ПОДАЛЬШІ ДІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОСТІ
РЕЗУЛЬТАТІВ ПІЛОТУ І ПОШИРЕННЯ ДОСВІДУ
КОНСУЛЬТУВАННЯ І ТЕСТУВАННЯ НА ВІЛ
ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ДВОХ ШВИДКИХ ТЕСТІВ:
zzздійснювати розрахунок потреби у швидких тестах, регулярну закупівлю якісних швидких тестів двох різних
виробників за рахунок бюджетних коштів, контролювати їх розподіл та використання;
zzзабезпечувати збір та аналіз інформації про проведення тестувань і виявлення нових випадків ВІЛ, приймати
оперативні рішення залежно від результатів аналізу;
zzзовнішній контроль якості тестування.

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ АРТ:
zzзабезпечити подальше розширення мережі закладів охорони здоров’я, залучених до медичного нагляду та
лікування ЛЖВ, у тому числі видачу АРВ-препаратів;
zzвпроваджувати положення Уніфікованого протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної
(високоспеціалізованої) медичної допомоги «ВІЛ-інфекція у дорослих та підлітків».

ЗАМІСНА ПІДТРИМУВАЛЬНА ТЕРАПІЯ:
zzзбільшити кількість пацієнтів, залучених до програми ЗПТ;
zzпоширювати практику рецептурної форми надання ЗПТ;
zzзапроваджувати модель співфінансування ЗПТ за бажанням пацієнтів та включати нових пацієнтів у програму
за рахунок вивільнення безкоштовних курсів ЗПТ;
zzконтроль за дотриманням критеріїв та умов отримання ЗПТ за рецептурною формою.

СОЦІАЛЬНЕ ЗАМОВЛЕННЯ ПОСЛУГ
ЗА РАХУНОК КОШТІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ:
zzзабезпечити формування соцзамовлення на 2018 і наступні роки на основі набутого досвіду та за прикладом
розробки необхідної документації у 2017 році;
zzздійснювати аналіз якості надання послуг у 2017 році та прийняття необхідних моніторингових інструментів
на місцевому рівні.

Забезпечення сталості результатів пілоту і поширення його досвіду
спрямовані на внесок у досягнення цілей «90–90–90» в місті Херсоні
Каскад ВІЛ-послуг для ЛЖВ у місті Херсоні

Цілі міста Херсона до 2020 р.
• Число осіб, які знають свій ВІЛ-статус,
має становити 1 747,
тобто на облік слід узяти ще 687 осіб.
• Кількість осіб на АРТ повинна бути
не менше ніж 1 572,
тобто на АРТ слід узяти ще 986 осіб.
• Рівень вірусного навантаження
до 40 РНК-копій/мл повинні мати
не менше ніж 1 415 ЛЖВ,
тобто додатково ще 1 005 осіб.

Цей ліфлет було підготовлено завдяки фінансовій підтримці Невідкладного плану Президента США з надання допомоги в боротьбі зі СНІДом (PEPFAR),
наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Угоди з Проектом «Реформа ВІЛ-послуг у дії» № AID-121-A-13-00007.
Зміст цього ліфлета, за який несуть відповідальність винятково ТОВ «Делойт Консалтінг» та партнери-виконавці, не обов’язково є відображенням
поглядів PEPFAR, USAID або Уряду США.

