управлінню міськвиконкому (Г. Бойчук) посилити
контроль за ефективним та цільовим використанням коштів, передбачених на
виконання заходів програми.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської
ради Володимира Губарчука.

Міський голова

Василь Онутчак

ДОВІДКА
Про хід виконання рішення міської ради від 30.07.2015р. № 597-32/2015
«Про міську цільову соціальну програму протидії ВІЛ-інфекції/ СНІДу
на 2015-2018 роки».

Метою Програми є зниження рівня захворюваності і смертності від
ВІЛ-інфекції /СНІДу, надання якісних і доступних послуг з профілактики
та діагностики ВІЛ-інфекції, насамперед представником груп підвищеного
ризику щодо інфікування ВІЛ, послуг з лікування медичної допомоги,
розгляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ, у рамках реформування
системи охорони здоров»я.
Поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу приводить до зменшення тривалості
життя, зростання потреби в медичних послугах, збільшення навантаження на
бюджет держави, загострюють проблему бідності, соціальної нерівності та
сирітства.
На сьогодні епідемічна ситуація характеризується високим рівнем
поширення ВІЛ-інфекції серед представників різних груп населення,
насамперед осіб, які належать до групи підвищеного ризику щодо інфікування
ВІЛ, переважним ураженням осіб працездатного віку, нерівномірним
поширенням та зміною основного шляху передачі ВІЛ з парентерального на
статевий. Епідемія ВІЛ-інфекції є чинником негативного впливу на
працездатне населення та призводить до негативних соціально-економічних
наслідків.
За даними статистики серед громадян міста зареєстровано 6 ВІЛінфікованих та троє хворих на СНІД, один дорослий та двоє дітей. Серед 6
ВІЛ- інфікованих одна ВІЛ-інфікована дитина народжена від ВІЛ-інфікованої
вагітної. В 2016 році зареєстровано один випадок смерті ВІЛ-інфікованого
працездатного віку.
Основною причиною поширення ВІЛ-інфекції залишаються
представники груп ризикованої поведінки.
Для досягнення визначеної програмою мети проводяться профілактичні,
лікувальні та організаційні заходи підтримки ВІЛ-інфікованих.
На базі кабінету інфекційних хворіб функціонує кабінет «Довіра», де
проводиться обстеження осіб з груп підвищеного ризику щодо інфікування
ВІЛ- інфекцією. За ВІЛ-інфікованими та хворими на СНІД проводиться
активне спостереження, обстеження та лікування проводиться в центрі СНІДу.
Вся донорська кров ретроспективно перевіряється на наявність антитіл
до ВІЛ-інфекції. Випадків переливання цільної та нетестованої крові не було.
Обстеження вагітних проводиться двічі і становить сто відсотків. Для
обстеження вагітних використовуються швидкісні тести.

Домінуючим шляхом передачі ВІЛ-інфекції є статевий шлях інфікування
та парентеральний шлях інфікування зумовлений спільним використанням
шприців, голок та обладнання для приготування наркотиків.
В останні роки в місті реєструється поступове збільшення частки
випадків ВІЛ-інфекції серед жінок від загальної кількості випадків ВІЛінфекції, на обліку перебувають 4 жінок /66,6 відсотки/.
У віковій структурі ВІЛ-інфікованих осіб переважає вікова категорія 2549 років.
Серед населення проводиться санітарно-освітня робота з пропаганди
здорового способу життя, профілактики наркоманії та СНІДу.
Питання профілактики ВІЛ-інфекції, стану захворюваності ВІЛінфекції/СНІДу, виконання заходів міської Програми заслуховуються на
засіданні міської координаційної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛінфекції/СНІДу.
Проводиться страхування медичних працівників на випадок
інфікування вірусом імунодефіциту.
З міського бюджету на виконання заходів Програми у 2016 році було
виділено ??????? на проведення профілактичних заходів щодо раннього
виявлення ВІЛ-інфікованих та попередження захворювання на ВІЛ-інфекцію
серед медичних працівників; придбання швидкісних тестів, виробів медичного
призначення одноразового використання, засобів індивідуального захисту для
медичних працівників,страхування медичних працівників на випадок
інфікування вірусом імунодефіциту, придбання контейнерів та гемаконів для
забору донорської крові.

Головний лікар

Олександр Соколюк

