Україна

ГОРОДИЩЕНСЬКА РАЙОННА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рішення
Від 17 квітня 2013 р. №20-8/VI
Про районну програму
фінансової підтримки хворих
на соціально значущі захворювання
у 2013 році.
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статті 18 Закону України «Основи законодавства України про охорону
здоров'я, на підставі подання Городищенської районної державної адміністрації
від 04.04. 2013 №229/01-28, висновків та рекомендацій постійної комісії районної
ради з питань охорони здоров'я, соціального забезпечення, освіти, культури,
інформаційної та молодіжної політики, туризму, фізичної культури і спорту районна
рада
ВИРІШИЛА:
1.
Затвердити районну програму фінансової підтримки хворих на соціально
значущі захворювання у 2013 році (додається).
2.
Рекомендувати фінансовому управлінню районної державної адміністрації,
міській, селищним, сільським радам району передбачити у відповідних бюджетах
видатки на фінансування заходів програми.
3.
Координацію заходів, пов’язаних з виконанням програми, доручити
районному територіальному медичному об'єднанню (Кравченко В.М.).
4.
Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з
питань охорони здоров'я, соціального забезпечення, освіти, культури, інформаційної
та молодіжної політики, туризму, фізичної культури і спорту.

Голова районної ради

О.О. Біба

Додаток
до рішення районної ради
від 17.04. 2013 р. №20-8/VI
Районна програма фінансової підтримки
хворих на соціально значущі захворювання у 2013 році.
І. Загальні положення.
В основу розроблення районної програми фінансової підтримки
хворих на соціально значущі захворювання у 2013 році (хронічна ниркова
недостатність,цукровий діабет, фенілкетонурія, гемофілія, онкозахворювання,
інсульти, інфаркти)покладено принципи державної політики у сфері охорони
здоров’я, що мають впроваджуватись в життя на держаному, регіональному
та місцевому рівнях.
У структурі захворюваності жителів району мають місце так звані
соціально значущі захворювання, які призводять до передчасної смертності,
інвалідизації та значною мірою впливають на якість життя людини, що в
кінцевому результаті
призводить до економічних втрат та значного
погіршення медико-демографічної ситуації.
Тому програмою передбачені заходи з надання невідкладної медичної
допомоги та подальшого підтримуючого лікування.
П. Мета програми.
Метою Програми є зменшення розповсюдженості соціально значущих
хвороб, фінансова підтримка хворих, продовження середньо тривалості
життя, зменшення інвалідності, забезпечення хворих необхідними
медикаментами для якісного лікування.
Ш. Основні завдання Програми.
- поліпшення своєчасної ранньої діагностики хвороб.
- надання невідкладної первинної та спеціалізованої медичної допомоги,
лікування відповідно до протоколів МОЗ України.
- постійний моніторинг рівня захворюваності.
ІУ. Фінансове забезпечення Програми.
Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного,
міського,сільських, селищних бюджетів та інших джерел, не заборонених
чинним законодавством (згідно додатку).

У. Очікувані результати.
Виконання Програми дасть змогу :
- збільшити середню тривалість життя хворих
- знизити рівень інвалідізації населення
- поліпшити якість життя та рівень соціальної реабілітації.
Керуючий справами районної ради

В.П. Шевченко

Додаток
до районної програми
фінансової підтримки
хворих на соціально значущі захворювання
у 2013 році.
Заходи
щодо фінансового забезпечення районної програми підтримки хворих на соціально значущі захворюваннями
у 2013 році.
(хронічна ниркова недостатність,цукровий діабет, фенілкетонурія ,гемофілія, онкозахворювання, інсульти, інфаркти)
№
Найменування заходів
п/п
1
Укладання угод з ТОВ
«Фрезеніус Кер Україна» на
проведення замісної ниркової
терапії (гемодіалізу) у дітей та
дорослих.
2
Медикаментозне забезпечення
хворих на цукровий діабет

3

Забезпечення дітей хворих на
цукровий діабет тест-смужками
та апаратами для визначення
рівня цукру в крові.

