МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
(МОЗ України)

вул. М. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, тел. (044) 253-61-94, E-mail: moz@moz.gov.ua,
web:http://www.moz.gov.ua, код ЄДРПОУ 00012925
23.10.2017 № 04.02.12/26573

Структурні підрозділи з питань охорони
здоров'я Донецької, Луганської,
Одеської, Харківської обласних
державних адміністрацій
Національна дитяча спеціалізована лікарня
«ОХМАТДИТ» МОЗ України
Медичний департамент МОЗ України інформує, що на виконання наказу
МОЗ України від 02.06.2009р. № 383 «Про удосконалення організації надання
медичної допомоги підліткам та молоді», за підтримки Дитячого Фонду
ООН/ЮНІСЕФ, 15 - 17 листопада 2017 року в м. Харкові, буде проведено
семінар - тренінг: «Надання медико-соціальних послуг підліткам та молоді.
Добровільне консультування та тестування на ВІЛ» для співробітників діючих
«Клінік, дружніх до молоді» та тих, які будуть створені найближчим часом,
а також для лікарів первинної ланки:
Місце проведення тренінгу: м. Харків, вул. Харківських Дивізій, 29,
готель «Меркурій».
Врахувати, що витрати на відрядження (проїзд, проживання) здійснюються
за рахунок Дитячого фонду ООН/ЮНІСЕФ.
Для тренерів початок роботи – за 1 день до початку семінару-тренінгу.
Контактна особа: Чернишова Ярослава, тел. 050 773 48 78.
Просимо підтверджувати участь у семінарі-тренінгу за телефоном
контактної особи не пізніше ніж за 1 тиждень до початку семінару-тренінгу.
Додаток:
1. програма семінару-тренінгу (додаток 1);
2. список учасників семінару-тренінгу (додаток 2).

Додаток 1

до листа МОЗ України
від 23.10.2017 № 04.02.12/26573

ПРОГРАМА
«Надання медико-соціальних послуг підліткам та молоді. Добровільне
консультування та тестування на ВІЛ»
15 – 17.11.2017, м. Харків

Тренери:
Мешкова Олена Михайлівна - заступник головного лікаря
НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України, к.м.н., національний тренер з
питань «дружнього підходу» при наданні медичної допомоги підліткам
та молоді»;
Анопрієнко Олена Василівна – завідувач Центру медико-психологічної,
соціально – реабілітаційної допомоги НДСЛ «ОХМАТДИТ»,
національний тренер з питань «дружнього підходу» при наданні
медичної допомоги підліткам та молоді»;
Кучеренко Людмила Радіївна - завідувач відділення медико-соціальної
допомоги підліткам та молоді «Клініка, дружня др молоді»,
національний тренер з питань «дружнього підходу» при наданні
медичної допомоги підліткам та молоді»;
Лучинська Ольга - лікар-психолог Кабінету Довіри Київського міського
центру профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІД, тренер МБФ
«Міжнародний Альянс з ВІЛ / СНІД в Україні»
Модератор: Лобунець Анна Юріївна, керівник Центру психічного здоров'я
студенської молоді КЗОЗ «Харківська міська студентська лікарня»
8.30 – 9.00
9.00-9.05
9.05-9.20
9.20-9.30
9.30-9.50
9.50-10.30

10.30-11.00

Реєстрація учасників семінару – тренінгу
1-й день
Вступне слово тренерської команди: мета й завдання семінарутренінгу
Знайомство з учасниками
Правила роботи
Очікування учасників
«Розвиток медико-соціальної допомоги підліткам та молоді
на принципах «дружнього підходу» в Україні».
Перерва

11.00 – 11.30

Тема 1: «Надання медико-соціальних послуг підліткам та
молоді на принципах «дружнього підходу».
«Клініка, дружня до молоді»:
Робота в малих групах: Характеристики медико-соціальних послуг,
дружніх до підлітків.

11.30-12.20

Цілі, завдання. Основні види діяльності «Клінік, дружніх до
молоді». Моделі КДМ.
Інформаційне повідомлення: «Психологічні та соціальні
особливості дорослішання».

12.20-12.40
12.40-13.00

Вправа: «Факти та міфи про підлітків».

13.00-14.00

Обід

14.00-14.25

Інформаційне повідомлення:«Підлітки групи ризику»

14.25-14.40

Мозковий шторм: «Коли підлітки ризикують».

14.30-15.00

Інформаційне повідомлення: «Адиктивна поведінка підлітків».

15.00-15.20

Перерва

15.20-15.35

Інформаційне повідомлення: «Консультування з питань зміни
поведінки. Особливості консультування підлітків та молоді».

