




Додаток до листа Управління охорони здоров'я Черкаської обласної                                                                                                                                                                                                                                                                          

державної адміністрації від 23 лютого 2023 р. № 824/02/12-01-18

1 2 3 4 5

1. Створення Координаційної ради з питань громадського

здоров’я 

у Черкаській області  

Управління охорони здоров’я Черкаської обласної державної

адміністрації (далі - облдержадміністрація)

Не створено. При Черкаській обласній державній адміністрації з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу створено робочу групу з питань розвитку системи

громадського здоров’я.

2. Прийняття місцевих цільових програм з вирішення

пріоритетних питань у сфері громадського здоров’я 

Районні державні адміністрації (далі – райдержадміністрації),

виконавчі комітети міських рад міст обласного значення (далі –

міськвиконкоми), об’єднані територіальні громади (далі – ОТГ)

Не виконано. 

1. Забезпечення діяльності, виконання функцій та розвитку

КНП „Черкаський обласний центр громадського здоров’я

Черкаської обласної ради“ (далі – ЧОЦГЗ), формування

його структури 

у відповідності до вимог Міністерства охорони здоров’я

України

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації Не виконано у зв'язку з відсутністю фінансуваня у 2022 році. Кошти виділені лише на оплату комунальних платежів.

2. Удосконалення матеріально-технічної бази лікувально-

профі-лактичних закладів, задіяних 

в системі громадського здоров’я (придбання лабораторного

обладнання для клініко-діагностичної лабораторії ЧОЦГЗ)

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації Не виконано

2.1 Придбання лабораторного обладнання для клініко-

діагностичної лабораторії ЧОЦГЗ 

Управління охорони здоров’я Черкаської обласної державної

адміністрації, ЧОЦГЗ 

Не виконано

1. Підписання угод про співпрацю з провідними засобами

масової інформації області з метою регулярного висвітлення

питань громадського здоров’я, промоції здорового способу

життя.

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, ЧОЦГЗ Підписано меморандум про співпрацю з ЮА Суспільне та Радіо Рось, також налагоджена співпраця з ТРК ВІККА.

2. Забезпечення проведення інформаційно-просвітницької

роботи з питань громадського здоров’я та адвокація

пріоритетності громадського здоров’я в регіонах області,

зокрема щодо необхідності та популяризації профілактики

керованих інфекцій шляхом проведення профілактичних

щеплень

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, ЧОЦГЗ З метою формування прихильності населення до здорового способу життя та профілактики хвороб в області протягом 2022 року інформаційно-просвітницька робота

здійснювалась лише в рамках протидії ВІЛ-інфекції, у зв'язку з відсутністю фінансуваня у 2022 році. Кошти виділені лише на оплату комунальних платежів. 

3. Забезпечення промоції громадського здоров’я Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, ЧОЦГЗ Забезпечувалось через сторінку у соціальній мережі Фейсбук та офіційному сайті центру. Протягом 2022 року було розміщено 83 публікації щодо профілактики ВІЛ-інфекції

та охоплено аудиторію 2 114 осіб. Також було проведено 9 лекцій серед учнівської молоді закладів середньої освіти.

4. Розробка та видавництво друкованої продукції та

рекламної продукції (постери, календарі, буклети та ін.) в

контексті пропаганди здорового способу життя,

профілактики інфекційної та неінфекційної захворюваності 

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, ЧОЦГЗ Не виконано у зв'язку з відсутністю фінансуваня у 2022 році. Кошти виділені лише на оплату комунальних платежів.

Звіт про результати виконання обласної програми „Підтримка системи громадського здоров’я на 2020-2022 роки" за 2022 рік

№ з/п Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

Перелік заходів Виконавці Результат

Розділ 1.

1. Забезпечення 

стратегічного 

керівництва в

інтересах здоров’я 

і епідемічного

благополуччя 

населення

Розділ 2.

2. Забезпечення 

розвитку закладів,

що працюють у

системі 

громадського 

здоров'я

Розділ 3.

