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Реєстр. № 234/4/17 
 
1. ФУНКЦІОНАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ ПОДОЛАННЯ СТИГМИ ТА 

ДИСКРИМІНАЦІЇ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ЛЮДЕЙ, ЩО ЖИВУТЬ З ВІЛ. 
2. НДР «Наукове забезпечення реалізації Європейської політики ЗДВ-21 в умовах 

оптимізації системи охорони здоров’я України», 0112U002809. 
3. Організація і управління охороною здоров’я. 
4. 2+,С. 
5. Немає. 
6. Не подавалась. 
7. Ключовою ідеєю моделі є створення суспільного середовища в якому всі його члени 

почувають себе безпечно у відношенні щодо інфікування ВІЛ, а ЛЖВ – толерантне до 
себе ставлення і є повноцінними членами суспільного середовища. Стратегічним 
напрямком моделі є формування у населення безпечної поведінки щодо інфікування 
ВІЛ, толерантного ставлення до людей, яких торкнулася проблема ВІЛ/СНІДу та 
забезпечення їх прав. Тактичним напрямком моделі є надання всьому населенню та 
окремим групам професійного і комунікативного впливу повної та достовірної 
інформації щодо сутності хвороби, шляхів профілактики та забезпечення безпечної 
поведінки щодо інфікування ВІЛ. Центральним елементом запропонованої моделі на 
регіональному рівні виступають Центри профілактики СНІДу та центри громадського 
здоров’я, які сумісно з недержавними організаціями планують, організують та 
координують вказаний напрямок  діяльності. 

8. Підвищення рівня інформованості населення з питань шляхів передачі та способів 
профілактики інфікування ВІЛ, а також підвищення рівня толерантного ставлення до 
людей, яких торкнулася проблема ВІЛ/СНІДу. 

9. Додаткових ресурсів не передбачається. 
10. Доцільність використання запропонованої моделі обумовлена високим рівнем стигми 

та дискримінації по відношенню до людей, яких торкнулася проблема ВІЛ/СНІДу. 
11. Немає. 
12. Не передбачається. 
13. ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України». 02099, м. Київ, 

пров. Волго-Донський, 3. 
14. Вищий державний навчальний заклад України «Ужгородський національний 

університет». 88000, м. Ужгород, вул. Підгорна, 46; Український центр наукової 
медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи. м. Київ, просп. С. Бандери, 19. 

15. Слабкий Г.О. (0501711648), Миронюк І.С., Білак-Лук’янчук В.Й., Закрутько Л.І., 
Качала Л.О., Дудник С.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реєстр. № 235/4/17 
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1. ЗАДАЧІ ТА ФУНКЦІЇ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ЦЕНТРАЛЬНОГО РІВНЯ. 
2. НДР «Наукове забезпечення реалізації Європейської політики ЗДВ-21 в умовах 

оптимізації системи охорони здоров’я України», 0112U002809. 
3. Організація і управління охороною здоров’я. 
4. 2+,С. 
5. Немає. 
6. Не подавалась. 
7. Організаційні функції: визначення стратегії розвитку системи громадського здоров’я в 

країні із всеохоплюючими міжсекторальними діями, що впливають на соціальні, 
економічні, екологічні та поведінкові детермінанти здоров’я; розробка та адвокація 
законодавчої, нормативно-правової та методичної бази із забезпечення ефективної 
діяльності системи громадського здоров’я; розвиток міжнародного та 
міжсекторального партнерства в сфері громадського здоров’я; розробка та 
затвердження стандартів в сфері громадського здоров’я; визначення пріоритетних 
проблем системи громадського здоров’я та шляхів їх рішення; визначення механізмів 
фінансування системи та окремих програм і заходів громадського здоров’я; рішення 
проблеми кадрового забезпечення системи кваліфікованими кадрами; рішення потреби 
в наукових дослідженнях, замовлення та контроль якості їх проведення, забезпечення 
використання результатів наукових досліджень в практичній діяльності; підтримка 
діяльності незалежної агенції з акредитації та ліцензування в сфері громадського 
здоров’я; розробка індикаторів, проведення моніторингу та оцінки діяльності як 
національної, так і регіональних систем громадського здоров’я. Спеціальні функції: 
забезпечення моніторингу та реагування на хімічні, ядерні небезпеки, небезпеки 
пов’язані з випромінюванням, біотероризмом, особливо небезпечними інфекційними 
хворобами; оцінювання ризиків для здоров’я, які пов’язані із зміною клімату; 
оцінювання ризиків для здоров’я, які пов’язані із ліками; забезпечення дотримання 
Міжнародних медико-санітарних правил у сфері планування та реагування на випадок 
надзвичайних ситуацій; проведення аналізу глибинних причин соціальних нерівностей 
у сфері охорони здоров’я з розробкою заходів впливу на соціальні детермінанти 
здоров’я; оцінювання впливу державної політики на здоров’я населення; підготовка 
для центральних органів законодавчої та виконавчої влади аналітичних матеріалів 
щодо стану медико-демографічної та санітарно-епідемічної ситуації в країні. 

8. Використання запропонованих задач та функцій громадського здоров’я на 
центральному рівні дозволить підвищити рівень профілактичної роботи, зниження 
негативного впливу на здоров’я населення соціально-економічних детермінант та  
підвищити рівень біобезпеки в державі. 

9. Додаткових ресурсів для впровадження задач та функцій громадського здоров’я на 
центральному рівні не передбачається. Рівень їх виконання залежить від організації 
діяльності центру громадського здоров’я МОЗ України. 

10. Створення системи громадського здоров’я в країні. 
11. Немає. 
12. Не передбачається. 
13. ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України». 02099, м. Київ, 

пров. Волго-Донський, 3. 
14. Вищий державний навчальний заклад України «Ужгородський національний 

університет». 58000, м. Ужгород, вул. Підгорна, 46; Український центр наукової 
медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи. м. Київ, просп. С. Бандери, 19. 

15. Слабкий Г.О. (0501711648), Миронюк І.С., Шафранский В.В., Закрутько Л.І., Качала 
Л.О., Дудник С.В. 
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