Про затвердження районної Програми «Здоров’я Валківщини» на 2015 2017 роки
ВАЛКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ІІ сесія VІІ скликання
РІШЕННЯ
від 15 грудня 2015 року № 17-VІІ
Про затвердження районної Програми «Здоров’я Валківщини» на 2015 - 2017
роки
Відповідно до п. 16 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», зваживши на подання адміністрації КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я «ВАЛКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА
ЛІКАРНЯ», враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії районної
ради з гуманітарних питань, соціальної політики, депутатської діяльності,
розвитку місцевого самоврядування, законності та правопорядку, Валківська
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити районну Програму «Здоров’я Валківщини» на 2015 – 2017 роки
(додається).
2. Районній державній адміністрації:
- забезпечити виконання районної Програми «Здоров’я Валківщини» на 2015 –
2017 роки;
- щоквартально до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом,
інформувати районну раду про хід виконання цієї Програми.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної
ради з гуманітарних питань, соціальної політики, депутатської діяльності,
розвитку місцевого самоврядування, законності та правопорядку (Сургай Н.В.)
Голова районної ради В. Оноша

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням районної ради № 17-VІІ
від 15 грудня 2015 року
(ІІ сесія VІІ скликання)
РАЙОННА ПРОГРАМА
«ЗДОРОВ’Я ВАЛКІВЩИНИ»
НА 2015-2017 РОКИ
м. Валки
2015 рік
І. ВСТУП
Ініціатором розроблення районної Програми «Здоров’я Валківщини» на 20152017 рік (далі Програма) є КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
«ВАЛКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ»
Розробником і відповідальним виконавцем Програми є КОМУНАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я «ВАЛКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА
ЛІКАРНЯ», КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я «ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ВАЛКІВСЬКОГО
РАЙОНУ»
ІІ. ОБГРУНТУВАННЯ ПРОБЛЕМИ
Реальний стан здоров’я населення, проблеми найбільш раціональної і
ефективної організації його медичного забезпечення зумовлюють необхіднсть
пошуку та вибору оптимальних підходів до використання наявних ресурсів в
галузі охорони здоров’я з одночасним забезпеченням її поступового та
спрямованого розвитку. Концептуально важливою при цьому є реалізація
системного погляду на мережу закладів охорони здоров’я спільної власності
територіальних громад сіл і селищ як на невід’ємну складову „єдиного
медичного простору”, що існує та функціонує в Валківському районі.
Досвід розробки та виконання органами виконавчої влади державних цільових
програм переконливо свідчить про економічну ефективність, яку надає певна
галузева централізація окремих заходів та концентрація ресурсів, спрямованих
на системний розвиток матеріально-технічної бази всієї мережі.
Разом з тим, вона враховує конкретні завдання та етапи виконання
затверджених Валківською районною радою інших районних програм по галузі
„Охорони здоров’я” на підставі їх відповідних кошторисів та реальних
можливостей бюджету галузі на поточний бюджетний період, спрямованих,
зокрема, і на оновлення медичного обладнання та впровадження нових
технологій діагностики і лікування хворих у закладі вторинного рівня центральної районної лікарні.
ІІІ. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми є реалізація державної політики у сфері охорони здоров’я
шляхом забезпечення та підвищення якості та доступності медичної допомоги
та медичних послуг для споживачів із розвитком сучасних технологій
діагностики, лікування та реабілітації в закладах охорони здоров’я, а також
удосконалення медичної допомоги громадянам на первинному та вторинному
рівні у Валківському районі.
ІV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
Програмою передбачено виконання основних завдань :
1. Планування взаємопов’язаних і скоординованих засобів щодо подальшого
розвитку та удосконалення у районі первинної медико-санітарної допомоги на
засадах сімейної медицини, зміцнення матеріально-технічної бази центральної
районної лікарні.
2. Аналіз та оцінка організаційної і економічної ефективності виконання
заходів Програми щодо розвитку матеріально-технічної бази центральної
районної лікарні.
3. Широке висвітлення ходу реалізації та досягнутих результатів виконання
Програми серед територіальної громади району. 4. Підготовка на підставі
накопичувального досвіду конкретних пропозицій органів місцевої виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування району щодо розробки проектів
відповідних програм на наступний бюджетний період.