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, 

Департамент освіти та науки облдержадміністрації, ЧОЦГЗ  

5. Організація  первинної профілактики серед дітей, 

учнівської та студентської молоді, проведення 

роз'яснювальної роботи і пропагування здорового способу 

життя, розроблення рекомендацій по усуненню 

неблагополучних умов для здоров’я  та захворюваності в 

ряді напрямків: здорового харчування, фізичної активності, 

профілактики і боротьби з ожирінням, тютюнопаління і 

алкоголю

Надання послуг з 

промоції здоров’я та 

проведення 

комунікаційних 

кампаній

3.

За інформацією Управління освіти та науки Черкаської обласної державної адміністрації у всіх 475 функціонуючих закладах загальної середньої освіти області систематично 

проводяться просвітницькі заходи (акції, місячники, декади, тижні), які спрямовані на формування у дітей та молоді мотивації до соціально позитивного способу життя. 

Впродовж 2022 року на базі комунального навчального закладу „Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради“ 

(далі – ЧОІПОПП) розроблено та проведено навчальні семінари та тренінги для педагогічних працівників за напрямом „Формування психологічної компетентності та 

реалізації психологічної складової здоров`язбережувального компонента навчання“ (у рамках курсової підготовки педагогів НУШ охоплено 1 772 педагогічні працівники 

закладів освіти області). Проводяться тренінгові навчання працівників закладів загальної середньої освіти щодо реалізації здоров’язбережувального компонента навчання на 

основі сучасних освітніх технологій, зокрема тих, що спрямовані на збереження здоров’я учнів. Навчання педагогів здійснюється шляхом проведення семінарів, вебінарів, 

інтервізій, воркшопів, практикумів, тощо. 

Працівниками навчально-методичного центру психологічної служби і кафедри педагогіки, психології та освітнього менеджменту ЧОІПОПП розроблено та впроваджуються 

тематичні курси з актуальних питань психологічного та соціально-педагогічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану. Зокрема, 

опрацьовуються теми: „Допомогти і не нашкодити. Перша допомога під час кризи“, „Алгоритм надання психосоціальної допомоги дітям, які перебувають у складних 

життєвих обставинах внаслідок воєнного стану“, „Інструменти комунікації між учасниками освітнього процесу в стресових ситуаціях“, „Кризова підтримка учасників 

освітнього процесу“, „Психологічний супровід та підтримка дитини у випадку втрати близьких та рідних“, „Соціальна адаптація внутрішньо переміщених родин із 

дітьми“.У закладах загальної середньої освіти у 2022 році проведено 1 223 фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи для учнів, з них понад 700 заходів – у 

дитстанційному режимі. Залучено близько 100 тис. школярів. Зокрема, відділенням НОК України у Черкаській області в закладах загальної середньої освіти м. Черкаси 

проведено: 14 Олімпійських уроків, 6 спортивно-масових заходів #OlympicLab та 2 спортивно-масові заходи „Do like Olympians“.

Учителі та учні закладів освіти області долучилися до участі у Всеукраїнському проєкті „Перемагаємо разом“ та „Рухайся більше“ (проведення онлайн-уроків фізичної 

культури та секційних занять з різних видів спорту під час дистанційного навчання в прямому ефірі на Всеукраїнському розкладі-онлайн Міністерства освіти і науки 

України). 

Серед учителів Черкаської області 5 осіб увійшли до складу учасників рекорду України з проведення масових уроків-онлайн (відзнака Національного реєстру рекордів 

України). Протягом 2022 року проведено спортивні заходи: 4 Чемпіонати Черкаської області з видів спорту за участю 150 дітей, 4 фізкультурно-оздоровчі заходи за участю 

300 дітей. Проведено онлайн марафон „Черкащина підтримує захисників“, до якого долучилося близько 650 учнів закладів загальної середньої освіти Черкаської області.

