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ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Н А К А З
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Про організацію роботи сайту ЛРТ на базі 
Чернігівського відділення ТОВ «Медичний 
центр здоров’я та реабілітації «100 
ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ»

На виконання Державної стратегії у сфері протидії ВІЛ- 
інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам на період до 2030 року, 
керуючись п. 3.3. Порядку організації медичної допомоги хворим на ВІЛ- 
інекцію/СНІД, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я 
України від 10.07.2013 № 585 «Про затвердження нормативно-правових актів 
з питань вдосконалення організації медичної допомоги людям, які живуть з 
ВІЛ» зі змінами, п. 5.4., 6.6. Положення про Управління охорони здоров'я 
облдержадміністрації, затвердженого розпорядженням Чернігівської
облдержадміністрації від 19.11.2019 № 665, з метою розширення доступу 
населення області до надання спеціалізованої допомоги ВІЛ-інфікованим, 
забезпечення кваліфікованого диспансерного спостереження та права на 
вибір лікаря,

НАКАЗУЮ:

1. Визначити Чернігівське відділення товариства з обмеженою
відповідальністю «Медичний центр здоров’я та реабілітації «100 ВІДСОТКІВ 
ЖИТТЯ», як сайт APT, що забезпечує консультування та тестування на ВІЛ- 
інфекцію, диспансерний нагляд, лікування опортуністичних інфекцій, 
вірусних гепатитів, призначення та супровід високоактивної
антиретровірусної терапії (далі ВААРТ) та надання інтегрованої допомоги.

2. Директору товариства з обмеженою відповідальністю «Медичний 
центр здоров’я та реабілітації «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ» забезпечити в 
умовах Чернігівського відділення товариства з обмеженою відповідальністю 
«Медичний центр здоров’я та реабілітації «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ»:

2.1. Розширення доступу до ВААРТ, забезпечення практики її 
раннього початку, постійне та ефективне утримання пацієнтів під медичним 
наглядом, повний клінічний та лабораторний моніторинг стану пацієнтів, в 
тому числі під час прийому ВААРТ.



2.2. Вчасне і якісне ведення звітних облікових форм, затверджених 
наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.03.2012 № 182 «Про 
затвердження форм облікової документації і звітності з питань моніторингу 
лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу та інструкції щодо її заповнення», та 
своєчасне її надання до КНП «Чернігівський обласний медичний центр 
соціально значущих та небезпечних хвороб» ЧОР, роботу в Єдиній 
електронній системі (МІС ВІЛ).

Постійно
2.3. Неухильне виконання вимог наказу МОЗ України від 10.07.2013 

№ 585 (зі змінами) «Про затвердження нормативно-правових актів з питань 
вдосконалення організації медичної допомоги людям, які живуть з ВІЛ».

Постійно
2.4. Предметно-кількісний облік, зберігання та подання звітності про 

використання препаратів АРВ терапії, виробів медичного призначення, 
закуплених за кошти Державного бюджету України, Глобального Фонду або 
інших джерел фінансування для лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД. 
Звіти подавати до КНП «Чернігівський обласний медичний центр соціально 
значущих та небезпечних хвороб» ЧОР в електронному вигляді та на 
паперових носіях, завірених підписом і печатною закладу, згідно 
встановленої форми..

Щомісячно до 25 числа звітного місяця
3. Керівнику комунального некомерційного підприємства 

«Чернігівський обласний медичний центр соціально значущих та 
небезпечних хвороб» Чернігівської обласної ради забезпечити:

3.1. Моніторинг та узагальнення звітності згідно наказу Міністерства 
охорони здоров’я від 21.03.2012 № 182 «Про затвердження форм облікової 
документації і звітності з питань моніторингу лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу 
та інструкції щодо їх заповнення».

3.2. Організацію та проведення щоквартальної звірки диспансерного 
спостереження і моніторингу ВААРТ на базі, визначеній як сайт APT.

3.3. Передачу препаратів антиретровірусної терапії, відповідно до 
запитів, з урахуванням потреби.

3.4. .Консультування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, скерованих ТОВ 
«Медичний центр здоров’я та реабілітації «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ» у 
випадках складного перебігу ВІЛОінфекції, наявності побічних реакцій 
ВААРТ.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника 
начальника Управління- начальника відділу організації медичної допомоги та 
мобілізаційної роботи.

Начальник Управління


