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УКРАЇНА
ТЕПЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ № 559
06 серпня 2019 р.

50 чергова сесія 7 скликання

Про затвердження районної Програми «Майбутнє Тепличчини в збереженні
здоров'я громадян» на 2018-2020 роки в новій редакції
Керуючись приписами п.16 ч.1 ст.43 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, рішення 38 сесії обласної Ради 6 скликання № 893 від
24 червня 2015 року ''Про Стратегію збалансованого регіонального розвитку
Вінницької області на період до 2020 року'', враховуючи клопотання голови
районної ради та висновки постійних комісій районної ради з питань:
- регламенту, депутатської етики, гласності, адміністративно-територіального
устрою, взаємодії з органами місцевого самоврядування, зміцнення законності та
правопорядку;
- охорони здоров’я, материнства, дитинства, соціального захисту населення та
роботи з ветеранами, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити районну Програму «Майбутнє Тепличчини в збереженні
здоров'я громадян» на 2018-2020 роки в новій редакції (далі - Програма) (Додаток
1 ).
2. Фінансування Програми здійснювати з районного бюджету, бюджету
селищної та сільських рад і інших джерел, незаборонених чинним
законодавством, в межах фінансових ресурсів, затверджених на відповідний
бюджетний рік.
3. Рекомендувати сільським радам забезпечити фінансування заходів
Програми у відповідності до чинного законодавства.
4. Рішення набуває чинності з дня офіційного оприлюднення.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
охорони здоров’я, материнства, дитинства, соціального захисту населення та
роботи з ветеранами.
Заступник голови районної ради

В.Барановський
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Додаток 1
до рішення 50 чергової сесії
районної ради 7 скликання від
06.08.2019р. № 559

ПАСПОРТ
районної Програми «Майбутнє Тепличчини в збереженні здоров'я
громадян» на 2018-2020 роки в новій редакції
1

2

3
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Ініціатор розроблення Програми:

Комунальне некомерційне підприємство
«Теплицька центральна районна лікарня»
Теплицької районної ради

Комунальне некомерційне підприємство
«Теплицький центр первинної медичної
допомоги» Теплицької районної ради
Дата,
номер
та
назва
Закон України «Про місцеве
розпорядчого документа органу
самоврядування в Україні», рішення 38
виконавчої
влади
про сесії обласної Ради 6 скликання №893 від
розроблення Програм
24.06.2015 р. «Про Стратегію
збалансованого регіонального розвитку
Вінницької області на період до 2020
року», рішення 4 сесії 7 скликання
Вінницької обласної Ради №45 від
11.02.2016 р. «Про обласну програму
«Майбутнє Вінниччини в збереженні
здоров’я громадян” на 2018-2020 роки»,
Розробник Програми
Комунальне некомерційне підприємство
«Теплицька центральна районна лікарня»
Теплицької районної ради

Відповідальний
Програми

Комунальне некомерційне підприємство
«Теплицький центр первинної медичної
допомоги» Теплицької районної ради
виконавець
Комунальне некомерційне підприємство
«Теплицька центральна районна лікарня»
Теплицької районної ради
Комунальне некомерційне підприємство
«Теплицький центр первинної медичної
допомоги»
Теплицька райдержадміністрація
Теплицька Районна рада
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Учасники Програми

Комунальне некомерційне підприємство
«Теплицька центральна районна лікарня»
Теплицької районної ради
Комунальне некомерційне підприємство
«Теплицький центр первинної медичної
допомоги»
Теплицька райдержадміністрація
Теплицька Районна рада

6
7

8
9

Теплицька селищна рада,сільські ради
Термін реалізації Програми
2018-2020 роки
Перелік місцевих бюджетів, які Районний бюджет
беруть участь у виконанні Бюджети сільських рад та селищної ради
Програми (для комплексних
програм)
Загальний прогнозний обсяг
потреби у коштах, необхідних
31 705,57 тис. грн.
для реалізації Програми, всього
Основні джерела фінансування
Районний бюджет
Програми
Бюджети сільських рад та селищної ради
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Ресурсне забезпечення обласної Програми
«Майбутнє Тепличчини в збереженні здоров'я громадян»
на 2018-2020 роки в новій редакції
Обсяг коштів, які пропонується
залучити на виконання Програми

Всього витрат на виконання Програми
тис. грн.

1

2

Обсяг ресурсів всього, в тому
числі:

31 705,57

Місцевий бюджет та бюджети
сільських та селищних рад

31 705,57

Витрати на виконання Програми тис. грн.

Обсяг коштів, які
пропонується
залучити на
виконання
Програми
Обсяг ресурсів
всього, в тому
числі:
Місцевий бюджет
та бюджети
сільських та
селищних рад

Всього 20182020 роки

2018 рік

2019 рік

2020 рік

31 705,57

4 759,63

15 038,052

11 907,888

31 705,57

4 759,63

15 038,052

11 907,888

Районна Програма
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«Майбутнє Тепличчини в збереженні здоров’я громадян»
на 2018-2020 роки в новій редакції
І. Загальні положення
Здоров'я є головною цінністю, має важливе значення в житті кожної
людини, надає можливість досягнути індивідуального і суспільного добробуту та
благополуччя, головна умова стійкого економічного розвитку.
В районі залишається складною демографічна ситуація. Коефіцієнт
народжуваності у 2017 році на рівні 7,1 на 1000 населення, коефіцієнт смертності
становить 18,2 на 1000 населення. Зберігається від’ємний приріст населення ( 11,1 на 1000).
Показник смертності населення працездатного віку є високим і становить
259,23 на 100 тисяч населення працездатного віку. Рівень малюкової смертності
становить 9,6 на 1000 народжених живими проти 4,1 у 2016 році.
На тлі несприятливих демографічних змін відбувається погіршення стану
здоров'я населення з істотним підвищенням в усіх вікових групах рівнів
захворюваності і поширеності хвороб, зокрема хронічних неінфекційних
захворювань, включаючи хвороби системи кровообігу, злоякісні новоутворення,
цукровий діабет та інші хвороби. На хронічну патологію страждають до 60
відсотків дорослого та майже 20 відсотків дитячого населення. Водночас,
відмічається тенденція до погіршення стану здоров'я молоді, збільшення частоти
соціально небезпечних хвороб, у тому числі туберкульозу та ВІЛ/СНІДу, розладів
психіки тощо.
Цільові районні Програми з питань охорони здоров’я, в тому числі:
«Цукровий діабет на 2010-2015 роки», «Репродуктивне здоров’я до 2015 року»,
«Здоров’я нації на 2013-2015 роки» завершили свій термін дії у 2015 році і
питання подальшого удосконалення цих видів спеціалізованої медичної допомоги
потребують нових підходів та організаційного вирішення відповідно до вимог
сьогодення.
Враховуючи вищевикладене, є нагальна потреба у створенні нової
комплексної Програми збереження здоров’я жителів Теплицького району на
період 2017-2020 років з розширеним спектром заходів, що стосуються
покращення медичного обслуговування як дорослого, так і дитячого населення.
ІІ. Напрями діяльності у сфері охорони здоров’я на 2018-2020 роки
Пріоритетні напрями діяльності щодо збереження здоров’я тепличан на
2018-2020 роки
Покращення якості охорони материнства та дитинства. Збереження
репродуктивного здоров'я громадян
Стан репродуктивного здоров'я – є невід'ємною складовою частиною
здоров'я нації в цілому і має стратегічне значення для забезпечення сталого
розвитку суспільства. Враховуючи високий рівень в районі вроджених вад
розвитку, перинатальних втрат, високий рівень антенатальних порушень, що
діагностуються під час вагітності, вкрай необхідним є покращення матеріальнотехнічного оснащення.
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Особливої уваги потребує лікування дітей різних вікових груп із складною
хронічною патологією.
Розвиток надання допомоги хворим з неінфекційною патологією,
лікування та профілактика серцево-судинних та судинно-мозкових
захворювань
Важливим питанням є забезпечення хворих із серцево-судинною
патологією життєво необхідними кардіовиробами медичного призначення та
лікарськими засобами, що дозволяє зменшити інвалідизацію та продовжує
тривалість життя.
Інсульт – захворювання, яке стоїть на другому місці серед причин
смертності населення в Україні. Первинна захворюваність дорослого населення на
інсульт у Теплицькому районі на протязі останніх трьох років зростає.
Сьогодні весь світ визнає проблему гіпертонічної хвороби як соціальну,
але давно вийшла за рамки суто медичної і впливає на здоров`я суспільства та
тривалість життя громадян, Україна не є винятком і рівень поширеності цього
захворювання та смертності від нього в нашій країні досить високі. В 2017р. в
нашому районі нараховується біля 7588 тисяч громадян, у яких діагностовано
гіпертонічну хворобу, яке складає 26,88 % дорослого населення, з них 3268 чол.
потребують щоденного лікування. Тобто майже третя частина хворіє на
гіпертонічну хворобу. В результаті цього актуальною є профілактика ішемічної
хвороби серця розріджуючи ми та гіпотензивними препаратами.
Особливої уваги заслуговує той факт, що 60 % пацієнтів з АГ - це особи
працездатного віку, стан здоров'я яких суттєво впливає на трудові й економічні
резерви країни.
Близько двох третин дорослого населення має ризик розвитку артеріальної
гіпертонії: спадковість, психоемоційні навантаження, паління, незбалансоване
харчування (надмірне вживання солі, насичених жирів), зловживання
алкоголем,зайва маса тіла і малорухливий спосіб життя.
Якщо тривалий час не лікувати гіпертонію, то з часом хвороба
безповоротньо змінює судини серця, головного мозку, нирок, сітківку ока,
впливаючи на функції цих органів – у 3-4 рази частіше розвивається ішемічна
хвороба серця і в 7 разів частіше – порушення мозкового кровообігу.
Аналіз загальної смертності населення району свідчить, що 141,7 %
становить смертність від хвороб системи кровообігу, який показник зумовлений в
основному двома причинами: ішемічною хворобою серця (ІХС) і
цереброваскулярними захворюваннями (ЦВЗ), питома вага яких у структурі
смертності від хвороб системи кровообігу становить відповідно 87 % і 7 %.
Тому, назріла потреба у прийняті такої програми на місцевому рівні, що
дасть можливість цілеспрямувати зусилля на:
- зниження інвалідності та передчасної смерті від АГ;
- зменшення ускладнень артерільної гіпертензії, таких як: інфаркти та інсульти;
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- забезпечення населення безкоштовними гіпотензивними ліками.
Удосконалення надання онкологічної допомоги дорослому населенню
району
У Теплицькому районі зростає захворюваність на онкопатологію,
внаслідок чого збільшується інвалідність та смертність.
Щорічно, через несвоєчасну діагностику, помирають хворі від злоякісного
процесу, це є головним показником необхідності впровадження якісної
діагностики на ранніх стадіях.
Надання медичної допомоги хворим на ендокринологічні
захворювання
Захворювання ендокринної системи є надзвичайно актуальними. Так,
захворюваність з ендокринних хвороб у Теплицькому районі щорічно зростає,
протягом 2017 року кількість осіб, у яких зареєстровані хвороби ендокринної
системи, розлади харчування та порушення обміну речовин збільшилась і
становила 21,1 (у 2015 році 20,6) від загальної кількості всього населення.
Найбільшу частку серед ендокринних захворювань 48,0 становлять хвороби
щитоподібної залози – 30,8%, частка ожиріння складає 28,0%, цукрового діабету
17,4%.
Враховуючи рівень захворюваності на ендокринні захворювання в районі, а
також щорічне збільшення цього показника, необхідно забезпечити своєчасне
виявлення цих захворювань.
Протидія епідемії ВІЛ-інфекції та СНІДу
Питання протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу є одним із пріоритетних напрямів
державної політики у сфері охорони здоров’я і соціального розвитку та
предметом
міжнародних
зобов’язань
України
у
сфері
протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу, зокрема щодо досягнення цілей розвитку, проголошених у
Декларації тисячоліття Організації Об’єднаних Націй.
Для позитивного вирішення питання профілактики та лікування ВІЛінфекції необхідно надавати якісні та доступні послуги з діагностики, насамперед
представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, послуг з
лікування, догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ.
Покращення стану надання реабілітаційної, лікувальної спеціалізованої
висококваліфікованої
допомоги
інвалідам
війни,
учасникам
антитерористичної операції, в тому числі демобілізованим та членам сімей
загиблих
Станом на 01 січня 2018 року загальна чисельність ветеранів війни, які
постійно мешкають у Теплицькому районі, становить 1155. У зв’язку з подіями на
Сході України, на даний час демобілізовано 194 учасників антитерористичної
операції, призваних до лав збройних сил України з території Теплицького району.
Розвиток паліативної (хоспісної) допомоги на Тепличчині
Одним з найпріоритетніших завдань держави є наближення стандартів
життя українського народу до прийнятих у цивілізованому світі. Оскільки,
Україна задекларувала побудову соціально-орієнтованої держави, особлива увага
має приділятися вразливим групам населення.