В закладах освіти області започатковано проведення онлайн-змагань учнівських ліг в системі Нової української школи з різних видів спорту „Ліга дружніх“, „Ліга 

сміливих“, у яких у 2022 році взяли участь близько 100 учнів закладів освіти області.

У закладах освіти проведено понад 300 заходів щодо профілактики проблем дитячого ожиріння та формування навичок здорового харчування. Теми раціонального 

харчування розглядаються у розділах предметів „Безпека життєдіяльності“, „Біологія людини“.                                                                                                                                                        

За інформацією комунального некомерційного підприємства „Черкаський обласний центр громадського здоров'я Черкаської обласної ради‟ протягом 2022 року проведено 

9 лекцій серед учнівської молоді, Серед студентськоъ молоді проводиться роз'яювальна робота в мережі фейсбук щодо профілактики ВІЛ та доконтатної профілактики.



1. Оптимізація системи епідеміологічного нагляду за

інфекційними та неінфекційними захворюваннями,

детермінантами здоров’я

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, ЧОЦГЗ Відповідно до Статуту КНП "Черкаський обласний спеціалізований медичний центр Черкаської обласної ради" завданням підприємства є здійснення епідеміологічного

нагляду та моніторингу соціально-небезпечних захворювань (ВІЛ-інфекція та ВІЛ-асоційований туберкульоз). Одним із значущих показників епіднагляду за ВІЛ-інфекцією є 

показник передачі ВІЛ від матері до дитини. Бажаний рівень значення індикатора ≤ 2%, по області у 2020 - 2021 роках (за даними результатів дослідження методом ПЛР та

ІФА) склав 0%, за 2022 рік - 2,9% (за даними результатів дослідження методом ПЛР).

2. Використання інформаційних систем для оцінки

захворюваності та показників здоров’я населення

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, ЧОЦГЗ КНП "Черкаський обласний спеціалізований медичний центр Черкаської обласної ради" впрваджує медичну інформаційну систему "ВІЛ-інфекція в Україні за допомогою

якої проводиться оцінка стану здоровя ВІЛ-позитивних людей та людей, які отримують доконтактну та постконтакну профілактику ВІЛ. 

1. Профілактики ВІЛ та вірусного гепатиту серед ключових

груп населення 

Забезпечено постійну профілактичну роботу серед ключових груп населення. КНП "Черкаський обласний спеціалізований медичний центр Черкаської обласної ради"

проводить скринінгові дослідження на вірусний гепатит серед ВІЛ-інфікованих пацієнтів, БО 100% ЖИТТЯ Черкаси працює з представниками груп ризику інфікування ВІЛ

та вірусних гепатитів та здійснює профілактичні обстеження представників цих груп за допомогою швидких тестів.

2. Супровід та підтримка доконтактної профілактики ВІЛ-

інфекції (ДКП/PrEP)

В Черкаській області продовжується підтримка доконтактної профілактики ВІЛ-інфекції, стано на 01.01.2023 в області отримує ДКП 130 осіб на 5 сайтах АРТ

3. Забезпечення виявлення ТБ у ВІЛ-інфікованих дорослих за

допомогою LF-LAM тестів

За інформацією комунального некомерційного підприємства „Черкаський обласний протитуберкульозний диспансер Черкаської обласної ради“ протягом 2022 року в

закладі були відсутні LF-LAM тести. Разом з тим діагнотсика ТБ у ВІЛ- інфікованих відбувалась іншими методами .Захворюваність на ВІЛ – асоційований туберкульоз в

2022 р. становить 5,5 на 100 тис. населення. Спостерігається зменшення показника на 12,7% проти 6,3 на 100 тис. населення за 2021 р. (2020 – 6,7, 2021 – 6,3, Україна 2021 р.

– 6,5). За інформацією „Черкаський обласний центр громадського злоров'я Черкаської обласної ради‟ у 2022 році в роботу закладів охорони здоров'я проваджена методика

виявлення ТБ за допомогою ЛАМ-тестів, протягом 2022 року обстежено 230 осіб.

