ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

вул. Грушевського, 64, м. Хмельницький, 29013
тел. (0382) 65-64-00, тел/факс (0382) 76-47-88, E-mail: vd-kmmuoz@ukr.net

Код ЄДРПОУ 38303553

Інформація
про стан виконання міської Програми «Здоров‘я хмельничан на 2017-2021 роки»
за 2020 рік
1. ПЕРВИННА МЕДИКО-САНІТАРНА ДОПОМОГА (ПМСД)
№
п/п

Перелік заходів програми

Виконавці

Строк
виконання
заходу

Джерела
фінансува
ння

1

Реалізація державної
політики в сфері охорони
здоров`я в частині розвитку
первинної медико-санітарної
допомоги

Управління
охорони
здоров'я

2017-2021
роки

Не
потребує
фінансуван
ня

2

Створення передумов для
функціонування системи
єдиного медичного простору
шляхом впровадження
телекомунікаційних
технологій та налагодження
функціонування
електронного документообігу
в медицині

Управління
охорони
здоров’я

2017-2021
роки

Міський
бюджет

Перед
бачен
о
прогр
амою

Викона
но
за І
піврічч
я

2020
-

2020
-

300,0

825,7
( за
рахунок
коштів
НСЗУ)

Очікуваний результат

У звітному році на первинному рівні надання
медичної допомоги розширено мережу сімейних
амбулаторії з 23 до 25. Так, в структурі
КП «ХМЦПМСД №2» відкрито амбулаторію по
вул. Трудовій, 5Ж, а в структурі КП «ХМЦПМСД
№1» - по вул. Кам’янецькій, 99.
Повноцінний електронний документообіг в закладах
охорони здоров'я впроваджено
не повністю
Законтрактовані з НСЗУ заклади
підключенні до
eHealth — електронної системи охорони здоров’я, що
забезпечує обмін медичною інформацією та реалізацію
програми медичних гарантій населення. Національна
служба здоров’я України уклала договори з
постачальниками медичних послуг; аналізує та
використовує дані з метою прогнозування потреб
населення у медичних послугах, розробки програми
медичних гарантій на наступні періоди, встановлення

тарифів, здійснення моніторингу договорів; здійснює
оплати за медичні послуги на умовах договору
відповідно до електронних звітів за проліковані випадки
та закриті лікарями епізоди та введені в електронну
систему. Крім цього, у звітному році переведено в
електроні рецепти по програмі "доступні ліки" та їх
оплата, а також рецепти на інсулін для хворих на
цукровий діабет. Робота з електронною системою
охорони здоров’я удосконалюється поетапно .

3

4

5

Запровадження електронного
запису на прийом до лікаря у
всіх міських закладах
охорони здоров’я та його
програмне забезпечення
Збільшення штатних посад
лікарів загальної практикисімейної медицини шляхом
їх поетапної перереєстрації

Управління
охорони
здоров'я

2017-2021
роки

Міський
бюджет

100,0

-

Запроваджено електронний запис на прийом до
лікаря на первинній ланці, та в амбулаторних
закладах вторинного рівня ( поліклініки КП
«ХМЛДЦ», поліклініка КП «ХМЛДЦ».

Управління
охорони
здоров'я

2017-2021
роки

Не
потребує
фінансуван
ня

-

-

В 2020 р. в центрах ПМСД кількість лікарів
загальної практики-сімейної медицини збільшено з
137 до 140 за рахунок поетапного
перепрофілювання лікарів педіатрів та терапевтів,
які працюють на первинній ланці

Придбання медичного
обладнання та виробів
медичного призначення для
ценртів ПМСД та
амбулаторій загальної
практики-сімейної медицини

Управління
охорони
здоров'я

2017-2021
роки

Міський
бюджет

1700,0

9 000,1
(кошти
НСЗУ)

В 2020 році придбано за кошти НСЗУ КП «ХМЦПМСД №1 » :
Автомобіль (1шт.) - 548,7 тис. грн;
Аналізатор гематологічний Erba, аналізатор сечі
Laura (2шт.)-197,0 тис.грн;
Ростометр напольний з електроними вагами
(20шт.) -43,00 тис.грн;
Ваги для новонароджених (3шт.) - 6,6 тис.грн;
Концентратори кисню (12 шт.) -605,5 тис. грн;
Сумка укладка лікаря/ медсестри укомплектована
- (30шт.) – 259,95 тис. грн;
Холодильники для зберігання лікарських засобів
(5шт.) - 23,1 тис. грн;
Багатофункціональний друкувальний пристрій
(9шт.) - 76,3тис.грн;
Прилад електрокардіографічний 12-ти канальний
(20шт.) -1 250,0 тис. грн;
Принтери (3 шт.) -13,0 тис. грн;
Безконтактний термометр (12 шт.) -10,1 тис. грн;
Небулайзер – ( 1 шт. ) – 2,1 тис. гривень.