8

Однією з найбільш вразливих груп є паліативні хворі – пацієнти усіх
вікових груп, які страждають на важкі прогресуючі захворювання у термінальній
стадії захворювання або за умови обмеженого прогнозу життя, які не можуть бути
вилікувані сучасними і доступними методами.
Об’єктами надання паліативної допомоги є особи з онкологічними
захворюваннями Ш-ІV ст., серцево-судинними та церебросудинними
захворюваннями, СНІДом, туберкульозом, дегенаративними сенильними
ураженнями головного мозку, важкою гепатичною патологією, тощо у
фінальному періоді життя.
Метою Програми є створення та розвиток системи паліативної допомоги
та догляду задля забезпечення максимально можливої якості життя людини з
невиліковною хворобою і обмеженим прогнозом життя, шляхом раннього
виявлення та контролю больового синдрому та інших проявів хвороби, усунення
розладів фізіологічних функцій організму, соціальної, духовної, психологічної
підтримки хворого та його рідних.
Рідкісне право жити – медична підтримка пацієнтів з орфанними
захворюваннями
До рідкісних (орфанних) захворювань відносять вроджені чи набуті
захворювання, поширеність яких серед населення не перевищує 1:2000 випадків,
хронічно прогресують, погіршують якість життя людини та призводять до його
скорочення чи інвалідизації. До переліку рідкісних (орфанних) захворювань
відносять 171 нозологію.
З 1 січня 2015 року вступив в дію Закон України від 15 квітня 2014 року №
1213-УІІ «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону
здоров’я щодо забезпечення профілактики та лікування рідкісних (орфанних)
захворювань». Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31
березня 2015 року № 160 «Про затвердження Порядку забезпечення громадян, які
страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та
відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання»
такі громадяни безперебійно та безоплатно мають забезпечуватись необхідними
базисними лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для
спеціального дієтичного споживання відповідно до їх переліку та обсягів,
затверджених Міністерства охорони здоров’я України у порядку, встановленому
Урядом.
У Теплицькому районі кількість пацієнтів, що страждають на рідкісні
(орфанні) захворювання становить більше 200 громадян.
В обласному клінічному високоспеціалізованому ендокринологічному
центрі знаходяться на обліку пацієнти з орфанними захворюваннями класу Е
(рідкісні ендокринні хвороби, розлади харчування та обміну речовин), класу Q
(рідкісні природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аберації) та класу
С (рак щитоподібної залози, рак наднирника). Для забезпечення пацієнтів з
орфанними ендокринологічними захворюваннями необхідні діагностичні
дослідження (лабораторні та інструментальні), а також медичні препарати, як
правило, для замісної гормональної терапії, що приймаються на постійній основі.
Для повноцінного життя ця категорія пацієнтів потребує вчасної
діагностики, лікування та реабілітації. На превеликий жаль, жодна родина, у якій
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є пацієнт з орфанним захворюванням, неспроможна самотужки забезпечити його
лікарськими засобами у повному об’ємі.
Розвиток інформаційно-технологічного забезпечення галузі охорони
здоров'я
Ефективне інформаційне забезпечення медицини є однією з важливих
передумов її якості на всіх етапах від первинного огляду в поліклініці і
спеціалізованої допомоги в профільних закладах з надання телемедичних
консультацій.
Відповідно до концепції державної політики інформатизації охорони
здоров’я району необхідно впровадити
інформатизацію лікувальнодіагностичного процесу в усі лікувально-профілактичні заклади області з
використанням медичних інформаційних систем (далі - МІС).
Необхідно створити єдиний інформаційний простір охорони здоров’я, для
чого має бути забезпечено достатній розвиток МІС усіх рівнів, які мають бути
взаємопов’язані і взаємосумісні.
Заходи, передбачені Програмою, дозволять:
- реалізувати створення обласної інформаційно-аналітичної медичної системи
інтегрованого збору та обробки інформаційних потоків задекларованих напрямів,
обмін статистичними даними для отримання достовірної інформації на всіх рівнях
охорони здоров'я, тощо;
- підготовку закладів охорони здоров'я до впровадження страхової медицини,
шляхом впровадження ліцензованих програмних продуктів, розробка яких
спрямована на інформатизацію елементів лікувально-діагностичних процесів,
уніфікації системи збору та обробки інформації про кожного пацієнта
амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної ланки;
- практичного впровадження та використання телемедицини як взаємозв’язок в
закладах вторинного та третинного рівнів;
- підвищити ефективність планування в системі охорони здоров'я району,
шляхом моніторингу медичного забезпечення населення окремих територіальних
одиниць та конкретних закладів, у тому числі підвищення рівня контролю за
використанням фінансових та матеріальних ресурсів закладів охорони здоров'я
району.
3. Формування у населення мотивації до здорового способу життя.
Профілактичні напрями. Міжгалузева співпраця
Програма визначає систему заходів, спрямованих на вдосконалення
профілактики наркоманії, покращення лабораторної діагностики наркотичних
речовин у біологічних середовищах організму, лікування і реабілітації
наркозалежних осіб та посилення боротьби з незаконним обігом наркотиків у
Теплицькому районі.
Необхідно забезпечити зростання рівня гігієнічної обізнаності населення,
ощадливого ставлення до свого здоров’я. Підвищити поінформованість населення
з метою зміцнення здоров’я, прищепити навики здорового способу життя,
формувати свідомість та поведінку для подовження тривалості життя та
активного довголіття.
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4. Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб
Інфекційні хвороби до цього часу є однією з основних причин інвалідності і
смертності населення в усьому світі. Підвищення рівня інфекційної
захворюваності, на думку експертів В/ООЗ, пов’язане з демографічним вибухом –
збільшенням кількості населення Землі майже до 7 млрд. а також негативними
соціально-економічними змінами у низці країн, військовими конфліктами,
внутрішньою та зовнішньою міграцією, екологічними катаклізмами, появою
нових нозологічних форм грипу. Не оминають ці процеси і вінницьку область.
5. Протидія захворювання на туберкульоз
Напружена епідситуація із захворюванням спостерігається у Теплицькому
районі : на кінець 2017 р. захворюваність туберкульозом становить 35,4 випадки
на сто тисяч населення. Несприятлива структура захворюваності: звичний
відсоток бактеріальних за занедбаних по туберкульозу; складна ситуація серед
дітей і підлітків через зростання тубінфікованості та ускладнення перебігу
хвороби у цій віковій групі. Серед страждаючих туберкульозом - більше 65%
соціально незахищених та мало забезпечених осіб: непрацюючі, прибулі з місць
позбавлення волі, особи постійного місяця проживання, мігранти, заробітчани,
студенти.
Високий рівень та поширення мультирезистентного туберкульозу зумовлений
несвоєчасним виявленням і неналежним лікуванням хворих на заразну форму
туберкульозу, недостатнім фінансуванням, кадровою кризою, недосконалістю
мікробіологічної діагностики туберкульозу, низькою мотивацією населення до
своєчасного звернення за медичною допомогою та недостатнім доступом
уразливих верст населення до медичних послуг.
Світовий досвід свідчить, що для усунення проблем, пов’язаних з
туберкульозом, необхідно забезпечити реалізацію державної політики у сфері
профілактики, своєчасне виявлення та лікування хворих шляхом об’єднання
зусиль органів державної влади та громадськості.
ІІІ. Мета Програми
Метою районної Програми «Майбутнє Тепличчини в збереженні здоров'я
громадян» на 2018-2020 роки (далі - Програма) є зниження захворюваності,
інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання
первинної медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту
прав громадян на охорону здоров'я, профілактику захворювань.
ІV. Основні завдання Програми:
1. Пріоритетні напрямки діяльності щодо збереження здоров’я Тепличан на 20182020 роки:
- покращення якості охорони материнства та дитинства. Збереження
репродуктивного здоров'я громадян – жителів Теплицького району;
- покращення надання медичної допомоги дитячому населенню;
- розвиток надання допомоги хворим з неінфекційною патологією, лікування та
профілактика серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань;
- забезпечення ефективної профілактики, лікування та діагностики пацієнтам з
патологією серця;
- удосконалення надання онкологічної допомоги дитячому та дорослому
населенню району.