4. Надання комплексних послуг 

з догляду та підтримки пацієнтів 

з ТБ, зокрема мультирезистентним

Управління охорони здоров’я облдержадміністраціїї,

райдержадміністрації, міськвиконкоми, ОТГ, ЧОЦГЗ, КНП

„Черкаський обласний протитуберкульозний диспансер

Черкаської обласної ради“, лікувально-профілактичні установи, 

НУО (за згодою)

За 2022 рік зареєстровано 127 випадків ТБ в поєднанні з ВІЛ, в тому числі з лікарськостійким ТБ - 28 випадків. Всі пацієнти які мали поєднану інфекцію ВІЛ/ТБ своєчасно

розпочали лікування.Забезпечено високий рівень прихильності до лікування та його ефективності серед хворих на ТБ та ВІЛ-інфекцію, покращено якість життя ВІЛ-

позитивних людей, хворих на ТБ та їх близького оточення. Покращено надання медичних послуг хворим на ТБ, які належать до уразливих груп населення; забезпечено

ефективне використання високовартісних препаратів для лікування ТБ. БО „100 відсотків ЖИТТЯ ЧЕРКАСИ” активно надає комплексні послуги з догляду та підтримки

ЛЖВ в тому числі з ко-інфекцією ВІЛ/ТБ.

5. Забезпечення доступу для всіх хворих на ко-інфекцію

ТБ/ВІЛ-інфекція до раннього лікування антиретровірусними

препаратами

Управління охорони здоров’я облдержадміністраціїї, ЧОЦГЗ,

КНП „Черкаський обласний протитуберкульозний диспансер

Черкаської обласної ради“, лікувально-профілактичні установи

Охоплено хворих на ко-інфекцію ТБ/ВІЛ-інфекція (нові випадки та рецидиви) АРТ терапією - 100%, в тому числі до 2 місяців від початку протитуберкульозного лікування

– 98,0% (2021– 90,0%). 60% зворих на ко-інфекцію ВІЛ/ТБ охоплено  антиретровірусною терапією до 7 днів від початку протитуберкульозного лікування.

6. Забезпечення  всіх хворих 

на ко-інфекцію ТБ/ВІЛ-інфекція профілактичним лікуванням

Управління охорони здоров’я облдержадміністраціїї, ЧОЦГЗ,

лікувально-профілактичні установи

Всі пацієнти, які потребували профілактичного курсу лікування ТБ, отримали профілактичний курс ізоніазіду. За 2022 рік профілактику ТБ отримало 565 осіб

7. Здійснення заходів з профілактики передачі ВІЛ-інфекції

від матері до дитини шляхом забезпечення закладів охорони

здоров’я області швидкими тестами та тест-системами для

діагностики ВІЛ, тест-системами для визначення вірусного

навантаження та СД4, антиретровірусними препаратами для

профілактики передачі ВІЛ 

від матері до дитини, тест-системами та витратними

матеріалами для діагностики ВІЛ-інфекції у дітей,

народжених ВІЛ-інфікованими матерями

Управління охорони здоров’я облдержадміністраціїї, ЧОЦГЗ,

лікувально-профілактичні установи

Рівень передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини у 2022 р. склав 0% - з когорти дітей 2020 року народження. 

Заклади охорони здоров'я, які надають послуги ведення вагітності для скринінгу на ВІЛ забезпечені швидкими тестами для виявлення ВІЛ за рахунок Державного бюджету

та власних закупівель в рамках фінансування НСЗУ. Для підтвердження діагнозу зразки крові направляються до КНП "Черкаський обласний спеціалізований медичний

центр Черкаської обласної ради". Лабораторія центру 100% забезпечена реактивами для визначення вірусного навантаження та кількості  СD4 клітин.

10. Забезпечення проведення медикаментозної

постконтактної профілактики ВІЛ-інфікування серед осіб з

можливим ризиком інфікування

Управління охорони здоров’я Черкаської обласної державної

адміністрації, ЧОЦГЗ, лікувально-профілактичні установи

Ризик інфікування ВІЛ через контакт з біологічними речовинами внаслідок травмувань мали 11 осіб . Отримали повний курс (28 днів) постконтактної профілактики АРВ-

препаратами 11 осіб.

