Експертні пропозиції
за результатами громадської експертизи діяльності Хмельницької
облдержадміністрації щодо забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції,
лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД
1. Продовжити практику забезпечення реалізації державної політики у
сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу через ухвалення та впровадження окремої
регіональної програми на наступний період 2014-2018 рр. При розробці
нової обласної програми взяти до уваги уже заплановані заходи в інших
регіональних програмах, які дотично стосуються питання профілактики
ВІЛ/СНІДу, і не дублювати їх. Це дозволить забезпечити необхідну
ефективність використання ресурсів.
2. Провести термінові консультації з громадськістю щодо основних
пріоритетів нової обласної програми. При цьому дотримуватися відповідних
вимог Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань
формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996.
3. Створити робочу групу з участю представників інститутів
громадянського суспільства для розробки Обласної програми на період 20142018 років.
4. Оновити на офіційному веб-сайті Департаменту охорони здоров’я
розміщення оперативної інформації про основні показники рівня
захворюваності та поширеності ВІЛ-інфекцій/СНІДу (останні дані зараз за
2009 рік лише). Крім того, здійснювати щорічне оцінювання із залученням
інститутів громадянського суспільства стану реалізації Обласної програми з
оприлюдненням звіту на офіційному веб-сайті Департаменту охорони
здоров’я.
5. У світлі отриманого досвіду впровадження чинної Обласної
програми при розробці нової програми звернути увагу на важливість
вдосконалення її структури, зокрема необхідно встановити зв’язки між
ресурсами, напрямками діяльності, заходами та результатами, а також
належним чином визначити завдання. Для кожного напрямку діяльності
потрібно визначити фінансування та його джерела. Програма має містити
лише найбільш пріоритетні напрямки діяльності, які з високою вірогідністю
допоможуть досягти очікуваних результатів.
Крім того, необхідно передбачити максимальну інтеграцію в заходи
Обласної програми позитивної практики здійснення громадськими та
благодійними організаціями роботи з профілактики ВІЛ/СНІДу, соціальної
роботи з ВІЛ-інфікованими та групами ризику.
6. При здійсненні заходів з профілактики ВІЛ-інфекції зосередити
увагу на запроваджені інформаційних та освітніх заходів, передусім серед
медичних працівників, з метою зниження дискримінаційної поведінки та
проявів нетолерантності.

7. Регіональна стратегія протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу має в першу
чергу передбачити заходи з профілактики ВІЛ серед найбільш вразливих
груп, залучення представників груп ризиків, яких важко охопити, з метою їх
доступу до послуг догляду та підтримки. Пріоритетами мають стати питання
догляду та підтримки, забезпечення тестування ІФА (вчасна постановка на
облік),
лікування опортуністичних хвороб, забезпеченість молочними
сумішами.
8. Запровадити на практиці механізм соціального замовлення на
соціальні послуги з профілактики, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих та
хворих на СНІД, що надаються недержавними суб’єктами, за рахунок
бюджетних коштів.
9. У системі підготовки та підвищення кваліфікації, перекваліфікації
співробітників, які працюють в сфері ВІЛ/СНІДу необхідно зробити наголос
на підвищенні кваліфікації шляхом запровадження відповідних програм з
питань ВІЛ/СНІДу, прав людини та зменшення стигматизації відповідних
вразливих груп.
10. При формування обласного бюджету в контексті переходу на
програмно-цільовий метод передбачати в бюджетній програмі “Програми і
централізовані заходи у галузі охорони здоров’я” (БП 3229 відповідно до
Типового переліку бюджетних програм у галузі “Охорона здоров’я”) окрему
бюджетну підпрограму “Програма і централізовані заходи профілактики
ВІЛ-інфекції/СНІДу” (КПКВК 2240, КТКВК 81008, КФК 0763). При цьому
чітко розмежувати джерела фінансування програми і уникати дублювання
фінансування заходів за іншими бюджетними програми чи за рахунок
загального фінансування галузі.