11

2. Розвиток спеціалізованої медичної допомоги населенню Тепличчини:
- покращення діагностики ендокринних захворювань;
- забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення хворих
на ендокринні захворювання;
- протидія ВІЛ-інфекції та СНІДу;
- покращення стану надання реабілітаційної, лікувальної спеціалізованої
інвалідам війни, учасникам антитерористичної операції, в тому числі
демобілізованим та членам сімей загиблих;
- розвиток паліативної (хоспісної) допомоги на Тепличчині;
- рідкісне право жити – медична підтримка пацієнтів з орфанними
захворюваннями;
- розвиток інформаційно-технологічного забезпечення галузі охорони здоров'я;
3. Формування у населення мотивації до здорового способу життя. Профілактичні
напрями. Міжгалузева співпраця:
- проведення профілактичних заходів, направлених на збереження здоров’я;
- покращення якості профілактики, діагностики, лікування серцево-судинної
патології у населення району в рамках реалізації спільного із Міжнародним
банком реконструкції та розвитку (МБРР) інвестиційного регіонального
субпроекту;
- підвищення якості санітарно-просвітницької роботи серед населення з питань
запобігання розвитку захворювання на цукровий діабет та інших ендокринних
захворювань;
- подальше удосконалення ранньої діагностики та лікування глаукоми, як
основної причини інвалідності по зору за рахунок впровадження нових технологій
та ефективної профілактики.
4. Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб.
5. Протидія захворювання на туберкульоз.
6. «Місцеві стимули для медичних працівників КНП «Теплицький ЦПМД»»
7. Забезпечення виконання будівельних робіт, реконструкції та ремонтних робіт
будівель та споруд, приміщень КНП «Теплицька ЦРЛ».
8. Оновлення матеріально-технічної бази лікувальних установ відповідно
сучасних вимог оснащення закладів охорони здоров’я.
Термін виконання Програми: 2018 - 2020 роки.
V. Обсяг та джерела фінансування Програми
Забезпечення виконання заходів Програми здійснюється в межах видатків,
передбачених у місцевому бюджеті , а також за рахунок коштів та інших джерел,
незаборонених законодавством.
Обсяг фінансування Програми з місцевого бюджету визначається на 20182020 роки, виходячи з конкретних завдань та реальних можливостей.
VІ. Механізм управління та здійснення контролю
за виконанням Програми
Організація виконання Програми покладається на Теплицьку районну
державну адміністрацію.
Координація виконання Програми покладається на КНП «Теплицька ЦРЛ»,
КНП «Теплицький ЦПМД».
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VІІ. Очікувані результати
Виконання Програми дасть змогу:
- покращити якість та доступність надання медичної допомоги населенню;
- знизити рівень первинного виходу на інвалідність (насамперед населення
працездатного віку) шляхом запобігання ускладненням неінфекційних
захворювань серед населення на 3%;
- стабілізувати та досягти тенденції до зниження смертності від хронічних
неінфекційних захворювань на 0,5%;
-підвищити рівень проінформованості населення з приводу профілактики
виникнення та ранньої діагностики інфекційних та неінфекційних
захворювань.
Правові аспекти
Правове врегулювання проведення заходів, спрямованих на реалізацію
державної політики щодо зменшення втрат суспільства, шляхом зниження
смертності та інвалідності населення внаслідок неінфекційних захворювань,
визначено:
Конституцією України;
законами України:
''Про місцеві державні адміністрації'' від 09 квітня 1999 року № 586-XIV;
''Основи законодавства України про охорону здоров'я'' від 19 листопада 1992
року № 2801-XII зі змінами;
"Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо
забезпечення профілактики та лікування рідкісних (орфанних) захворювань" від
15 квітня 2014 року № 1213-УІІ;
"Про Національну програму інформатизації";
постанова Кабінету Міністрів України:
''Про затвердження Порядку забезпечення громадян, які страждають на рідкісні
(орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими
продуктами для спеціального дієтичного споживання'' від 31 березня 2015 року №
160;
розпорядженнями Кабінету Міністрів України:
"Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми "Здоров'я-2020:
український вимір" від 31 жовтня 2011 року № 1164-р;
"Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми "Національний план дій з
реалізації Конвенції про права інвалідів та розвитку системи реабілітації
інвалідів" на період до 2020 року" від 30 березня 2011 року № 245-р;
"Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні" від 15
травня 2013 року № 386-р;
розпорядженнями голови облдержадміністрації:
''Про заходи щодо забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні)
захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для
спеціального дієтичного споживання'' від 07 жовтня 2015 року № 631.
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Заходи районної Програми «Майбутнє Тепличчини в збереженні здоров'я
громадян» на 2018-2020 роки
І. Пріоритетні напрями діяльності щодо збереження здоров’я Тепличан
1. Покращення якості охорони материнства та дитинства. Збереження
репродуктивного здоров'я громадян
1.1. Удосконалення системи перинатальної охорони плоду і
перинатальної діагностики в району
1.1.1. Здійснення заходів щодо забезпечення системи перинатальної охорони
плоду і перинатальної діагностики.
КНП «Теплицька ЦРЛ»
2018-2020 рр.
1.1.2. Забезпечення відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги
препаратами невідкладної допомоги при акушерських кровотечах.
КНП «Теплицька ЦРЛ»
2018-2020 рр.
1.1.3 Покращення якості надання медичної допомоги вагітним, роділлям,
породіллям та новонародженим через забезпечення дотримання маршрутів в
умовах регіоналізації перинатальної допомоги.
КНП «Теплицька ЦРЛ»
КНП «Теплицький ЦПМД»
2018-2020рр.
1.2 Покращення надання медичної допомоги дитячому населенню.
1.2.1 Забезпечення лікування хронічних хвороб нирок у дітей (хронічний
гломерулонефрит).
КНП «Теплицький ЦПМД»
2018-2020рр.
1.2.2 Забезпечення препаратами дітей з розладами спектру аутизму.
КНП «Теплицький ЦПМД»
2018-2020рр.
2. Розвиток надання допомоги хворим з неінфекційною патологією, лікування
та профілактика серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань
2.1. Забезпечення ефективної профілактики, лікування та діагностики
пацієнтам з інсультом
2.1.1 Впровадження заходів щодо удосконалення надання допомоги хворим з
цереброваскулярною патологією шляхом запровадження процедури тромболізису.
КНП «Теплицька ЦРЛ»
2018-2020рр.
2.1.2 Здійснення заходів санітарно-просвітницької роботи щодо профілактики
інсульту та догляду за хворим з інсультом.
КНП «Теплицька ЦРЛ»
КНП «Теплицький ЦПМД»,
2018-2020 рр.
2.2. Забезпечення ефективної профілактики, лікування та діагностику
пацієнтам з патологією серця
2.2.1 Забезпечення населення антигіпертензивними лікарськими засобами.
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КНП «Теплицький ЦПМД»
2018-2020 рр.
2.2.2 Здійснення заходів профілактичної санітарно-просвітницької роботи щодо
профілактики гіпертонічної хвороби.
КНП «Теплицький ЦПМД»
2018-2020 рр.
2.2.3 Раннє виявлення груп ризику розвитку раптової серцевої смерті при наданні
консультативної допомоги в амбулаторних умовах та при стаціонарному
лікуванні.
КНП «Теплицька ЦРЛ»
2018-2020 рр.
2.2.4 Забезпечення медичного закладу лікарськими засобами та виробами
медичного призначення для проведення реанімаційних заходів при розвитку
синдрому раптової смерті серця.
КНП «Теплицька ЦРЛ»
2018-2020 рр.
3.Удосконалення надання онкологічної допомоги дитячому та дорослому
населенню району
3.1. Покращення якості медичної допомоги дітям, хворим на
онкогематологічну патологію.
3.1.1. Забезпечення дітей, хворих на онкогематологічну патологію, лікуванням та
супроводжуючою терапією згідно клінічних протоколів
КНП «Теплицький ЦПМД»
2018-2020 рр
3.1.2 Забезпечення пільговими знеболюючими лікарськими засобами онкохворих
