Розпорядження
Одеського міського голови
№ 316 від 25.04.2019 р. 





Про встановлення одноразової муніципальної заохочувальної виплати медичним працівникам закладів охорони здоров'я комунальної власності територіальної громади м. Одеси за виявлених ВІЛ-позитивних пацієнтів у 2019 році



Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання пункту 5.6 розділу 5 додатка 2 до Міської цільової програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса») на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради                           від 06 червня 2018 року № 3320-VII, з метою заохочення працівників первинної ланки, які виявили ВІЛ-позитивних пацієнтів при проведенні медичних оглядів та довели їх до постановки на диспансерний облік у комунальній установі «Одеський міський центр профілактики та боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом», для підвищення ефективності заходів з протидії ВІЛ-інфекції, збільшення відсотка виявлення випадків захворювання на                        ВІЛ-інфекцію серед населення, з метою своєчасного надання медичної допомоги та забезпечення епідеміологічного  благополуччя мешканців м. Одеси:

1. Встановити одноразову муніципальну заохочувальну виплату в розмірі 500 (п’ятсот) грн лікарям загальної практики – сімейної медицини, центрів первинної медико-санітарної допомоги за кожний випадок виявлення ВІЛ-позитивного пацієнта та доведення його до постановки на диспансерний облік у комунальній установі «Одеський міський центр профілактики та боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом». 

2. Затвердити Положення про одноразову муніципальну заохочувальну виплату лікарям загальної практики – сімейної медицини, центрів первинної медико-санітарної допомоги за кожний випадок виявлення ВІЛ-позитивного пацієнта та доведення його до постановки на диспансерний облік у комунальній установі «Одеський міський центр профілактики та боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом» (додаток 1).

3. Затвердити кошторис на надання одноразової муніципальної заохочувальної виплати лікарям загальної практики – сімейної медицини, центрів первинної медико-санітарної допомоги за кожний випадок виявлення ВІЛ-позитивного пацієнта та доведення його до постановки на диспансерний облік у комунальній установі «Одеський міський центр профілактики та боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом» у 2019 році (додаток 2).

4. Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради здійснювати нарахування заохочувальної виплати в межах коштів, затверджених у бюджеті м. Одеси по галузі «Охорона здоров’я» за кодом ТПКВКМБ 2000 «Охорона здоров’я» на 2019 рік.

5. Департаменту фінансів Одеської міської ради здійснювати фінансування видатків, зазначених у пункті 4 цього розпорядження, у межах призначень, затверджених у бюджеті м. Одеси по галузі «Охорона здоров’я» за кодом ТПКВКМБ 2000 на відповідний рік.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови – директора департаменту фінансів Бедрегу С.М. 




                                                                                                                Г. Труханов





























Додаток 1
до розпорядження 
міського голови 
від 25.04.2019 р. 
№ 316


ПОЛОЖЕННЯ
про одноразову муніципальну заохочувальну виплату лікарям загальної практики – сімейної медицини, центрів первинної медико-санітарної допомоги за кожний випадок виявлення ВІЛ-позитивного пацієнта та доведення його до постановки на диспансерний облік у комунальній установі «Одеський міський центр профілактики та боротьби з 
ВІЛ-інфекцією/СНІДом» 