15.35-16.00

Вправа: «Моделі зміни поведінки».

16.00-16.45

Відпрацювання навичок консультування підлітків з питань зміни
ризикової поведінки. Робота в «трійках»: «Ситуаційні задачі
в рольових іграх». Аналіз і обговорення.
Підведення підсумків дня

16.45-17. 00
2-й день
09.00-9.15
9.15-9.35
9.35-10.00
10.00 – 10.15

10.15 -10.30

Тема 2: Добровільне консультування та тестування на ВІЛ
Вітання. Рефлексія попереднього матеріалу. Постановка завдань
на поточний день.
Інформаційне повідомлення: «ВІЛ. Ситуація в світі та в Україні».
ВІЛ. Нормативна база. Обговорення
Інформаційне повідомлення: «Мета, завдання, принципи та
порядок проведення добровільного консультування і тестування
на ВІЛ-інфекцію». Принцип конфіденційності під час ДКТ.
Вправи: «Ступені ризику».

10.30-10.45

Інформаційне повідомлення: «Передтестове консультування при
тестуванні на ВІЛ».

10.45 – 11.00

Перерва

11.00 -11.50

Робота в «трійках: «Відпрацювання навичок передтестового
консультування при тестуванні на ВІЛ. Ситуаційні задачі».

11.50 -12.20
12.20-13.00
13.00 - 14.00
14.00 – 15.00

Алгоритм проведення тестування швидкими тестами

Практичні вправи проведення тестування.

Обід
Інформаційне повідомлення: «Післятестове консультування при
тестуванні на ВІЛ».
Робота в групах. Аналіз і обговорення

15.00 – 15.20

Перерва

15.20 – 15.50
15.50.-17.00
17.00-17.30

Трансфер. Відвідування КДМ.
Круглий стіл
Підведення підсумків дня

3-й день

Тема 3: «Репродуктивне здоров’я підлітків та молоді.
Профілактика ризикової поведінки».
Вітання. Рефлексія попереднього матеріалу. Постановка завдань
на поточний день.
Інформаційне повідомлення: «Етапи формування сексуальності,
статеві взаємини».
Мозковий штурм: «Що впливає на репродуктивне здоров’я
підлітків?» Обговорення
Інформаційне повідомлення: «Незапланована вагітність, ІПСШ причини, наслідки, профілактика».

9.00-9.05
9.00-9.30
9.30-10.15
10.15-10.30

10.30 – 11.00
11.00-11.30
11.30-12.00
12.00-13.00

13.00-14.00
14.00 – 15.30
15.30-16.30

Перерва
Вправа: «Аргументи за і проти аборту».
Інформаційне повідомлення: «Сучасні методи контрацепції».
Дискусія: « Сучасні методи профілактики ризикової поведінки
підлітків».
Обід
Досвід роботи КДМ з профілактики ризикової поведінки підлітків
та молоді».
Рефлексія семінару-тренінгу
Заповнення анкет учасниками щодо оцінки семінару-тренінгу
Вручення сертифікатів учасникам
Від’їзд учасників

Додаток 2

до листа МОЗ України
від 23.10.2017 №
04.02.12/26573

СПИСОК УЧАСНИКІВ СЕМІНАРУ-ТРЕНІНГУ
«Надання медико-соціальних послуг підліткам та молоді. Добровільне
консультування та тестування на ВІЛ»
15 – 17.11.2017, м. Харків
Місце проведення: м. Харків, вул. Харківських Дивізій, 29, готель «Меркурій».
№
п/п.

1

2

ПРІЗВИЩЕ І.Б.
Сагура Тетяна
Олександрівна
Янкович Ольга
Леонідівна

3

Гавриш Ганна
Олександрівна

4

Миронова
Олена
Олександрівна

5

Макогон
Юлія Володимирівна

6

7

Ханіна Любов
Іванівна
Тимошенко Лілія
Олександрівна

8

Олейник Тетяна
Євгенівна

9

Остроушко Наталія
Олександрівна

МІСЦЕ РОБОТИ
КЗ «Добропільський
центр первинної медикосанітарної допомоги»
Донецької області
КЗОЗ
«Добропільська
лікарня
інтенсивного
лікування»
Донецької
області
КЗОЗ «Добропільська
лікарня інтенсивного
лікування» Донецької
області
КЗОЗ «Бахмутська ЦРЛ»
Донецької області
КЗОЗ «Бахмутська ЦРЛ»
Донецької області
КУОЗ «Покровська
центральна районна
лікарня» Донецької
області
КУОЗ «Покровська
центральна районна
лікарня» Донецької
області
КУОЗ «Покровська
центральна районна
лікарня» Донецької
області
КЗ «Центр первинної
медико-санітарної
допомоги»
м. Слов’янськ Донецької