Виконавці
РТМО,
фінуправління
райдержадміністрації,
міська рада

Обсяги та джерела
фінансування (тис. грн.)
402,948
районний, міський
бюджети

РТМО, фінуправління
райдержадміністрації

999,218
Районний
бюджет
і
бюджети
міської,
селищних, сільських рад

РТМО,
фінуправління
райдержамністрації

21,403
Районний
бюджет
і
бюджети
міської,
селищних, сільських рад

Розрахунок потреби
Засоби, кратність процедури
– 3 рази на тиждень,
тривалість – протягом року
постійно, вартість 1 послуги
861грн.
Кількість хворих всього 1641
в т.ч. інсулінозалежні 216.
Потреба в інсуліні -5727
флаконів на суму 432,861
Потреба в таблетованих
препаратах 566,357
Кількість дітей – 8.
Необхідна кількість тест
смужок 5100, вартість одної –
4грн.

4

Забезпечення лабораторними
РТМО,
реактивами для визначення рівня фінуправління
цукру в крові.
райдержамністрації

5

Забезпечення хворих на
фенілкетонурію лікувальним
харчуванням

РТМО,
фінуправління
райдержамністрації

6

Забезпечення фактором
згортання крові хворих на
гемофілію

РТМО,
фінуправління
райдержамністрації

7

Забезпечення онкохворих
препаратами супроводу ( проти
болю, відновлювальні)

РТМО,
фінуправління
райдержамністрації

8

Забезпечення онкохворих
калоприймачами

РТМО,

9

Надання невідкладної допомоги
хворим на інфаркт міокарда в
стаціонарі

РТМО,

Необхідність придбання 2
глюкометрів вартістю
501,55грн.
30,012
Необхідно 41 упаковка,
Районний
бюджет
і вартість однієї – 61 грн.
бюджети
міської,
селищних, сільських рад
32,760
Кількість дітей – 1. Потреба
Районний бюджет і
40 банок, вартість однієї 819
бюджети міської,
грн.
селищних, сільських рад
24,450
Кількість хворих – 1. Потреба
Районний бюджет і
15 флаконів, вартість флакона
бюджети міської,
1630грн.
селищних, сільських рад
492,330
Кількість хворих – 1200.
Районний бюджет і
бюджети міської,
селищних, сільських рад
43,066
Кількість хворих – 20.
Районний бюджет і
Кратність заміни 1 раз на 3
бюджети міської,
дні протягом року.
селищних, сільських рад
Потреба 6300шт.
Вартість 1 шт. – 17,65грн.
9,096
Кількість хворих – 50, із них
Районний бюджет і
потребують введення
бюджети міської,
тромболітика ,орієнтовна
селищних, сільських рад
кількість хворих-24

10

Відновлювальне лікування
РТМО,
хворих на інфаркт міокарда
протягом 6 місяців в
амбулаторно-поліклінічних
умовах (безкоштовне лікування
згідно з чинним законодавством)

25,061
Районний бюджет і
бюджети міської,
селищних, сільських рад

11

Надання невідкладної допомоги
хворим на інсульти

РТМО,

45,018
Районний бюджет і
бюджети міської,
селищних, сільських рад

ВСЬОГО

2125,362

Керуючий справами районної ради

В.П. Шевченко

Вартість 1 ампули – 379грн.,
кратність введення однократно
Кількість хворих – 50
Лікарські засоби на 1
хворого:
Кардікет - 6 уп. (31,57 грн. 1
уп.) на 1 хворого
Нітрогліцерин – 1 уп.
(1,87грн.
Бісопролол – 18 уп. (14,74 1
уп.)
Аспекард – 2 уп. (22,30 1 уп.)
Кількість хворих -106
Лікарські засоби на 1 хворого
:
Аспірин 10табл.(2уп.) (1 уп.
10грн.)
L-лізін 10амп.
(1амп.14,30грн.)
Реосортилакт 10фл. (1фл. –
26,09грн.)
Магнезії сульфат 10амп. (1
амп.1,08грн.)