Теплицького району
КНП «Теплицький ЦПМД»
2018-2020 рр
ІІ. Розвиток спеціалізованої медичної допомоги населенню Тепличчини
1.Надання медичної допомоги хворим на ендокринологічні захворювання
1.1.Покращення діагностики ендокринних захворювань
1.1.1 Придбання витратних матеріалів для визначення рівня глюкози у крові
хворим на цукровий діабет та пацієнтам із групи ризику розвитку цукрового
діабету
КНП «Теплицька ЦРЛ»
КНП «Теплицький ЦПМД»
2018-2020 рр
1.1.2 Придбання засобів самоконтролю хворих на цукровий діабет жителям
Теплицького районну
КНП «Теплицький ЦПМД»
2018-2020 рр
1.2. Забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення
хворих на ендокринні захворювання.
1.2.1 Придбання препаратів інсуліну та їх аналогів для хворих на цукровий діабет
жителям Теплицького району.
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КНП «Теплицька ЦРЛ»
2018-2020 рр
1.2.2. Придбання лікарських препаратів для лікування хворих на нецукровий
діабет жителів Теплицького району
КНП «Теплицький ЦПМД»
2018-2020 рр
1.2.3. Забезпечення таблетованими препаратами для лікування хворих на
цукровий діабет жителів Теплицького району.
КНП «Теплицький ЦПМД»
2018-2020 рр
1.2.3 Придбання засобів для визначення рівня ацетону з білка та глюкози в сечі.
КНП «Теплицька ЦРЛ»
КНП «Теплицький ЦПМД»
2018-2020 рр
1.2.4 Забезпечення надання подіатричної допомоги хворим на цукровий діабет
жителям Теплицького району
КНП « Теплицька ЦРЛ»,
2018-2020 рр
2. Протидія епідемії ВІЛ-інфекції та СНІДу
2.1 Забезпечення діяльності районної Координаційної ради з питань протидії
туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та боротьби з наркоманією.
КНП «Теплицька ЦРЛ»,
КНП «Теплицький ЦПМД»,
2018-2020 рр
2.2 Забезпечення виконання заходів з інфекційного контролю в закладах охорони
здоров’я усіх форм власності.
КНП «Теплицька ЦРЛ»,
КНП «Теплицький ЦПМД»,
2018-2020 рр
2.3 Забезпечення засобами індивідуального захисту медичних працівників, які
можуть зазнавати ризику зараження під час виконання службових обов’язків.
КНП «Теплицька ЦРЛ»,
КНП «Теплицький ЦПМД»,
2018-2020 рр
2.4 Забезпечення діагностики та лікування опортуністичних інфекцій, супутніх
захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію.
КНП «Теплицька ЦРЛ»,
2018-2020 рр
3. Покращення стану надання реабілітаційної допомоги інвалідам війни,
учасникам анти терористичної операції, в тому числі демобілізованим та
членам сімей загиблих
3.1. Вжиття заходів щодо забезпечення ветеранів та інвалідів війни, учасників
анти терористичної операції, в тому числі демобілізованих зубним, слуховим
протезуванням та лікарськими засобами на пільгових умовах.
КНП «Теплицька ЦРЛ»,
2018-2020 рр
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3.2 Забезпечення оздоровлення дітей та вдів учасників АТО.
КНП «Теплицький ЦПМД»,
2018-2020 рр
4. Рідкісне право жити – медична підтримка пацієнтів з орфанними
захворюваннями
4.1 Придбання лікарських препаратів для хворих на орфанні захворювання у
Теплицькому районі
КНП «Теплицький ЦПМД»
2018-2020 рр
4.2 Вжиття заходів із забезпечення дітей та дорослих, хворих на фенілкетонурію,
необхідним лікувальним харчуванням.
КНП «Теплицький ЦПМД»
2018-2020 рр
5. Розвиток інформаційно-технологічного забезпечення галузі охорони
здоров'я
5.1 Забезпечення засобами обчислювальної техніки та програмним забезпеченням,
надання послуг з прокладання мережі, консультативні послуги.
КНП «Теплицька ЦРЛ»,
КНП «Теплицький ЦПМД»,
2018-2020 рр
5.2 Забезпечення навчання медичних працівників.
КНП «Теплицька ЦРЛ»,
2018-2020 рр
5.3 Впровадження супроводу та модернізації програмного забезпечення.
КНП «Теплицька ЦРЛ»,
КНП «Теплицький ЦПМД»,
2018-2020 рр
5.4 Забезпечення процесу надання пацієнтам медичної допомоги із застосуванням
телемедицини.
КНП «Теплицька ЦРЛ»,
КНП «Теплицький ЦПМД»,
2018-2020 рр
ІІІ. Формування у населення мотивації до здорового способу життя.
Профілактичні напрями. Міжгалузева співпраця
1. Проведення профілактичних заходів, направлених на збереження здоров’я
1.1 Санітарно-просвітницька діяльність з учнями та батьками задля профілактики
наркоманії, вживання алкоголю та домашнього насилля.
КНП «Теплицька ЦРЛ»,
КНП «Теплицький ЦПМД»,
2018-2020рр.
2. Покращення якості профілактики, діагностики, лікування серцево-судинної
патології у населення району в рамках реалізації спільного із Міжнародним
банком реконструкції та розвитку (МБРР) інвестиційного регіонального
субпроекту
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2.1 Проводити кампанію з вимірювання артеріального тиску у населення
Теплицького району(однократно за останній календарний рік).
КНП «Теплицький ЦПМД»
2018-2020рр.
2.2 Внесення в реєстр даних про осіб з підвищеним артеріальним тиском.
КНП «Теплицький ЦПМД»
2018-2020рр.
2.3 Виявлення серед населення району осіб з надлишковою вагою та визначення
групп ризику серцево-судинних захворювань.
КНП «Теплицький ЦПМД»
2018-2020рр.
3. Підвищення якості санітарно-просвітницької роботи серед населення з
питань запобігання розвитку захворювання на цукровий діабет та інших
ендокринних захворювань
3.1 Проведення інформаційної кампанії з метою висвітлення методів
профілактики та лікування цукрового діабету і його ускладнень, та інших
ендокринних захворювань.
КНП «Теплицька ЦРЛ»,
КНП «Теплицький ЦПМД»
2018-2020 рр
4. Профілактичні заходи щодо запобігання ВІЛ-інфекції СНІДу
4.1 Забезпечення своєчасного до обстеження осіб з груп ризику на ВІЛ-інфекцію/
СНІД експрес методами.
КНП «Теплицька ЦРЛ»,
КНП « Теплицький ЦПМД»
2018-2020рр.
IV. Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб
4.1 Придбання протигрипозної вакцини
КНП «Теплицький ЦПМД»
2018-2020 рр
4.2 Придбання туберкуліну
КНП «Теплицький ЦПМД»
2018-2020 рр
4.3. Придбання антирабічної вакцини
КНП «Теплицька ЦРЛ»,
2018-2020рр.
4.4. Придбання правцевого анатоксину
КНП «Теплицька ЦРЛ»,
2018-2020рр.
V.Протидія захворювання на туберкульоз
5.1 Придбання одноразових контейнерів для збору та доставки мокротиння в
пункти мікроскопії ЦРЛ.
КНП «Теплицька ЦРЛ»,
КНП «Теплицький ЦПМД»
2018-2020рр.
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5.2 Придбання респіраторів з хепа-фільтром.
КНП «Теплицька ЦРЛ»,
КНП «Теплицький ЦПМД»
2018-2020рр.
5.3 Придбання туберкуліну.
КНП «Теплицький ЦПМД»
2018-2020рр.
VI. «Місцеві стимули для медичних працівників КНП «Теплицький ЦПМД»
6. Навчання у Вінницькому Національному медичному університеті за цільові
кошти району на контрактній основі двох мешканців району, та навчання в
інтернатурі в 2019-2020рр.
КНП «Теплицький ЦПМД»
2018-2020 рр.
VIІ. Забезпечення виконання будівельних робіт, реконструкції та ремонтних
робіт будівель та споруд, приміщень КНП «Теплицька ЦРЛ»
7.1 Завершення будівництва поліклініки по вул. Незалежності,2
КНП «Теплицька ЦРЛ»,
2018-2020рр.
7.2 Будівництво кисневої рампи та кисне проводу.
КНП «Теплицька ЦРЛ»,
2018-2020рр.
7.3 Капітальний ремонт хірургічного відділення та харчоблоку.
КНП «Теплицька ЦРЛ»,
2018-2020рр.
VIІІ. Оновлення матеріально-технічної бази лікувальних установ відповідно
сучасних вимог оснащення закладів охорони здоров’я
8.1 Забезпечення закладу санітарним транспортом.
КНП «Теплицька ЦРЛ»,
2018-2020рр.
8.2. Оснащення ЦРЛ сучасним медичним обладнанням.
КНП «Теплицька ЦРЛ»,
2018-2020рр.
IХ. Програмно-цільовий підхід до реалізації надання медичних послуг та
обслуговування населення
9.1. Утримання закладів сільської медицини , надання долікарської медичної
допомоги сільському населенню району
КНП «Теплицький ЦПМД»
2018-2020 рр.
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Напрями діяльності та заходи Районної програми «Майбутнє Тепличчини в збереженні здоров'я громадян»
на 2018 -2020 роки (31 705,57 тис. грн.)
Районна програма «Майбутнє Тепличчини в збереженні здоров'я громадян» на 2018 -2020 роки
КНП «Теплицький ЦПМД» (13894,72 тис. грн.)
Термін
виконання
заходу