6

Розширення мережі та
ремонт приміщень
амбулаторій загальної
практики – сімейної
медицини в мікрорайонах
міста

Управління
охорони
здоров'я

2017-2021
роки

Міський
бюджет

2500,0

10 234,4
( кошти
НСЗУ )

КП «ХМЦПМСД №2 » :
Пульсоксиметр портативний (122 шт.) – 146,8 тис.
грн;
Електрокардіограф (16 шт.) – 625,2 тис. грн;
Холодильники для зберігання лікарських засобів
(6 шт.) – 53,9 тис. грн;
Небулайзер – ( 1 шт. ) – 2,1 тис. грн;
Гематологічний аналізатор – ( 1 шт.) – 178,0 тис.
грн;
Біохімічний аналізатор ( 1 шт.) – 188, 9 тис. грн;
Аналізатор сечі ( 1 шт.) – 20,0 тис. грн;
Автомобіль ( 2 шт.) – 2 003,6 тис. грн;
Комп’ютер з операційною системою ( 130 шт. ) –
2 746,2 тис. гривень.
У зв’язку із розширенням мережі сімейних
амбулаторій (Трудова 5Ж , Кам’янецька, 99),
попередньо проведено в них ремонти на суму 50,0
тис. гривень. Крім цього, ремонти проведено :
КП «ХМЦПМСД №1 » :
Поточний ремонт приміщень кабінетів АЗПСМ
№2 по вул. Повстанська, 36 в м. Хмельницькому
(туалет, коридор,2 кабінета, шпаклювання,
фарбування, укладання плитки, заміна
світильників на енергозберігаючі)-125,2 тис.грн.
Поточний ремонт козирка з облаштувнням місця
для візочків та ремонт пандусу в АЗПСМ №11 по
вул.Інститутська 6В -76,0 тис.грн.
Поточний ремонт(санвузол) приміщення АЗПСМ
№7,вул.Камянецька, буд 257/1.-38,8 тис.грн.
Капітальний ремонт приміщень АЗПСМ №3, №4
КП"ХМЦПМСД №1" по вул. Майборського, 16 1 141,3 тис.грн;
Капітальний ремонт (утеплення фасаду)
приміщення АЗПСМ №6 по вул. Гречко, 12 в м.
Хмельницькому-800,0 тис.грн.
Капітальний ремонт приміщень АЗПСМ №9 та
№10 КП "ХМЦПМСД №1" по вул. Молодіжній, 9
в м. Хмельницький-461,3 тис.грн.
Капітальний ремонт пандусу приміщення АЗПСМ

№ 6 по вул. Гречка, 12 -104,1 тис.грн.
Капітальний ремонт пандусу приміщення АЗПСМ
№ 1 по вул.Карбишева /1-33,6 тис.грн.
Капітальний ремонт гаражів КП «ХМЦПМСД №1»
по вул.Разіна,35 -1124,7 тис.грн.
Виготовлена ПКД та проведена її експертиза на
капітальні ремонти АЗПСМ №5 і №8 – на 83,0
тис.грн.
КП «ХМЦПМСД №2 » :
Поточний ремонт нежитлового приміщення по вул.
Зарічанській,4 – 192,2 тис. грн;
Поточний ремонт нежитлового приміщення по вул.
Курчатова,1 – 308,6 тис. грн;
Поточний ремонт амбулаторії по вул. Філатова,4 82,5 тис. грн;
Поточний ремонт нежитлового приміщення по вул.
Залізняка, 34/1- 135,1 тис.грн;
Поточний ремонт нежитлового приміщення по вул.
Залізняка, 14 – 196,2 тис. грн;
Поточний ремонт нежитлового приміщення по вул.
Зарічанській,30 – 50,0 тис. грн;
Поточний ремонт амбулаторії по вул. Трудова,5-Ж
– 49,9 тис.грн;
Поточний ремонт нежитлового приміщення по
вул.Подільській,54 – 49,4 тис.грн
Влаштування пандусу по вул. Залізняка, 34/1 – 86,8
тис.грн;
Влаштування пандусу по вул. Зарічанська,30 – 72,7
тис. грн;
Влаштування пандусу по вул. Залізняка, 14 – 125,0
тис. грн;
Капітальний ремонт фасаду з улаштуванням
пандусу до нежитлового приміщення КП
"ХМЦПМСД №2" по вул. Курчатова,1 – 1 519,6
тис.грн;
Капітальний ремонт нежитлового приміщення по
вул. Курчатова,1 – 965,1 тис. грн;
Капітальний ремонт нежитлового приміщення
(гаражів) по вул. Кам'янецькій,14 – 520,9 тис. грн;
Капітальний ремонт нежитлового приміщення по

проспекту Миру,61 – 802,7 тис. грн;
Капітальний ремонт (утеплення фасаду)
нежитлового приміщення по вул. Зарічанській, 30
– 1 139,1 тис. гривень.