5. Виконання відповідних заходів (додаються).
V. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Фінансування Програми здійснюватиметься відповідно до законодавства за
рахунок коштів державного, обласного, районного та місцевих бюджетів, а
також інших джерел, не заборонених законодавством.
Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації зазначеної програми в
2015-2017 році, становлять 2925 тис. грн. згідно з додатками 1, 2, 3, 4, 5
(додаються).
VІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Удосконалення і розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах
сімейної медицини.
Зміцнення матеріально-технічної бази Валківської центральної районної
лікарні.
Поліпшити умови лікування та перебування хворих в центральній районній
лікарні.
Зниження рівня захворюваності дитячого населення, особливо
новонароджених.
Поліпшення здоров’я матерів та дітей.
Проведення повноцінного обстеження вагітних жінок.
Зниження рівня дитячої смертності.
Забезпечення, з урахуванням бюджету, виконання у 2015-2017 році програм в

„галузі охорони здоров’я”.
VІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ
Контроль за виконанням даної Програми покласти на постійну комісію
районної ради з гуманітарних питань, соціальної політики, депутатської
діяльності, розвитку місцевого самоврядування, законності та правопорядку.
VІІІ. ЗАХОДИ
щодо реалізації Районної програми «Здоров’я Валківщини»
№ п/п/Зміст заходу /Відповідальний виконавець/Учасники/Термін виконання
1./Удосконалення медичної допомоги жителям району на первинному та
вторинному рівні надання медичної допомоги:
1. Укомплектування підрозділів первинної медико–санітарної допомоги
(ПМСД) лікарями загальної практики–сімейної медицини; підвищення рівня їх
кваліфікації.
2. Дооснащення уже діючих закладів медичним обладнанням, апаратурою,
санітарним автотранспортом відповідно до табелю оснащення та обсягів
надання медичної допомоги.
3. Проведення заходів з профілактики внутрішньо лікарняних інфекцій,
ВІЛ/СНІДу, гепатитів в підрозділах ЦРЛ, забезпечення оснащення їх сучасним
стерилізаційним обладнанням та іншими засобами./Валківська ЦРЛ, Центр
ПМСД Валківського району/ЦРЛ, Центр ПМСД Валківського району, АЗПСМ
та ФП району /2015-2017 роки
2./Удосконалення медичної допомоги матері та дитині
(в межах цього напрямку планується здійснити і заходи щодо реалізації
державної програми „Репродуктивне здоров’я”)
1. Зміцнення матеріально – технічної бази закладів охорони здоров’я району,
які надають медичну допомогу дітям та матерям.
2. Постійно контролювати основні показники стану здоров’я дітей та жінок.
3. Якісно та своєчасно проводити щорічні поглиблені профілактичні огляди
дітей району.
4. Обов’язкові щомісячні виїзди лікаря-педіатра на ФП.
5. Впровадити інформативні скринінговіпрограми раннього виявлення
гінекологічних захворювань у жінок, ускладнень вагітності, пологів та
післяпологового періоду. /Валківська ЦРЛ, Центр ПМСД Валківського
району/ЦРЛ, Центр ПМСД Валківського району, АЗПСМ та ФП району/20152017 роки
3./Подальший розвиток спеціалізованої допомоги населенню Валківського
району, в т.ч. дитячому
1. Щорічно вести реєстр професійних захворювань працюючого населення.
2. Щорічно регулярно проводити профогляди працюючих, виявлених хворих
оздоровити стаціонарно та амбулаторно.
3. Забезпечити пріоритетність в наданні медичної допомоги ветеранам праці,

війни та інших категорій громадян, визначених законодавством.
4. Вести реєстр хворих на захворювання серцево-судинної системи.
5. Направляти хворих, що перенесли інфаркт, інсульт, в санаторій „Роща” для
реабілітації.
6. Проводити постійний розбір запущених випадків онкологічної патології.
7. Забезпечити 100% охоплення „Д” наглядом хворих на цукровий діабет
8. Забезпечити усіх хворих на цукровий діабет засобами, необхідними для
введення інсуліну.