Медичні працівники закладів охорони здоров'я області повністю забезпечені засобами профілактики професійного зараження ВІЛ-інфекцією. АРВ-профілактика доступна

для всіх травмованих. Запас для ПКП створений і постійно поновлюється в КНП "Черкаський обласний центр громадського здоров'я Черкаської обласної ради". Для

забезпечення своєчасності призначення ПКП лікарі КНП "Черкаський обласний спеціалізований медичний центр Черкаської обласної ради" несуть чергування у святкові

дні, графік чергувань разом із АРВ-препаратами надається до КНП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради". 

11. Надання послуг з тестування на ВІЛ для населення із 

застосуванням методів імуноферментного аналізу та  

швидких тестів  

Управління охорони здоров’я Черкаської обласної державної 

адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, ОТГ, 

ЧОЦГЗ, лікувально-профілактичні установи

За даними сероепідмоніторингу впродовж 2022 р. обстежено на наявність антитіл до ВІЛ 85177 особи,швидкими тестами - 16419 осіб. Виявлено 359 ВІЛ-позитивних осіб, 

рівень інфікованості – 0,4%.

Розділ 4.

4. Надання послуг з

епіднагляду та

оцінки стану

здоров’я і

благополуччя 

населення 

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, 

Департамент освіти та науки облдержадміністрації, ЧОЦГЗ  

5. Організація  первинної профілактики серед дітей, 

учнівської та студентської молоді, проведення 

роз'яснювальної роботи і пропагування здорового способу 

життя, розроблення рекомендацій по усуненню 

неблагополучних умов для здоров’я  та захворюваності в 

ряді напрямків: здорового харчування, фізичної активності, 

профілактики і боротьби з ожирінням, тютюнопаління і 

алкоголю

Надання послуг з 

промоції здоров’я та 

проведення 

комунікаційних 

кампаній

3.

За інформацією Управління освіти та науки Черкаської обласної державної адміністрації у всіх 475 функціонуючих закладах загальної середньої освіти області систематично 

проводяться просвітницькі заходи (акції, місячники, декади, тижні), які спрямовані на формування у дітей та молоді мотивації до соціально позитивного способу життя. 

Впродовж 2022 року на базі комунального навчального закладу „Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради“ 

(далі – ЧОІПОПП) розроблено та проведено навчальні семінари та тренінги для педагогічних працівників за напрямом „Формування психологічної компетентності та 

реалізації психологічної складової здоров`язбережувального компонента навчання“ (у рамках курсової підготовки педагогів НУШ охоплено 1 772 педагогічні працівники 

закладів освіти області). Проводяться тренінгові навчання працівників закладів загальної середньої освіти щодо реалізації здоров’язбережувального компонента навчання на 

основі сучасних освітніх технологій, зокрема тих, що спрямовані на збереження здоров’я учнів. Навчання педагогів здійснюється шляхом проведення семінарів, вебінарів, 

інтервізій, воркшопів, практикумів, тощо. 

Працівниками навчально-методичного центру психологічної служби і кафедри педагогіки, психології та освітнього менеджменту ЧОІПОПП розроблено та впроваджуються 

тематичні курси з актуальних питань психологічного та соціально-педагогічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану. Зокрема, 

опрацьовуються теми: „Допомогти і не нашкодити. Перша допомога під час кризи“, „Алгоритм надання психосоціальної допомоги дітям, які перебувають у складних 

життєвих обставинах внаслідок воєнного стану“, „Інструменти комунікації між учасниками освітнього процесу в стресових ситуаціях“, „Кризова підтримка учасників 

освітнього процесу“, „Психологічний супровід та підтримка дитини у випадку втрати близьких та рідних“, „Соціальна адаптація внутрішньо переміщених родин із 

дітьми“.У закладах загальної середньої освіти у 2022 році проведено 1 223 фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи для учнів, з них понад 700 заходів – у 

дитстанційному режимі. Залучено близько 100 тис. школярів. Зокрема, відділенням НОК України у Черкаській області в закладах загальної середньої освіти м. Черкаси 

проведено: 14 Олімпійських уроків, 6 спортивно-масових заходів #OlympicLab та 2 спортивно-масові заходи „Do like Olympians“.

