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перебувае Зб ВIЛ-iнфiкованi

особи. Розподiл диспансернот групи пацiснтiв ВIЛ-iнфiкованих наступний ( 35
дорослих вIл- iнфiкованих;

1

- дитина

на cepo-KoнTpoлi). За звiтнiй кварт€Lл

випадкiв вIл- iнфiкованих виявлено не було.
сероконТролi,1 дитина знята з

"д" облiку

1

дитина з€Lлишасться

в зв'язку з

-

нових

на

вiдсутнiстю ВIЛ-iнфекцiТ.

Протягом II кварталу обстежено 24 вагiтнi, якi перебувають на "Д" облiку в жiночiй
консулътацii, 2l донор KpoBi, 1 особа обстежена швидкими тестами ( абiтурiент в
вiйськовий заклад), б осiб проконсультовано та обстежено через кабiнет ''Щовiра'',
11 осiб

-

через стацiонари

tРЛ.

Дiти, якi перебувають пiд медичним наглядом проживають в задовiльних

соцiально-побутових умовах. Батъки дiтей працездатного BiKy,
Bci xBopi отримуЮть за власноi згоди квалiфiковану медичну допомогу iз
дотримаНням праВил конфiденцiйностi таемницi дiагнозу. В неохiдному обоязi
забезпечено вiльний доступ до консУльтування та безкоштовного тестування на ВIЛ.
На сьогОднi В полiклiнiчномУ вiддiленНi функцiонуе кабiнет <Щовiро (
2-29-5S).

послуги, що надаються соцiальними службами е державними та безкоштовними,
включають в себе iнформативнi, психологiчнi, соцiально-Nlедичнi та юридичнi
послуги. Bci xBopi пiд час вiдlзiдуваrrrlя ОIJllБ зi CI-{I/]oM м.Llерtriгitз, гJрохоля.гь
бесiлу iз гtсихо_rtогоN,I тa соtцiа;Iь}IиN,Iи ttраrliвгtиками з меl.ою
розробки irl;tиrзiltуаjlьl{оl
плану соцiа.пьного суlrроводу пiдвишенIIrI прихиJII)Itостi до АРТ. За rrеобхiлttос,гi
хворого можуть скеровувати до JI}кВ для отримання гругlовоТ lti;lr.риплки.

вIл- iнфiковаrrим та

ХВОРИIч{ rIa

CHIIJ

r]

плаltовому гIорядку llроводитьсri

флюорографiчне обстеження з метою ранньоi дiагностики туберкульозу та

туберкулiнодiагностика. За ocTaHHi 3 мiсяцi туберкулiнодiагностика не прово ДИЛаСЯ
в зв'язку з вiдсутнiстю туберкулiну.

При необхiдностi забезпечуеться забiр KpoBi на до обстеження для
установлення стадii ВIЛ-iнфекцii у Талалаiвськiй

tРЛ

та транспортування зразкiв

сироватки до клiнiчних лабораторiй м.Чернiгiв.
Талалаiвська

tРЛ

забезпечу€

надання палiативноi та хоспiсноI допомогИ

стацiонарних вiддiленнrlх та амбулаторних умовах хворим на

CHII.
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