Виконавці

1

2

3

1.1.
Забезпечення
лікування
хронічних
хвороб нирок у дітей
(хронічний
гломерулонефрит).

2018-2020
роки

1.2.
Забезпечення
препаратами дітей
з
розладами
спектру
аутизму

2018-2020
роки

Перелік заходів
Програми

Джерела
фінансуванн
я
4

КНП
«Теплицький
ЦПМД»

районний
бюджет

КНП
«Теплицький
ЦПМД»

районний
бюджет

Очікуваний
результат
20182020 рр.

2018
рік

2019
рік

2020
рік

5

6

7

8

34

10

11

13

30

8

10

12.0

9
Покращення якості життя,
зменшення ризику виникнення
рецидивів на 50%, продовження
терміну додіалізного періоду на
30%.
Забезпечити надання
кваліфікованої допомоги дітям з
розладами спектру аутизму у дітей.

2. Розвиток надання допомоги хворим з неінфекційною патологією , лікування і профілактика серцево-судинних та судинно-мозкових
захворювань: (1500,0 тис. грн..)
2.1. Здійснення заходів
санітарнопросвітницької роботи
щодо
профілактики
інсульту та догляду за
хворим з інсультом.

2018 рік

КНП
«Теплицький
ЦПМД»,

районний
бюджет

-

-

-

-

Підвищити
рівень
поінформованості
населення
про профілактику, лікування та
діагностику
цереброваскулярної патології.
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3.Забезпечення ефективної профілактики, лікування та діагностику пацієнтам з патологією серця
3.1.
Забезпечення
населення
антигіпертензивними
лікарськими засобами

2018-2020
роки

КНП
«Теплицький
ЦПМД»

Районний
бюджет

1500,0

3.2. Здійснення заходів
профілактичної
санітарнопросвітницької роботи
щодо
профілактики
гіпертонічної хвороби.

2018
Рік

КНП
«Теплицький
ЦПМД»

Районний
бюджет

-

500,0

500,0

-

500,0

-

-

Зниження рівня захворюваності,
смертності,
інвалідності,
уникнення
судинно-мозкових
катастроф, а саме інфаркту та
інсульту
Підвищити
рівень
поінформованості населення про
профілактику,
лікування
та
діагностику гіпертонічної хвороби

4. Удосконалення надання онкологічної допомоги дитячому та дорослому населенню району, шляхом 268 тис.грн.

4.1.
Забезпечення 2018-2020 КНП
роки
«Теплицький
дітей,
хворих
на
ЦПМД»
онкогематологічну
патологію, лікуванням
та супроводжуючою
терапією
згідно
клінічних протоколів
4.2
Забезпечення 2018-2020 КНП
роки
«Теплицький
пільговими
ЦПМД»
знеболюючими
лікарськими засобами
онкохворих
Теплицького району

Районний
бюджет

30,0

10.0

10.0

10.0

Зменшення летальності хворих з
онкогематлогічною патологією.
на 6,0%.

районний
бюджет
селищний
бюджет
сільський
бюджет

238,0

62

78

98

Зменшення летальності хворих з
онкологічною патологією.
на 6,0%.

ІІ. Розвиток медичної допомоги населенню Тепличчини
І. Надання медичної допомоги хворим на ендокринологічні захворювання , шляхом (376,0 тис.)
1.1. Покращення діагностики ендокринних захворювань
1.1.1Придбання
витратних матеріалів для
визначення
рівня

2018-2020
роки

КНП
«Теплицький
ЦПМД»

районний
бюджет
селищний
бюджет

164

48

54

62

Охоплення диспансерним наглядом
пацієнтів із цукровим діабетом 1 та
ІІ типів, в тому числі дітей – 100%-
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глюкози у крові хворим
на цукровий діабет та
пацієнтам
із
групи
ризику
розвитку
цукрового діабету
1.1.2. Придбання засобів
самоконтролю хворих на
цукровий діабет жителям
Теплиць кого районну

сільський
бюджет

2018-2020
роки

КНП
«Теплицький
ЦПМД»

районний
бюджет
селищний
бюджет
сільський
бюджет

1.2.2.
Придбання 2018-2020 КНП
роки
«Теплицький
лікарських препаратів
ЦПМД»
для лікування хворих
на нецукровий діабет
жителів Теплиць кого
району

районний
бюджет

1.2.3.
Придбання
таблетованих препаратів
для лікування хворих на
цукровий діабет жителів
Теплицького району.

2018-2020
роки

КНП
«Теплицький
ЦПМД»

1.2.4 Придбання засобів
для визначення рівня
ацетону та глюкози в
сечі.

2018-2020
роки

КНП
«Теплицький
ЦПМД»

районний
бюджет
селищний
бюджет
сільський
бюджет
районний
бюджет
селищний
бюджет
сільський
бюджет

во щороку.
Забезпечення
проведення
лабораторних
досліджень
для
ранньої
діагностики
патології
ендокринних залоз.
61

16

100,0

20

28,0

25

32

40

Зменшення рівня первинного
виходу на інвалідність у
працездатному віці внаслідок
ускладнень нецукрового діабету

36

10

12

14

Зменшення рівня первинного
виходу на інвалідність у
працездатному віці внаслідок
ускладнень цукрового діабету

15

5,0

5,0

5,0

Забезпечення
проведення
лабораторних
досліджень
для
ранньої
діагностики
патології
ендокринних залоз

-

-

Покращення якості і доступності
послуг з профілактики, діагностики
та
лікування
ВІЛ-інфекції.

2. Протидія епідемії ВІЛ-інфекції та СНІДу шляхом (20тис.грн).

2.1
Забезпечення
діяльності
районної
Координаційної ради з

2018-2020
роки

КНП
«Теплицький
ЦМПМД»

-

районний
бюджет

-
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питань
протидії
селищний
Покращення якості і доступності
туберкульозу,
ВІЛбюджет
послуг з профілактики, діагностики
інфекції/СНІДу
та
сільський
та лікування ВІЛ-інфекції.
боротьби з наркоманією
бюджет
10.0
5.0
5.0
2.2
Забезпечення 2018-2020 КНП«
районний
Дотримання вимог інфекційного
виконання заходів з
роки
Теплицький ЦМ
бюджет
контролю в закладах охорони
інфекційного контролю в
ПМД»
селищний
здоров’я
закладах
охорони
бюджет
здоров’я
усіх
форм
сільський
власності.
бюджет
10,0
5,0
5,0
2.3
Забезпечення 2018-2020 КНП
районний
Кількість медичних працівників,
засобами
роки
«Теплицький
бюджет
забезпечених
засобами
індивідуального захисту
ЦПМД»
селищний
індивідувльного захисту, до 100%.
медичних працівників,
бюджет
які можуть зазнавати
сільський
ризику зараження під час
бюджет
виконання
службових
обов’язків.
3.Покращення стану надання реабілітаційної допомоги інвалідам війни,учасникам антитерористичної операції.(650,0 тис.грн)

3.1. Вжиття заходів щодо
забезпечення ветеранів
та
інвалідів
війни,
учасників
анти
терористичної операції, в
тому
числі
демобілізованих зубним,
слуховим
протезуванням
та
лікарськими засобами на
пільгових умовах

20182020
роки

КНП
«Теплицький
ЦПМД»

районний
бюджет
селищний
бюджет
сільський
бюджет

90

30,0

30,0

30,0

Забезпечення ветеранів війни, в
тому числі демобілізованих та
членів
сімей
загиблих,
ефективними,
безпечними
та
якісними лікарськими засобами та
виробами медичного призначення.
Покращення
стану
здоров‘я
ветеранів війни, в тому числі
демобілізованих учасників АТО та
членів сімей загиблих, зниження
рівня смертності, захворюваності, .
зниження інвалідності пацієнтів з
очною, судинною та кістковом’язовою патологією на 5%.