Учителі та учні закладів освіти області долучилися до участі у Всеукраїнському проєкті „Перемагаємо разом“ та „Рухайся більше“ (проведення онлайн-уроків фізичної 

культури та секційних занять з різних видів спорту під час дистанційного навчання в прямому ефірі на Всеукраїнському розкладі-онлайн Міністерства освіти і науки 

України). 

Серед учителів Черкаської області 5 осіб увійшли до складу учасників рекорду України з проведення масових уроків-онлайн (відзнака Національного реєстру рекордів 

України). Протягом 2022 року проведено спортивні заходи: 4 Чемпіонати Черкаської області з видів спорту за участю 150 дітей, 4 фізкультурно-оздоровчі заходи за участю 

300 дітей. Проведено онлайн марафон „Черкащина підтримує захисників“, до якого долучилося близько 650 учнів закладів загальної середньої освіти Черкаської області.

В закладах освіти області започатковано проведення онлайн-змагань учнівських ліг в системі Нової української школи з різних видів спорту „Ліга дружніх“, „Ліга 

сміливих“, у яких у 2022 році взяли участь близько 100 учнів закладів освіти області.

У закладах освіти проведено понад 300 заходів щодо профілактики проблем дитячого ожиріння та формування навичок здорового харчування. Теми раціонального 

харчування розглядаються у розділах предметів „Безпека життєдіяльності“, „Біологія людини“.                                                                                                                                                        

За інформацією комунального некомерційного підприємства „Черкаський обласний центр громадського здоров'я Черкаської обласної ради‟ протягом 2022 року проведено 

9 лекцій серед учнівської молоді, Серед студентськоъ молоді проводиться роз'яювальна робота в мережі фейсбук щодо профілактики ВІЛ та доконтатної профілактики.

5.

Розділ 5.

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, ЧОЦГЗ,

лікувально-профілактичні установи, неурядові громадські

організації (далі - НУО) 

8. Забезпечення вагітних ВІЛ-позитивних жінок медичними

виробами одноразового використання 

Управління охорони здоров’я облдержадміністраціїї,

райдержадміністрації, міськвиконкоми, ОТГ, ЧОЦГЗ,

лікувально-профілактичні установи  

При наданні медичної допомоги ВІЛ-позитивним жінкам використовуються медичні вироби одноразового використання у відповідності до національних протоколів та

вимог НСЗУ

9. Забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей

першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими

матерями

Надання послуг, 

пов'язаних з ВІЛ, 

туберкульозом (далі - 

ТБ), 

наркозалежністю

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми, ОТГ, ЧОЦГЗ,

лікувально-профілактичні установи

Діти, народжені ВІЛ-інфікованими жінками від народження до виписки з пологового відділення/пологового будинку 100% отримують адаптовані молочні суміші (далі - 

АМС) безкоштовно. В подальшому, до досягнення віку 1 рік діти, народжені ВІЛ-інфікованими матерями, частково отриммують АМС безкоштовно, за кошти місцевого 

бюджету, частково за власний кошт, з огляду на відсутність фінансової спроможності на рівні  закладів охорони здоров'я області безоплатного забезпечення АМС.                                                                                                                                                             



12. Проведення досліджень на маркери вірусних гепатитів В

і С, інфекції, що передаються статевим шляхом у людей,

які живуть з ВІЛ

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми, ОТГ, ЧОЦГЗ,

лікувально-профілактичні установи

Діагностика на маркери вірусних гепатитів В і С у людей, які живуть з ВІЛ забезпечується в КНП "Черкаський обласний спеціалізований медичний центр Черкаської

обласної ради", а також в закладах охорони здоров'я області. Обстежені на наявність маркерів гепатиту В 8008 осіб, гепатиту С 2641 особа.