Всього по розділу:
4600,0

20 060,2
( кошти
НСЗУ)

2. ЗНИЖЕННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА СЕРЦЕВО-СУДИННІ ТА МОЗКОВО-СУДИННІ ХВОРОБИ.
№
п/
п

Перелік заходів програми

1.

Залучення засобів масової інформації (телета радіопередачі, преса, відеопокази,
санбюлетні, пам’ятки тощо) для: пропаганди
здорового способу життя серед населення,
підвищення обізнаності хмельничан з питань
профілактики і основних проявів серцевосудинних і мозково-судинних захворювань.

2

Покращення якості проведення періодичних
медичних оглядів і диспансеризації з метою
виявлення пацієнтів з факторами ризику та на
ранніх стадіях хвороб системи кровообігу

3

Забезпечення ведення на електронних носіях

Передбачено
на 2020 рік
тис. грн.

Виконано
за І півріччя
2020 року
тис.грн.

-

-

ЛПЗ міста

-

-

ЛПЗ міста
позаштатний

-

-

Виконавці

ЛПЗ міста

Стан виконання

Підвищення рівня поінформованості населення
щодо факторів ризику серцево-судинних і судинномозкових захворювань та способів їх корекції. За
2020 рік проведено 536 лекцій, 10 радіо- та 11
телепередач, опубліковано 10 публікацій в пресі з
питань серцево-судинних та цереброваскулярних
хвороб. Починаючи з лютого 2020 р. медиками
м. Хмельницького активно ведеться інформаційнороз’яснювальна компанія щодо
дотримання
санітарно-гігієнічних вимог з метою недопущення
поширення інфекції спричиненою коронавірусною
хворобою
COVID-19.
За
звітний
період
медичними
працівниками
проведено
9346
профілактичних бесід, опубліковано 17325 дописів
в соціальній мережі фейсбук, 83 публікацій в
друкованих ЗМІ, 37 телепередач, 748 лекцій та 25
брифінгів.
Враховуючи карантинні обмеження, робота
закладів охорони здоров’я впродовж звітного
періоду проводилась не на повну потужність.
Планова госпіталізація, профілактичні огляди та
амбулаторний прийом не проводились більшу
частину року.
Наказом начальника управління від 30.07.2018 р.
№184 та №185 затверджено порядок обліку хворих

кардіореєстру хворих на інфаркт міокарду та
перенесли гостре порушення мозкового
кровообігу

міський
кардіолог
позаштатний
міський
невролог

4

Забезпечення надання медичної допомоги
хворим на серцево-судинні і судинно- мозкові
захворювання відповідно до клінічних
протоколів та стандартів надання медичної
допомоги

ЛПЗ міста,
позаштатний
міський
кардіолог,
позаштатний
міський
невролог

5

Забезпечення Хмельницької міської лікарні
сучасним медичним обладнанням з метою
ранньої діагностики та надання невідкладної
медичної допомоги при серцево-судинних і
мозково-судинних захворюваннях
( комп’ютерний томограф та інше)

Управління
охорони
здоров’я,
ХМЛ

Медикаментозне забезпечення лікарськими
засобами для проведення тромболітичної
терапії у комплексному лікуванні хворих із
гострим інфарктом міокарда та ішемічним
інсультом (у разі відсутності забезпечення з
обласного та державного бюджетів)
Забезпечення Хмельницької міської лікарні
комплектами експрес-тестів (тест-смужками)
для визначення Т-тропоніну та реактивами
для визначення Д-димерів

ХМЛ

6

7

на гострий інфаркт міокарду та гостре порушення
мозкового кровообігу в закладах охорони здоров’я
м. Хмельницького. Створено та ведеться міський
електронний реєстр пацієнтів по цих нозологіях.
-