3.2. Вжити заходів щодо
забезпечення
груп
населення
у
разі

20182020

КНП
«Теплицький
ЦПМД»

районний
бюджет
селищний

560,0

30,0

250,0

280,0

Покрещення показників якості
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амбулаторного
лікування, яких лікарські
засоби
відпускаються
безоплатно,
або
на
пільгових умовах

бюджет
сільський
бюджет

4. Рідкісне право жити – медична підтримка пацієнтів з орфанними захворюваннями, шляхом (1377 тис.грн)
4.1
Придбання
лікарських
препаратів
для хворих на орфанні
захворювання
у
Теплицькому районі.

2018-2020
роки

КНП
«Теплицький
ЦПМД»

4.2 Вжиття заходів із
забезпечення дітей та
дорослих, хворих на
фенілкетонурію,
необхідним
лікувальним
харчуванням.

2018-2020
роки

КНП
«Теплицький
ЦПМД»

районний
бюджет
селищний
бюджет
сільський
бюджет
районний
бюджет
селищний
бюджет
сільський
бюджет

317

1060,0

72,0

320,0

111,0

360,0

134,0

380,0

Забезпечення
лікарськими
препаратами хворих на орфанні
захворювання на 100%

Забезпечення активного життя
пацієнтів з фенілкетонурією.

5. Розвиток інформаційно-технологічного забезпечення галузі охорони здоров*я, шляхом (708,0тис. грн.)
5.1
Забезпечення
засобами
обчислювальної
техніки та програмним
забезпеченням,
надання
послуг
з
прокладання
мережі,
консультативні
послуги.
5.2
Впровадження
супроводу
та
модернізації
програмного

2018-2020
роки

КНП
«Теплицький
ЦПМД»

районний
бюджет
селищний
бюджет
сільський
бюджет

295,0

250,0

20,0

25,0

2018-2020
роки

КНП
«Теплицький
ЦПМД»

районний
бюджет
селищний
бюджет

13,0

4,0

4,0

5,0

Створення 20-ти автоматизованих
робочих місць з оновленим парком
комп’ютерної техніки в медичних
установах району зі встановленим
ліцензійним
програмним
забезпеченням,
Навчання 40 медичних працівників
роботі
з
медичними
інформаційними системами.
Скорочення на 15% часу на
ведення медичними працівниками
медичної документації.
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забезпечення.
5.3.Забезпечення
процесу
надання
пацієнтам
медичної
допомоги
із
застосуванням
телемедицини

сільський
бюджет
20182020роки

КНП
«Теплицький
ЦПМД»

районний
бюджет
селищний
бюджет
сільський
бюджет

400,0

-

200

200

Здійснює направлення пацієнтів
для отримання консультацій до
закладів охорони
здоров*я,що
надають вторинну та третинну
медичну допомогу.

6.Покращення якості профілактики,діагностики,лікування серцево-судинної патології у населення району в рамках реалізації спільного із
Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) інвестиційного регіонального субпроекту,шляхом(тис. грн.)

6.1 Проводити кампанію
з
вимірювання
артеріального тиску у
населення Теплицького
району(однократно
за
останній
календарний
рік).
6.2 Внесення в реєстр
даних
про
осіб
з
підвищеним
артеріальним тиском.

6.3. Виявлення серед
населення району осіб з
надлишковою вагою.

2018-2020
роки

КНП
«Теплицький
ЦПМД»

-

-

-

-

-

Виявлення осіб, у яких цифри
артеріального тиску ≥ 140\90 мм
рт. ст.

2018-2020
роки

КНП
«Теплицький
ЦПМД»

-

-

-

-

-

2018-2020
роки

КНП
«Теплицький
ЦПМД»

районний
бюджет
селищний
бюджет
сільський
бюджет

-

-

-

-

Формування
реєстру
осіб
з
підвищеним артеріальним тиском
≥ 140\90 мм рт. ст. на кожній
лікарській
дільниці
лікаря
загальної
практики-сімейної
медицини. Долучення пацієнтів до
програм реімбурсації вартості
гіпертензивних препаратів.
Формування
реєстру
осіб
з
надлишковою вагою і на кожній
лікарській
дільниці
лікаря
загальної
практики-сімейної
медицини. Долучення пацієнтів до
програм
профілактики уражень
серцево-судинної системи, шляхом
корекції виявленого порушення.
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7.Підвищення якості санітарно-просвітницької роботи серед населення з питань запобігання розвитку захворювання на цукровий діабет та
інших ендокринних захворювань, шляхом(2,0 тис. грн.)
7.1
Проведення
інформаційної кампанії з
метою
висвітлення
методів профілактики та
лікування
цукрового
діабету
і
його
ускладнень, та інших
ендокринних
захворювань.
2018-2020 роки

КНП
«Теплицький
ЦПМД»

районний
бюджет

2,0

1,0

1,0

Поінформованість населення з
метою
раннього
виявлення
цукрового діабету та інших
ендокринних хвороб, зменшення
темпів їх розповсюдження

III.Імунопрфілактика та захист населення від інфекційних хвороб(40 тис.грн)

1.Придбання
протигрипозної вакцини

2018-2020
роки

КНП
«Теплицький
ЦПМД»

районний
бюджет

40

18

22

Охоплення
щепленням
проти
грипу в перед епідемічний період
контингентів груп ризику

IV.Протидія захворювання на туберкульоз (829,0 тис. грн.)

1.Придбання
туберкуліну

2018-2020
роки

КНП
«Теплицький
ЦПМД»

районний
бюджет
селищний
бюджет
сільський
бюджет

820

260

260

300

Для своєчасного діагностики на
туберкульоз
серед
дитячого
населення району
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3.
Придбання
респіраторів з хепафільтром

2018-2020
роки

КНП
«Теплицький
ЦПМД»

районний
бюджет
селищний
бюджет
сільський
бюджет

9,0

4,0

5,0

V. «Місцеві стимули для медичних працівників КНП «Теплицький ЦПМД»»(111,72 тис. грн.)

5.1. Навчання у Вінницькому
Національному медичному
університеті за цільові кошти
району на контрактній основі
трьох мешканців району
5.2.Навчання у Вінницькому
Національному медичному
університеті за цільові
кошти району на
контрактній основі двох
мешканців району ,для
проходження інтернатури на
2019-2020р.

2018-2020
роки

КНП
«Теплицький
ЦПМД»

районний
бюджет

46,5

31,0

15,5

-

Забезпечення лікарями ЗПСМ
амбулаторій КНП «Теплицький
ЦПМД»

39,132

26,088

Забезпечення
лікарями
ЗПСМ
амбулаторій КНП «Теплицький ЦПМД»
та отримання сертифікату лікаря –
спеціаліста «Загальна практика сімейна
медицина»

VI.Програмно-цільовий підхід до реалізації надання медичних послуг та обслуговування населення
7949,0тис.грн
6.1 Утримання закладів
сільської медицини ,
надання долікарської
медичної допомоги
сільському населенню
району

20182020
роки

КНП
«Теплицький
ЦПМД»

селищний
бюджет
сільський
бюджет

7949,0

1250,0

3190,0

3509,0
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VII. Розвиток спеціалізованої медичної допомоги
на 2018-2020 роки

( 17 810,85 тис. грн.)

І. Пріоритетні напрями діяльності щодо збереження здоров’я тепличан – 3 736,52 тис. грн..
1. Покращення якості охорони материнства та дитинства. Збереження репродуктивного здоров'я громадян, шляхом:
( 294,75 тис. грн)
1.1 Удосконалення системи перинатальної охорони плоду і пренатальної діагностики в районі
1.1.1 Здійснення заходів 2018- КНП «Теплицька
При ранньому взятті на облік
щодо
забезпечення 2020 ЦРЛ»
охоплення
вагітних
системи
перинатальної роки
пренатальним
біохімічним
охорони
плоду
і
районний
2.7
3.1
3.6
скринінгом на 100%.
9,4
пренатальної діагностики
бюджет
на базі обласного Центру
планування
сім’ї
Вінницької
обласної
дитячої лікарні
ім. М.І. Пирогова.
1.1.2
Забезпечення 2018- КНП «Теплицька районний
45,45
13.2
15.0
17.25
Зниження випадків
відділення
екстреної 2020 ЦРЛ»
бюджет
материнської смертності до 14
(невідкладної)
медичної роки
на 100 тис. народжених
допомоги
препаратами
живими. Забезпечення 100%
невідкладної допомоги при
відповідності протоколам та
акушерських кровотечах.
стандартам медичної
допомоги при кровотечам.
1.1.3 Покращення якості
2018- КНП «Теплицька районний
95,0
10.0
42.5
42.5
Покращення надання
надання медичної
2020 ЦРЛ»
бюджет
медичної допомоги жінкам з
допомоги вагітним,
роки
патологією вагітності та
роділлям,
плоду. Збільшення
породіллям,новонароджепартнерських пологів до 85%,
ним через забезпечення
нормальних пологів до 75% в
дотримання маршрутів в
умовах перинатального
умовах регіоналізації
центру.
перинатальної допомоги та
Забезпечення профілактики
шляхом закупівлі антигемолітичної хвороби
ресусного імуноглобуліну.
новонароджених.
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1.1.4 Забезпечення
контрацептивами жінок
репродуктивного віку з
важкою екстрагенітальною
патологією та жінок що
опинилися в складних
життєвих обставинах,
шляхом закупівлі
контрацептивів.