1. Положення про одноразову муніципальну заохочувальну виплату лікарям загальної практики – сімейної медицини, центрів первинної медико-санітарної допомоги за кожний випадок виявлення ВІЛ-позитивного пацієнта та доведення його до постановки на диспансерний облік у комунальній установі «Одеський міський центр профілактики та боротьби з                            ВІЛ-інфекцією/СНІДом» (далі – Положення) розроблене з метою дотримання прозорості в питанні заохочення лікарів загальної практики – сімейної медицини, центрів первинної медико-санітарної допомоги (далі – медичні працівники) за кожний випадок виявлення ВІЛ-позитивного пацієнта та доведення його до постановки на диспансерний облік у комунальній       установі «Одеський міський центр профілактики та боротьби з                          ВІЛ-інфекцією/СНІДом».
2. Заохочення медичних працівників здійснюється шляхом призначення їм одноразової муніципальної заохочувальної виплати за кожний випадок виявлення ВІЛ-позитивного пацієнта та доведення його до постановки на диспансерний облік у комунальній установі «Одеський міський центр профілактики та боротьби з  ВІЛ-інфекцією/СНІДом» на підставі рішення комісії, створеної наказом директора департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради.
3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров'я України, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та Положенням.
4. Основним завданням комісії є колегіальний аналіз дій медичних працівників з виявлення ВІЛ-позитивного пацієнта та доведення його до постановки на диспансерний облік у комунальній установі «Одеський міський центр профілактики та боротьби з  ВІЛ-інфекцією/СНІДом».
5. Рішення комісії ухвалюються на підставі документації, наданої керівниками центрів первинної медико-санітарної допомоги та комунальною установою «Одеський міський центр профілактики та боротьби з                               ВІЛ-інфекцією/СНІДом».
6. Організаційною формою роботи комісії є засідання.
7. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів і оформлюється протоколом, який підписується членами комісії і надсилається керівникам центрів первинної медико-санітарної допомоги для виконання.
8. Член комісії, який не підтримує рішення комісії, може викласти у письмовій формі окрему думку, що додається до протоколу засідання.
9. Рішення комісії, прийняті в межах компетенції, є обов'язковими для виконання керівниками центрів первинної медико-санітарної допомоги.
10. Засідання комісії веде її голова, а за його відсутності – заступник голови.
11. Голова комісії затверджує порядок денний засідання і надає доручення членам комісії та керівникам центрів первинної медико-санітарної допомоги щодо підготовки матеріалів з окремих питань, які підлягають розгляду на засіданні комісії.
12. Секретар комісії забезпечує ведення протоколу засідань, інформування членів комісії про дату, час та місце проведення засідань.
13. Засідання комісії проводяться не рідше одного разу на 3 місяці.
14. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її складу.
15. Керівники центрів первинної медико-санітарної допомоги забезпечують надання документів, визначених Положенням, не пізніше ніж за 10 робочих днів до засідання комісії для їх належного розгляду.
16. У засіданнях комісії беруть участь та надають пояснення щодо медичної документації заступники директорів з медичної частини центрів первинної медико-санітарної допомоги та завідувач амбулаторно-поліклінічного відділення комунальної  установи  «Одеський міський центр профілактики та боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом».
17. Комісія має право запитувати в закладах охорони здоров’я м. Одеси інформацію, необхідну для всебічного розгляду питань, віднесених до її повноважень, у тому числі інформацію з обмеженим доступом.
18. Члени комісії забезпечують дотримання норм законодавства України щодо інформації з обмеженим доступом.
19. Протокол засідання комісії направляється керівникам центрів первинної медико-санітарної допомоги протягом 5 робочих днів з дати проведення засідання.
20. Керівники центрів первинної медико-санітарної допомоги забезпечують своєчасну заохочувальну виплату медичним працівникам,  визначену рішенням комісії, шляхом видання відповідного наказу керівника установи.
21. Виплата медичним працівникам здійснюється відповідно до плану використання бюджетних коштів за ТПКВКМБ 0712111 та КЕКВ 2610.
22. Діагноз ВІЛ-інфекції підтверджується в комунальній  установі  «Одеський міський центр профілактики та боротьби з                                           ВІЛ-інфекцією/СНІДом». Остаточним підтвердженням діагнозу                                    ВІЛ-інфекції є створення електронної медичної картки пацієнта в Єдиній електронній системі епідеміологічного та клінічного моніторингу поширення ВІЛ-інфекції (МІС ВІЛ) та надання «Реєстраційної карти ВІЛ-інфікованої особи» (ф. № 502 – 1/о) до комунального некомерційного підприємства «Одеський обласний центр соціально значущих хвороб».
23. Випадок ВІЛ-інфекції вважається виявленим в умовах центрів первинної медико-санітарної допомоги при дотриманні алгоритму діагностики:
23.1. Звернення пацієнта до лікаря загальної практики – сімейної медицини, що підтверджується відповідним записом в амбулаторній картці пацієнта та наявністю в ній його письмової «Інформованої згоди на проходження тесту на ВІЛ» (ф. № 503 – 1/о).
23.2. Проведення пацієнту добровільного до- та післятестового консультування на ВІЛ з реєстрацією в «Журналі реєстрації добровільного перед- та післятестового консультування у зв’язку з тестуванням на                     ВІЛ-інфекцію» (ф. № 503/о).
23.3. Запис про позитивний результат тестування пацієнта на ВІЛ  з використанням швидких тестів у:
- «Журналі реєстрації зразків сироваток крові, що надійшли для проведення досліджень на антитіла до ВІЛ, за допомогою двох швидких тестів» (ф. № 498/5 – 0);
- «Журналі реєстрації результатів досліджень за допомогою швидких тестів» (ф. № 510 – 6/0);
- «Журналі протоколів проведення дослідження швидкими тестами»              (ф. № 510 – 7/0).
23.4. Видача  ВІЛ-позитивному пацієнту «Довідки № __ про результат досліджень на наявність антитіл до ВІЛ з використанням швидких тестів»              (ф № 503 – 5/о). 
23.5. Проведення пацієнту скринінгового анкетування на туберкульоз. 
У випадку позитивного результату анкетування забезпечення направлення пацієнта до комунальної установи «Міський протитуберкульозний диспансер» для дообстеження.  
У разі подальшого встановлення пацієнту діагнозу ко-інфекції ТБ/ВІЛ заохочувальна виплата медичному персоналу центрів первинної медико-санітарної допомоги здійснюється як стосовно ВІЛ-інфекції, так і стосовно туберкульозу.
24. У випадку направлення виявленого ВІЛ-позитивного пацієнта  до комунальної  установи  «Одеський міський центр профілактики та боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом» лікарю загальної практики – сімейної медицини, забезпечити наявність в останнього «Довідки № __ про результати дослідження на наявність антитіл до ВІЛ з використанням швидких тестів»                                                (ф № 503 – 5/о), заповненої з дотриманням всіх вимог Інструкції щодо її заповнення.




Керуюча справами                                                                         О. Оніщенко 
 





Додаток 2
до розпорядження 
міського голови 
від 25.04.2019 р. 
№ 316
 



КОШТОРИС
на надання одноразової муніципальної заохочувальної виплати лікарям загальної практики – сімейної медицини, центрів первинної медико-санітарної допомоги за кожний випадок виявлення ВІЛ-позитивного пацієнта та доведення його до постановки на диспансерний облік у комунальній установі «Одеський міський центр профілактики та боротьби з 
ВІЛ-інфекцією/СНІДом» у 2019 році


Категорія працівників
Прогнозована кількість виявлених випадків
Розмір одноразової муніципальної заохочувальної виплати 
за кожний випадок виявлення та доведення до диспансерного обліку
(грн)
Орієнтовний
обсяг видатків
(тис.грн)
Лікарі загальної практики – сімейної медицини
300
500
150,0





Керуюча справами                                                                       О. Оніщенко 