14. Забезпечення лікування та медикаментозної

профілактики опортуністичних інфекцій, супутніх

захворювань, ускладнень ВІЛ-інфекції та хвороб,

зумовлених ВІЛ, у ВІЛ-інфікованих осіб

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми, ОТГ, ЧОЦГЗ,

лікувально-профілактичні установи

Лікування опортуністичних інфекцій та супутніх захворювань людям, які живуть з ВІЛ/СНІДом, їх близькому оточенню та людям з ключових груп населення

забезпечується в КНП "Черкаський обласний спеціалізований медичний центр Черкаської обласної ради", а також в 20 закладах охорони здоров'я області у відповідності до

чинних нормативно-правових документів, стандартів лікування та вимог пакетів НСЗУ.  

16. Забезпечення доступу дорослих і дітей, хворих на

ВІЛ/СНІД до антиретровірусного лікування 

Управління охорони здоров’я облдержадміністраціїї, ЧОЦГЗ,

лікувально-профілактичні установи

Черкаська область відноситься до регіонів з високим рівнем доступності АРТ. Послуги з призначення та видачі терапії надаються у 20 закладах охорони здоров'я області та

в кожному районі. Станом на 01.01.2023 АРТ отримує 3758 осіб

17. Забезпечення лабораторного супроводу перебігу ВІЛ-

інфекції 

та моніторингу ефективності антиретровірусної терапії

Управління охорони здоров’я облдержадміністраціїї, ЧОЦГЗ,

лікувально-профілактичні установи

Лабораторний супровід антиретровірусної терапії методом обстеження на СD4, вірусне навантаження, клінічні та біохімічні аналізи забезпечуються всім хворим, що

знаходяться на АРТ. Впродовж 2022 року проведено 4708 досліджень на CD4 за допомогою проточного цитофлюjриметру. На вірусне навантаження проведено 4258

досліджень. Інші дослідження здійснються в ЗОЗ області за місцем отримання АРТ в рамках відповідних пакетів лікування НСЗУ     

6 Надання послуг зі 

зміцнення здоров’я 

населення

1. Проведення оцінки ризиків впливу оточуючого

середовища для прийняття заходів щодо мінімізації

існуючих та попередженню прогнозованих ризиків 

у життєдіяльності людини

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, ЧОЦГЗ Відповідно до Статуту КНП "Черкаський обласний спеціалізований медичний центр Черкаської обласної ради" здійснює оцінку ризиків у сфері соціально-значущих хвороб.

З метою подолання кризової ситуації, зумовленої поширенням ВІЛ-інфекції на території області, постійно проводиться роз’яснювальна робота серед населення за

допомогою соціальних мереж, зокрема facebook. Протягом 2022 року було розміщено 83 публікації щодо профілактики ВІЛ-інфекції та охоплено аудиторію 2 114 осіб.

Також було проведено 9 лекцій серед учнівської молоді закладів середньої освіти.

2. Формування політики рівного доступу людей до

збереження та зміцнення здоров’я

Управління охорони здоров’я облдержаадміністрації, ЧОЦГЗ Медичні працівники закладів охорони здоров'я області невпинно дотримуються основи законодавства України про охорону здоров’я: Закону України від 19.11.1992: до

принципів охорони здоров’я, з-поміж інших, належать рівноправність громадян, демократизм і загальнодоступність медичної допомоги та інших послуг у галузі охорони

здоров’я (ч. 4 ст. 4), наказу Міністерства охорони здоров'я України від 01.08.2011 р. № 454 "Про затвердження Концепції управління якістю медичної допомоги у галузі

охорони здоров'я в Україні на період до 2020 року".Серед завдань реалізації Концепції визначено поліпшення доступності та зменшення нерівності в доступі різних верств

населення до медичної допомоги, а очікуваним результатом – підвищення доступності та якості медичної допомоги населенню.