20182020
роки

1.2.1
Забезпечення
відділення
екстреної
(невідкладної)
медичної
допомоги препаратами для
надання
медичної
допомоги
дітям,
що
перебувають
в
невідкладних станах

20182020
роки

КНП «Теплицька
ЦРЛ»

районний
бюджет

62,0

-

31.0

1.2 Покращення надання медичної допомоги дитячому населенню.
КНП «Теплицька
ЦРЛ»
районний
82,9
26.6
27.6
бюджет

31.0

28.7

Для попередження вагітності
у жінок з важкою
екстрагенітальною
патологією, яким вагітність
загрожує життю.

Покращення надання
медичної допомоги дитячому
населенню та попередження
випадків малюкової
смертності.

2. Розвиток надання допомоги хворим з неінфекційною патологією, лікування та профілактика серцево-судинних та судинно-мозкових
захворювань:
( 557,5 тис. грн.)
2.1. Забезпечення ефективної профілактики, лікування та діагностики пацієнтам з інсультом
2.1.1Впровадження заходів 2018- КНП «Теплицька районний
45,0
15,0
15,0
15,0
Для дотримання клінічних
щодо
удосконалення 2020 ЦРЛ»
бюджет
протоколів
лікування
надання допомоги хворим Роки
хворих
з
з
цереброваскулярною
цереброваскулярною
паталогією,
шляхом
патологією,
шляхом
запровадження процедури
запровадження процедури
тромболізису
в
тромболізису у повному
терапевтичному
вікні
обсязі.
ішемічного інсульту.

29
2.1.2 Здійснення заходів
санітарно-просвітницької
роботи
щодо
профілактики інсульту та
догляду за хворим з
інсультом.

2018
рік

КНП «Теплицька
ЦРЛ»

районний
бюджет

-

-

-

Підвищити
рівень
поінформованості
населення
про
профілактику, лікування та
діагностику
цереброваскулярної патології.

-

2.2. Забезпечення ефективної профілактики, лікування та діагностику пацієнтам з патологією серця
2.2.1 Раннє виявлення груп
ризику розвитку раптової
серцевої смерті (первинних
порушень ритму серця,
стенокардії,
ішемічної
хвороби
серця,
артеріальної
гіпертензії)
при
надання
консультативної допомоги
в амбулаторних умовах та
при
стаціонарному
лікуванні.
2.2.2
Покращення
матеріально-технічної бази
закладу:
- придбання автоматичного
зовнішнього
дефібрилятора;
придбання
3-х
кардіографів з функцією
передачі ЕКГ;
придбання
системи
добового
моніторування
електрокардіограм
та
артеріального тиску.
2.2.3
Забезпечення
медичного
закладу
лікарськими засобами та
виробами
медичного
призначення
для
проведення реанімаційних

20182020
роки

КНП «Теплицька
ЦРЛ»

районний
бюджет

122,5

20,0

50,0

52,5

20182020
роки

КНП «Теплицька
ЦРЛ»

районний
бюджет

300,0

-

300,0

-

20182020
роки

КНП «Теплицька
ЦРЛ»

районний
бюджет

90,0

25,0

30,0

35,0

Зниження
рівня
захворюваності, смертності,
інвалідності,
уникнення
судинно-серцевих катастроф,
попередження
випадків
раптової серцевої смерті.

Зниження
рівня
захворюваності, смертності,
інвалідності,
уникнення
судинно-серцевих катастроф,
попередження
випадків
раптової серцевої смерті.

30
заходів
при розвитку
синдрому раптової смерті
серця.

3.Надання медичної допомоги хворим на ендокринологічні захворювання, шляхом:
3.1.Покращення діагностики ендокринних захворювань
3.1.1 Придбання витратних
матеріалів для визначення
рівня глюкози у крові
хворим на цукровий діабет
та пацієнтам із групи
ризику розвитку цукрового
діабету

20182020
роки

КНП «Теплицька
ЦРЛ»

районний
бюджет

75.0

20.0

25.0

( 1538,27 тис. грн.)
30.0

Охоплення
диспансерним
наглядом
пацієнтів
із
цукровим діабетом 1 та ІІ
типів, в тому числі дітей –
100%-во щороку.
Забезпечення
проведення
лабораторних
досліджень
для ранньої діагностики
патології
ендокринних
залоз.

3.2. Забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення хворих на ендокринні захворювання.
3.2.1.
Придбання 2018- КНП «Теплицька районний
1444.77
390.0
490.42
564.35
Зменшення
рівня
препаратів інсуліну та їх 2020 ЦРЛ»
бюджет
первинного
виходу
на
(шляхом
аналогів для хворих на роки
інвалідність
у
перерахування
цукровий діабет жителів
працездатному
віці
субвенції з
районного
Теплицького району
внаслідок
ускладнень
бюджету
цукрового
діабету
обласному)
3.2.2 Придбання засобів
для
визначення
рівня
ацетону та глюкози в сечі.

20182020
роки

КНП «Теплицька
ЦРЛ»

районний
бюджет

8,5

2,5

3,0

3,0

3.2.3 Забезпечення надання
подіатричної
допомоги
хворим на цукровий діабет

20182020
роки

КНП «Теплицька
ЦРЛ»

районний
бюджет

10,0

2,5

2,5

5,0

Забезпечення
проведення
лабораторних
досліджень
для ранньої діагностики
патології
ендокринних
залоз.
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жителям
району

Теплиць

кого

4.1.
Забезпечення
виконання
заходів
з
інфекційного контролю в
закладі.
4.2. Забезпечення засобами
індивідуального
захисту
медичних працівників, які
можуть зазнавати ризику
зараження
під
час
виконання
службових
обов’язків.
4.3.
Забезпечення
діагностики та лікування
опортуністичних інфекцій,
супутніх захворювань та
ускладнень у хворих на
ВІЛ-інфекцію.

20182020
роки

4. Протидія епідемії ВІЛ-інфекції та СНІДу, шляхом: ( 60,0 тис. грн.)
КНП «Теплицька районний
15.0
5,0
5,0
ЦРЛ»
бюджет

5,0

Дотримання
вимог
інфекційного контролю в
закладах охорони здоров’я

20182020
роки

КНП «Теплицька
ЦРЛ»

районний
бюджет

30,0

10,0

10,0

10,0

Кількість
медичних
працівників, забезпечених
засобами
індивідувльного
захисту, до 100%.

20182020
роки

КНП «Теплицька
ЦРЛ»

районний
бюджет

15,0

5,0

5,0

5,0

Підвищення ефективності
процесу лікування.

5. Покращення стану надання реабілітаційної, лікувальної спеціалізованої висококваліфікованої
допомоги інвалідам війни, учасникам анти терористичної операції, в тому числі демобілізованим та членам сімей загиблих ( 80,0 тис. грн..)
5.1. Вжиття заходів щодо 2018- КНП «Теплицька районний
80,0
20,0
30,0
30,0
Забезпечення
ветеранів
забезпечення ветеранів та 2020 ЦРЛ»
бюджет
війни,
в
тому
числі
інвалідів війни, учасників роки
демобілізованих та членів
анти
терористичної
сімей
загиблих,
операції, в тому числі
ефективними, безпечними та
демобілізованих зубним,
якісними
лікарськими
слуховим протезуванням
засобами
та
виробами
та лікарськими засобами
медичного
призначення.
при
стаціонарному
Покращення стану здоров‘я
лікуванні
ветеранів війни, в тому
числі
демобілізованих
учасників АТО та членів
сімей загиблих, зниження
рівня
смертності,
захворюваності, . зниження
інвалідності пацієнтів з
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очною,
судинною
кістково-м’язовою
патологією на 5%.
6. Розвиток інформаційно-технологічного забезпечення галузі охорони здоров'я, шляхом: (1 606,0 тис. грн..)
6.1
Забезпечення
засобами обчислювальної
техніки та програмним
забезпеченням, надання
послуг з прокладання
мережі, консультативні
послуги.
6.2 Забезпечення навчання
медичних працівників ЦРЛ

6.3
Впровадження
супроводу та модернізації
програмного забезпечення.

20182020
роки

КНП
«Теплицька
ЦРЛ»

районний
бюджет

1 400,0

700,0

700,0

-

20182020
роки

КНП
«Теплицька

районний
бюджет

20,0

2,0

18,0

-

20182020
роки

КНП
«Теплицька

районний
бюджет

186,0

16,0

70,0

100,0

ЦРЛ»

ЦРЛ»

та

Створення
40-ти
автоматизованих
робочих
місць з оновленим парком
комп’ютерної техніки в
центральній
районній
лікарні
зі встановленим
ліцензійним
програмним
забезпеченням,
Навчання
40
медичних
працівників
роботі
з
медичними інформаційними
системами.
Скорочення на 15% часу на
ведення
медичними
працівниками
медичної
документації.

ІІ. Формування у населення мотивації до здорового способу життя. Профілактичні напрями. Міжгалузева співпраця, шляхом: 261,33 тис. грн.
1. Проведення профілактичних заходів, направлених на збереження здоров’я
1.1
Санітарнопросвітницька діяльність з
учнівською
молоддю,
батьками (заняття, лекції,
бесіди,
години
спілкування), направлені
на формування позитивної
мотивації до здорового
способу життя.

