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РозпоРяд}кшння

9уц!в !{р 5 |[

||ро виконання розпоряд?|{ення
голови районно| дер]кавнот
адм!н!страц!! вщ 24.02.2012 !{р |55
<<11ро затвердя(ення районного
комплексного плану заход|в !з
забезпечення проф!лакгики Б|/[-
!нфекц!':'' л|кування, догляду та
п!дтримкп 8["т[-!нф!кованих та
хворпх на (|{|!' на 20|2-2014 рокю>

1{ер1тонись статтями 6' 22,39 3акону !кра!ни <<|[ро м1сцев! дерэкарн!
адм|н1ощац|!>, в|дпов1дно до 3акону 9кра!ни <|[ро затвердження
3агальнодержавно1 ц|льово! соц1ально! прощами протид|1 в1л-1нфекц1!7€91А
на 2014-2018 роки)' з мето|о протид1| розповстодженттхо 81)1-|нфекц117€91Ау та
надання допомоги 81)1-|нф|кованим та хворим на €Ё|[, врахов1тоти сп|льне

р1:пення колег|1 районно| дерхсавно! адм1н|сщац1т та 1{оорАина]|йно| раАи з
питань проф1лактики ! боротьби з по!циренням алкогол|зму, токсикоман|{,
наркоман1!, 801-!нфекц1!7€}{1ф в1д 23 цудня 2014 року'.

1. Рекомендувати комун:1пьним заклада}.1 охорони здоров'я: <9уц!вська
центра',]ьна районна л1картля 1мен1 й.1. (ононенко> ([рутпка 8.1Ф.) та
<9уц!вський районний ценщ первинно| медико-сан1тарно] допомогил
9угу!всько| районнот ради харк1всько] област|>> (9еревань 1.8.):

1.1. ||родов:кити робоц шоло забезпечення проф|лактики 81-[{-1нфекц1]'

л|кування, догляду та п!дримки Б{)1-|нф1кованих та хворто< на €Ё1,{.
1.2. 3абезпечити в1льний досцп до безкоп:товного тесцвання наоеленн'{

на 81}|-|нфекц|то в обсяз! не мен1ш, н1:к 5о7о в[д загально! к1лькоот| населення.
1.3. |!осилтттт: проф|лактинн1 з:|ходи' спрямован1 на предотавник1в щуп

ризику' !пляхом обстеження даних груп в обсяз! не мен!пе 15%о-20оА в|д
загально| к|лькос': 1 обстеженого населенг:я району.

1'4' 3абезпечу:тта дислансерний наг']|яд за хворими на 81)1-[нфекц1то/[Ё1,{'
!х своечасне обстехсенття та направ.]тення на л!кування до {арк!вського
обласного ценщу проф[лактики та боротьби з! €Б1,{ом.

2. Рекомендувати с1льським, се]1ищним головам сприяти за|тг{енн|о
населення до своечасного обстеження на 81{/€Ё1.{.

3. Б!дд!лу охорони здоров'я районно! дерх<авно! адм1н|сщац|!
([ерез Ё.й.) зд!йснтовати пост|йний конщоль щодо проф|лактики 81,т1-!нфекц1!,
л1кування, догляду та п|дтримки Б1)1-|нф1кованих ! хворих на €[{!.{'
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4. €ектору контро',|}о апарац районно! дерх<авно! адм1н|сщац||
(1ванова Ф.€.) розпоряд)кенн'1 голови районно! дерэкавно! адм!н1страц|| в|д

24.02.20|4 }|э 155 <|{ро затвердх<ення районного комппексного !1лану заход!в !з

забезпечення проф[лактики 81)1-1нфекц1|, л[кування догляду та п|дтримки 8!1-
|нф|кованих та хворих на €Ё!А на 2012-2014 роки> зняти з конц)олк)' як таке'

що виконано в повному обояз1.
5. 1{онтроль за виконанням розпоряд)|(ення пок.]1аоти на заступника

голови районно| дер:кавно| адм!н!ощац|| 1(оростельова 8.8.

пер|цпй заступццк голови
районно! дерлсавпо1 адм!п!страц!! вАР)кп|нов