9. Впровадити оздоровлення та об’єктивний „Д” нагляд за особами з груп
підвищеного ризику.
10. Покращити якість проф. медоглядів призивної комісії.
11. Створення резерву життєво необхідних лікарських засобів/Валківська ЦРЛ,
Центр ПМСД Валківського району/ЦРЛ, Центр ПМСД Валківського району,
АЗПСМ та ФП району/2015-2017 роки
4. /Проведення комплексних заходів щодо боротьби із внутрішньо-лікарняною
інфекцією
1. Розробка та впровадження науково- обґрунтованого комплексу системних
заходів щодо боротьби із внутрішньо-лікарняною інфекцією із застосуванням
різних підходів та засобів (апаратної дезінфекції, використання сучасних
ефективних дезінфекційних засобів, одноразових витратних матеріалів та ін.)
2. Забезпечення поетапного оновлення парку стерилізуючої апаратури.
/Валківська ЦРЛ, Центр ПМСД Валківського району/ЦРЛ, Центр ПМСД
Валківського району, АЗПСМ та ФП району/2015-2017 роки
5./Впровадження заходів, спрямованих на зниження рівня захворюваності
населення району на інфекційні та соціально – небезпечні хвороби (ВІЛ/СНІД
та туберкульоз)
1. Забезпечити проведення скринінгового обстеження населення на ВІЛ –
інфекцію (із розрахунку не менше 5% населення).
2. Охопити флюорографічним, бактеріоскопічним обстеженнями населення
району згідно плану.
3. Дообстежити хворих з флюорографічною патологією в 14-денний термін.
4. Охопити профілактичними щепленнями дитяче населення району та
провести проби Манту. 5. Покращити якість проф. роботи в вогнищах
туберкульозу.
6. Провести планові проф. щеплення проти сезонного грипу декретованим
групам населення (мед. працівники, працівники освіти та інших). /Валківська
ЦРЛ, Центр ПМСД Валківського району/ЦРЛ, Центр ПМСД Валківського
району, АЗПСМ та ФП району/2015-2017 роки
6./Розвиток донорства в районі
1. Виконання плану по донорству на 100%./Валківська ЦРЛ, Центр ПМСД
Валківського району/ЦРЛ, Центр ПМСД Валківського району, АЗПСМ та ФП

району/2015-2017 роки
7./Зміцнення кадрового потенціалу Валківської ЦРЛ та Центру ПМСД
Валківського району, укомплектування посад медичних працівників в сільській
місцевості.
1. Забезпечення визначення щорічної потреби в медичних кадрах із
вираховуванням результатів цієї роботи при розподілі випускників вищих
медичних навчальних закладів І – IV рівня акредитації.
2. Підтримка та розвиток цільового набору абітурієнтів з сільської місцевості
до вступу у вищі медичні навчальні заклади ІІІ – IV рівня акредитації.
3. Забезпечення подальшого розвитку системи підвищення кваліфікації
медичних працівників на передатестаційних та тематичних циклах, курсах
спеціалізації відповідно до вимог чинного законодавства./Валківська ЦРЛ,
Центр ПМСД Валківського району/ЦРЛ, Центр ПМСД Валківського району,
АЗПСМ та ФП району/2015-2017 роки
8./Розвиток інформаційного медичного простору
1. Продовжити комплектацію ЦРЛ комп’ютерною технікою, удосконалення
медико-статистичної служби.
2. Поетапне оснащення закладів охорони здоров’я сучасною комп’ютерною та
копіювальною технікою.
3. Розвиток та впровадження сучасних систем зберігання та передачі
інформації. /Валківська ЦРЛ, Центр ПМСД Валківського району/ЦРЛ, Центр
ПМСД Валківського району, АЗПСМ та ФП району/2015-2017 роки
9./Впровадження різних форм медичного страхування, зокрема, підтримка та
поширення діяльності лікарняних кас.
1. Активізація роботи по залученню населення до участі в лікарняних касах
2. Підготовка закладів охорони здоров’я до поетапного переходу на бюджетнострахову модель надання медичної допомоги із впровадженням обов’язкового
медичного соціального страхування./Валківська ЦРЛ, Центр ПМСД
Валківського району/ЦРЛ, Центр ПМСД Валківського району, АЗПСМ та ФП
району/2015-2017 роки
10./Формування здорового способу життя населення області.