3. Підвищення ролі медичних працівників первинної ланки

медико-санітарної допомоги 

у впровадженні комплексних заходів зміцнення здоров’я та

зменшення впливу негативних факторів

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, ЧОЦГЗ Управління охорони здоров'я Черкаської обласної державної адміністрації постійно проводить заходи щодо підвищення ролі фахівців, що надають первинну медичну

допомогу населенню, у профілактиці захворюваності населення, популяризації здорового способу життя, підвищення прихильності до проходження скринінгових

обстежень. Зокрема проводиться інформаційна робота з населенням по впровадженню в області Інформаційної стратегії щодо туберкульозу на 2022-2025 роки, розробленої

Державною установою "Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України" та схваленої Національною радою з питань протидії ВІЛ та туберкульозу 22

вересня 2022 року. 

4. Отримання, зберігання та доставка в лікувально-

профілактичні установи області імунобіологічних 

препаратів.

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, ЧОЦГЗ, 

Черкаське обласне комунальне підприємство „Фармація“

Імунобіологічні препарати надходять до області шляхом централізованої закупівлі за бюджетні кошти, а також у якості гуманітарної допомоги. Розподіл імунобіологічних

препаратів здійснюється Управлінням охорони здоров'я Черкаської обласної державної адміністрації на підставі поданої потреби закладів охорони здоров'я з урахуванням

вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17.03.2011 № 298 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для

забезпечення здійснення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру".Керівники закладів охорони здоров'я, зокрема

КНП "Черкаський обласний спеціалізований медичний центр Черкаської обласної ради" та Черекаське обласне комунальне підприємство "Фармація", несуть персональну

відповідальність за отримання, зберігання, раціональне використання імунобіологічних препаратів згідно з чинним законодавством. 

Управління охорони здоров’я облдержадміністраціїї, ЧОЦГЗ,

лікувально-профілактичні установи

Діагностика опортуністичних інфекцій та супутніх захворювань людям, які живуть з ВІЛ/СНІДом, їх близькому оточенню та людям з ключових груп населення

забезпечується в КНП "Черкаський обласний спеціалізований медичний центр Черкаської обласної ради", а також в 20 закладах охорони здоров'я області у відповідності до

національних протоколів лікування та вимог пакетів НСЗУ.       

5.

Розділ 6.

15. Забезпечення соціального супроводу представників

уразливих груп населення на етапі лікування ВІЛ-

інфекції/СНІДу, ТБ, вірусного гепатиту С через механізм

закупівлі послуг

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми, ОТГ, ЧОЦГЗ, НУО (за

згодою) 

Соціальний супровід хворих на туберкульоз, в тому числі на ВІЛ-асоційований, в 2022 році здійснювався в рамках проектної діяльності благодійною організацією (далі - БО) 

"100% Життя Черкаси" за рахунок коштів Глобального фонду по боротьбі з малярією, ВІЛ-інфекцією та туберкульозом та БО "РАТН". Так, протягом 2022 року отримували

послуги супроводу із всіх, хто розпочав лікування протягом 2022 року 310 (60,5%) осіб з чутливим ТБ та 125 (86,2%) осіб з лікарськостійким ТБ. Соціальний супровід

представників уразливих груп населення на етапі лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу, ТБ, вірусного гепатиту С здійснюється в закладах охорони здоров'я області за сприяння БО

"100% Життя Черкаси", штатних соціальних працівників та фахівцівКНП "Черкаський обласний спеціалізований медичний центр Черкаської обласної ради". За механізмом

заупівлі послуг забезпечено супровід 50 осіб

Надання послуг, 

пов'язаних з ВІЛ, 

туберкульозом (далі - 

ТБ), 

наркозалежністю

13. Забезпечення діагностики опортуністичних інфекцій,

супутніх захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛ-

інфекцію