ПОСАДА
Психолог

психолог відділення
профілактики та лікування
ВІЛ/СНІДу
в.о. завідувача інфекційним
відділенням
лікар-нарколог кабінету
«Альтернатива» «Клініка,
дружня до молоді»
завідувач кабінету
«Альтернатива» «Клініка,
дружня до молоді»
лікар акушер-гінеколог «Клініки,
дружньої до молоді»

медичний реєстратор «Клініки,
дружньої до молоді»
акушерка «Клініки, дружньої
до молоді»

реєстратор «Клініки, дружньої
до молоді»

10

11

12
13
14
15
16

Петриченкова
Марина Вікторівна

Остапенко Світлана
Вікторівна

Фоменко Юлія
Олександрівна
Ісаєнко Роман
Вікторович
Деревягіна Ірина
Сергіївна
Чугай Ірина
Вікторівна
Резниченко
Людмила
Олександрівна
Сємєнєнко Світлана
Вікторівна

17
Побоженко Світлана
Борисівна

18
Карпенко Ірина
Василівна

19
Гнатенко Василь
Васильович

20

21

22

Михальська Галина
Юріївна
Соловйова
Олександра
Миколаївна

області
КЗ «Центр первинної
медико-санітарної
допомоги»
м. Слов’янськ Донецької
області
КЗ «Центр первинної
медико-санітарної
допомоги»
м. Торецьк Донецької
області
Селідівська Центральна
міська лікарня Донецької
області
Луганська обласна дитяча
клінічна лікарня
Луганська обласна дитяча
клінічна лікарня
Луганська обласна дитяча
клінічна лікарня
Cтанично-Луганський
районний центр
первинної медикосанітарної допомоги
Cтанично-Луганський
районний центр
первинної медикосанітарної допомоги
КУ» Центр первинної
медико-санітарної
допомоги №1»
м. Лисичанськ Луганської
області
КУ» Центр первинної
медико-санітарної
допомоги №1» м.
Лисичанськ Луганської
області
КЗ «Білокуракинський
районний центр
первинної медикосанітарної допомоги»
Луганської області
КУ «Сєвєродонецький
центр первинної медикосанітарної допомоги»
Луганської області
КУ «Сєвєродонецький
центр первинної медикосанітарної допомоги»
Луганської області

медсестра «Клініки, дружньої
до молоді»

психолог «Клініки, дружньої до
молоді»
гінеколог «Клініки, дружньої
до молоді»
завідувач консультативної
поліклініки
старша медична сестра
медична сестра кабінету
психіатра
лікар
загальної
практики
сімейної медицини
головний лікар, лікар-педіатр

заступник головного лікаря з
медичного обслуговування
населення, лікар- інфекціоніст
лікар-педіатр

лікар загальної практики
сімейної медицини

лікар-терапевт

лікар-педіатр

23

Вісягіна Галина
геннадіївна

24

Зінченко Наталія
Іванівна
Величкова Світлана
Євгеніївна

25
Фесенко Світлана
Петрівна

26

27

28

29
30

Зотова Олена
Андріївна
Холодкова Тетяна
Анатоліївна
Левченко Юлія
Олександрівна

Лисичанська КЛПУ
«Міська дитяча лікарня»
Луганської області
Лисичанська КЛПУ
«Міська дитяча лікарня»
Луганської області
КЗОЗ «Центр первинної
медико-санітарної
допомоги Валківського
району» Харківської
області
КЗОЗ «Центр первинної
медико-санітарної
допомоги Валківського
району» Харківської
області
КЗОЗ «Куп'янська
центральна міська
лікарня» Харківської
області
КЗОЗ «Куп'янська
центральна міська
лікарня» Харківської
області
Обласна дитяча клінічна
лікарня ОДКЛ,

Веретенченко Віктор Вовчанська центральна
Вікторович
районна лікарня
Харківської області

Романенко Л.В. 044 2366016

лікар – терапевт підліткового
кабінету дитячої поліклініки
лікар – педіатр підліткового
кабінету
лікар амбулаторії загальної
практики сімейної медицини
м. Валки
сестра медична амбулаторії
загальної практики сімейної
медицини м. Валки
лікар підліткового кабінету

медична сестра
дерматовенерологічного
кабінету
лікар педіатр, спеціаліст з ДКТ
кабінету «Клініка дружня до
молоді»
лікар - інфекціоніст