1. Проводити постійну роботу з гігієнічного виховання населення.
2. Постійно проводити роботу з пропагуванням та підтримки здорового способу
життя. /Валківська ЦРЛ, Центр ПМСД Валківського району/ЦРЛ, Центр ПМСД
Валківського району, АЗПСМ та ФП району/2015-2017 роки
Заступник голови районної ради Ю. Яцина
Додаток № 1
до рішення районної ради
від 15 грудня 2015 року № 17-VІІ

( ІІ сесія VІІ скликання)
Потреба в фінансуванні для удосконалення медичної допомоги жителям району
на первинному та вторинному рівні надання медичної допомоги
№ п/п/Назва закладу/Заходи/Сума, тис. грн
1./Валківська ЦРЛ Центр ПМСД Валківського району/Оновлення м’якого та
твердого інвентарю/560,00
2./Валківська ЦРЛ Центр ПМСД Валківського району/Придбання
холодильників для зберігання бактерицидних препаратів та медикаментів та
побутової техніки /102,00
Заступник голови районної ради Ю. Яцина
Додаток № 2
до рішення районної ради
від 15 грудня 2015 року № 17-VІІ
( ІІ сесія VІІ скликання)
Потреба в фінансуванні для удосконалення медичної допомоги матері та
дитині
№ п/п/Назва закладу/Заходи/Сума, тис. грн
1/Валківська ЦРЛ/Придбати два ліжка Рахманінова для пологових залів /37,0
2/Валківська ЦРЛ/Придбати кисневий концентратор для пологового залу/96,0
3/Валківська ЦРЛ Центр ПМСД Валківського району/Придбання дитячих вагів
/10,8
Заступник голови районної ради Ю. Яцина
Додаток № 3
до рішення районної ради
від 15 грудня 2015 року № 17-VІІ
( ІІ сесія VІІ скликання)
Потреба в фінансуванні для впровадження заходів, спрямованих на зниження
рівня захворюваності населення району на інфекційні та соціально-небезпечні
хвороби (ВІЛ/СНІД та туберкульоз)
№ п/п Назва закладу Заходи Сума, тис. грн
1 Центр ПМСД Валківського району Придбати туберкулін та БЦЖ для
постановки проби Манту 61,3
2 Центр ПМСД Валківського району Придбати дезінфікуючі засоби для
профілактичних робіт в вогнищах туберкульозу 3,4
3 Валківська ЦРЛ Центр ПМСД Валківського району Придбання вакцини
проти грипу для медичних працівників 9,2

Заступник голови районної ради Ю. Яцина
Додаток № 4
до рішення районної ради
від 15 грудня 2015 року № 17-VІІ
( ІІ сесія VІІ скликання)
Потреба в фінансуванні для подальшого розвитку спеціалізованої допомоги
населенню Валківського району
№ п/п/Назва закладу/Заходи/Сума, тис. грн
1./Валківська ЦРЛ/Придбання електрокоагулятора для кабінету патології
шийки матки/45,0
2./Валківська ЦРЛ/Придбання електроенцефалографа для відділення
функціональної діагностики/75,0
3./Валківська ЦРЛ/Придбання спірограма для відділення функціональної
діагностики/51,0
4./Валківська ЦРЛ/Заміна стерилізаційного обладнання/180,0
5./Валківська ЦРЛ/Створення резерву життєво необхідних лікарських засобів
/92,3
6./Валківська ЦРЛ Центр ПМСД Валківського району/Придбання портативних
електрокардіографів/102,0
Заступник голови районної ради Ю. Яцина
Додаток № 5
до рішення районної ради
від 15 грудня 2015 року № 17-VІІ
( ІІ сесія VІІ скликання)
Потреба в фінансуванні для проведення комплексних заходів щодо боротьби із
внутрішньо-лікарняною інфекцією
№ п/п/Назва закладу/Заходи/Сума, тис. грн
1/Валківська ЦРЛ/Придбання та поточний ремонт медичного та побутового
обладнання /1500,00
Заступник голови районної ради Ю. Яцина