20182020
роки

КНП
«Теплицька

ЦРЛ»

-

-

-

-

-

Сформованість
мотивації
до
способу життя.

позитивної
здорового
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2. Підвищення якості санітарно-просвітницької роботи серед населення з питань запобігання розвитку захворювання на цукровий діабет та
інших ендокринних захворювань, шляхом: ( 1,5 тис. грн)
2.1
Проведення 2018- КНП
районний
1,5
0,5
0,5
0,5
Поінформованість
інформаційної кампанії з 2020 «Теплицька
бюджет
населення з метою раннього
метою висвітлення методів роки ЦРЛ»
виявлення
цукрового
профілактики та лікування
діабету
та
інших
цукрового діабету і його
ендокринних
хвороб,
ускладнень,
та
інших
зменшення
темпів
їх
ендокринних захворювань.
розповсюдження

3. Профілактичні заходи щодо запобігання ВІЛ-інфекції/СНІДу, шляхом: ( тис. грн)
3.1 Забезпечення навчання

20182020
роки

КНП
«Теплицька

-

-

-

-

-

5.1 Придбання
антирабічної вакцини

20182020
роки

КНП
«Теплицька

районний
бюджет

172,23

52,03

57,2

63,0

20182020

КНП

районний
бюджет

23,0

5,5

7,5

10,0

Підвищення
рівня
медичних працівників
підготовки працівників з
закладів охорони здоров’я,
питань профілактики ВІЛЦРЛ»
фахівців центрів
інфекції
та
СНІДу
і
соціальних служб для
формування
здорового
сім’ї, дітей та молоді для
способу життя.
надання медичних та
соціальних послуг у сфері
протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу.
4. Подальше удосконалення ранньої діагностики та лікування глаукоми, як основної причини інвалідності по зору
за рахунок впровадження нових технологій та ефективної профілактики, шляхом: ( 50,0 тис. грн)
4.1 Придбання
2018- КНП
районний
50,0
50,0
Зменшення
показників
пневмотонометру в кабінет 2020 «Теплицька
бюджет
виходу на інвалідність серед
офтальмолога для
роки ЦРЛ»
хворих на глаукому та
проведення скринінгу
уникнення втрати зору.
захворюваності на
глаукому у населення
району.
5. Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб ( 195,23 тис. грн.)

5.2. Придбання правцевого
анатоксину

ЦРЛ»

Охоплення
щепленням
проти
грипу в
перед
епідемічний
період
контингентів груп ризику
Запобігання захворювання
на сказ
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роки

«Теплицька

ЦРЛ»
6. Протидія захворювання на туберкульоз ( 14,6 тис. грн.)
6.1. Придбання
одноразових контейнерів
для збору мокротиння в
структурних підрозділах
ЦРЛ
6.2. Придбання
респіраторів з хепафільтром

20182020
роки

1.Завершення будівництва
поліклініки
по
вул.
Незалежності,2
2. Будівництво кисневої
рампи та кисне проводу

20182020
роки
20182020
роки

КНП
«Теплицька

20182020
роки

КНП
«Теплицька

3. Капітальний ремонт
хірургічного відділення та
харчоблоку

КНП
«Теплицька

районний
бюджет

8,8

2,5

3,1

3,2

ЦРЛ»

Організація виявлення та
діагностики
випадків
туберкульозу

2018- КНП
районний
5,8
1,6
2,0
2,2
2020 «Теплицька
бюджет
роки ЦРЛ»
ІІІ. Забезпечення виконання будівельних робіт, реконструкції та ремонтних робіт будівель
та споруд, приміщень КНП «Теплицька ЦРЛ» 4638,0 тис. грн.
районний
бюджет

3 518,0

218,0

3 300,0

-

районний
бюджет

120,0

-

50,0

70,0

районний
бюджет

1 000,0

-

1 000,0

-

ЦРЛ»
КНП
«Теплицька

ЦРЛ»

ЦРЛ»

Введення в експлуатацію
поліклініки
по
вул.
Незалежності,2.
Забезпечення закладу
централізованим кисне
постачанням для проведення
якісної медичної допомоги
пацієнтам, що перебувають
в невідкладних станах.
Покращення матеріальнотехнічного стану відділень
та будівель

ІV. Оновлення матеріально-технічної бази установи та забезпечення надання цілодобової стаціонарної медичної допомоги (8 775,0 тис. грн.)
1. Забезпечення закладу
санітарним транспортом

2. Оснащення ЦРЛ

20182020
роки

КНП
«Теплицька

2018-

КНП

районний
бюджет

600,0

-

-

600,0

Покращення надання
медичної допомоги в
цілодобовому режимі з
дотриманням маршрутів
пацієнтів в межах округу.

районний

3 650,0

250,0

1525,0

1875,0

Оснащення лікувального

ЦРЛ»
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сучасним медичним
обладнанням

2020
роки

«Теплицька

3. Забезпечення
безперервної роботи
санітарного
автотранспорту установи
шляхом придбання
паливно-мастильних
матеріалів
4. Забезпечення якісним та
збалансованим
харчуванням пацієнтів,
шляхом придбання
продуктів харчування
5. Забезпечення надання
невідкладної екстреної
медичної допомоги
шляхом придбання
медикаментів
6. Покращення умов
надання медичної
допомоги у стаціонарних
відділеннях шляхом
забезпечення дотримання
вимог з охорони праці,
пожежної безпеки,
безпечної експлуатації
приміщень та запобігання
нещасних випадків.

20182020
роки

КНП
«Теплицька

20182020
роки

КНП
«Теплицька

20182020
роки

КНП
«Теплицька

20182020
роки

КНП
«Теплицька

бюджет

ЦРЛ»

районний
бюджет

890,0

-

390,0

500,0

районний
бюджет

1 175,0

-

625,0

550,0

Забезпечення
збалансованого
лікувального харчування
пацієнтів

районний
бюджет

1650,00

-

750,0

900,0

Забезпечення надання
невідкладної (екстреної)
медичної допомоги

районний
бюджет

810,0

-

160,0

650,0

Забезпечення належного
утримання будівель та
споруд та дотримання
безпеки при використанні
медичного обладнання,
користування ліфтом під час
перебування хворих в
закладі охорони здоров’я

ЦРЛ»

ЦРЛ»

ЦРЛ»

ЦРЛ»

закладу
високотехнологічним
обладнанням дозволить
надавати спеціалізовану
медичну допомогу у
відповідності до сучасних
стандартів.
Оперативне надання
цілодобової медичної
допомоги та доставка
пацієнтів до закладів
третинного рівня.

Показники продукту районної «Майбутнє Тепличчини в збереженні здоров'я громадян»
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на 2018-2020 роки
№
Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

3

4

5

6

з/п
1

Спеціалізована вторинна медична
допомога населенню
Завдання: забезпечення населення
спеціалізованою консультативною та
стаціонарною медичною допомогою
середньої інтенсивності та догляду в
цілодобовому режимі
1

Показники затрат
− кількість штатних посад

Од.

Форма №20 таб.1100

49,75

осіб

Форма №20 таб.1100,
1104

38

− кількість прикріпленого населення

осіб

Форма №20

26484

− число пролікованих в стаціонарах

осіб

форма №016/о

4411

- середній термін перебування на
стаціонарному ліжку

показник

Стат. звіти, розрахунки

− середня кількість відвідувань на 1 лікаря
консультативно-діагностичної поліклініки

показник

Стат.звіти,розрахунки

− в т.ч. кількість лікарів, які надають
вторинну медичну допомогу
2

3

Показники продукту

Показник ефективності
8,1
4569

37
4

Показники якості
−

летальність в стаціонарі

%

форма №016/о

−

післяопераційна летальність

%

Стат.звіти,розрахунки

%

Стат.звіти,розрахунки

Од.

Форма №20 т.1100

178,0

осіб

Форма №20 таб.1004

24,5

− кількість прикріпленого населення

осіб

Форма №20 таб.2100

26484

− число пролікованих в денних стаціонарах

осіб

форма №20 таб.2100

1181

− кількість прикріпленого населення на 1 лікаря
,який надає первинну допомогу

одиниць

Стат.звіти,розрахунки

2207

− середня кількість відвідувань на 1 лікаря

одиниць

Стат.звіти,розрахунки

2702

-звітна форма № 20,

26484

−
частота переведених хворих на ліжка
інтенсивної терапії

1,4
0
1,7

Первинна медична допомога
населенню
Завдання : забезпечення надання населенню
первинної медичної допомоги за місцем
проживання (перебування)
1

Показники затрат
− кількість штатних посад
− в т.ч. кількість лікарів, які надають
первинну допомогу

2

3

Показники продукту

Показник ефективності

– охоплення прикріпленого населення
скринінговими обстеженнями для виявлення:

38
- туберкульозу

таблиці 2512, 2104.

- раку шийки матки

3591
1442

4

Показники якості
−
стабілізація повноти охоплення
диспансерним наглядом хворих з окремими

х
%

- звітна форма № 12
50

захворюваннями
−
забезпечення повноти охоплення
профілактичними щепленнями до 95%

% - дифтерія

- форма № 063/о

- гепатитВ

95

- краснуха
−
зменшення питомої ваги виявлених
візуальних форм онкозахворювань в
занедбаних

%

- звітна форма № 35здоров
0

стадіях на15,0%

Заступник голови Теплицької районної ради

В.Барановський