-

500,0
-

84,00

275,2

150,0

37,6

ХМЛ

Медична допомога хворим даного профілю
надається згідно
діючих стандартів надання
медичної
допомоги.
Спектр
гарантованих
медичних послуг хворим за вказаним профілем
сформовано та затверджено на рівні держави в
рамках
програми
медичних
гарантій.
Фінансування закладів, які уклали договір з НСЗУ
по наданню медичної допомоги хворим на гострий
інфаркт міокарда та гострий мозковий інсульт
здійснюється по підвищеному тарифу.
На амбулаторному етапі для даної категорії
пацієнтів діє урядова програма «Доступні ліки».
У звітному році безкоштовно для громадян
проводилось обстеження хворих з окремими
станами
методом комп’ютерної томографії.
Методом
магнітно-резонансної
томографії
безкоштовно обстежувались всі мешканці міста
відповідно до медичних показань.
Тромболітична терапія хворим на інфаркт міокарду
та гострий інсульт проводилась у звітному році
лікарськими засобами отриманими централізовано,
а також закупленими за кошти, отримані від НСЗУ.
У 2020 р. 17 сеансів у хворих з гострим ішемічним
інсультом.
В 2020 році КП «Хмельницька міська лікарня»
отримано лікарських засобів для проведення
тромболітичної терапії закуплених за рахунок
державного бюджету на загальну суму 275,2 тис.
грн. (Актилізе – 22 уп.)
В 2019 р. для Хмельницької міської лікарні
закуплено експрес-тести для визначення Ттропоніну (діагностика гострого інфаркту
міокарда) на суму 24,9 тис. грн. та хімічні

реактиви для визначення Д-дімерів (діагностика
гострого тромбозу судин) на суму 12,7 тис. грн.

Всього по розділу

734,0

312,8

3. ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ
Перелік заходів програми

Виконавці

№
п/п

Строк
виконання
заходу

Джерела
фінансува
ння

1

Підвищення якості
санітарно-просвітницької
роботи серед населення з
питань запобігання розвитку
захворювання на цукровий
діабет шляхом розміщення
інформації в ЗМІ, участь у
проведенні щорічного
Всесвітнього дня боротьби із
захворюванням на діабет.

Управлінн
я охорони
здоров'я
ЛПЗ міста
позаштатн
ий міський
ендокрино
лог

2017-2021
роки

Не
потребує
Фінансува
ння

2

Покращення рівня
своєчасного виявлення
захворювання на цукровий
діабет (Визначення рівня
глюкози в крові усім
пацієнтам з груп ризику) та
його ускладнень
(забезпечення закладів
охорони здоров’я приладами
та витратними матеріалами
до них для визначення рівня
глікозильованого
гемоглобіну та
мікроальбумінурії)

Управлінн
я охорони
здоров’я
ЛПЗ міста

2017-2021
роки

Міський
бюджет

Перебаче
но
програмо
ю, тис.
грн.

Викона
но
за І
піврічч
я

2020
-

2020
-

2215,0

2215,0

Враховуючи карантинні заходи у звітному
році масових акцій приурочених до Всесвітнього
дня боротьби з цукровим діабетом не
проводилось. За звітний період проведено 93
лекції з питань профілактики ендокринних
захворювань та 3 виступи по радіо Крім цього,
лікарями-ендокринологами прочитано 216 лекцій
з питань здорового харчування.
В КП «Хмельницька міська лікарня» та КП
«Хмельницька міська дитяча лікарня» працюють
школи цукрового діабету
Всі лікарі первинної ланки забезпечені
глюкометрами для визначення рівня цукру в
крові 100% від потреби.
Містянам, хворим
на цукровий діабет
в
лабораторії на базі поліклініки №4
КП
«ХМЛДЦ»
централізовано
проводиться
безкоштовне визначення рівня глікозильованого
гемоглобіну. Закупівлі реактивів передбачено
за рахунок коштів міського бюджету.

3

№
п/
п
1

Забезпечення хворих на
цукровий діабет
цукрознижуючими
лікарськими засобами
(таблетованими
цукрознижуючими
лікарськими засобами,
препаратами інсуліну у разі відсутності
забезпечення за рахунок
коштів обласного та
державного бюджетів) і
виробами медичного
призначення (забезпечення
інсулінпотребуючих хворих
на цукровий діабет
індивідуальними
глюкометрами та іншими
витратними матеріаламитест-смужками, ланцетами,
голками, шприц-ручками та
іншим)
Всього по розділу

ЛПЗ
міста

20172021
роки

Міський
бюджет

4850,0

3 558,1

7 065,0

5 773,1

В 2020 р. на суму 243,7 тис. грн. – забезпечено
хворих з ЦД ІІ типу таблетованими
цукрознижуючими препаратами. 98 дітей за
заявами батьків забезпечені розхідними
матеріалами до індивідуальних глюкометрів та
інсулінових помп на суму 1 897 тис. грн. Крім
цього, за рахунок коштів міського бюджету
пацієнти забезпечувались препаратами інсуліну
на загальну суму-1 300,0 тис. грн. ); За рахунок
коштів державного бюджету для дітей та
вагітних хворих на цукровий діабет отримано 72
тис. тест-смужок до індивідуальних глюкометрів
та на суму 117,360 тис. грн. Хворі на ЦД ІІ типу
впродовж року забезпечувалися окремими
цукрознижуючими лікарськими засобами
безоплатно або з певною доплатою, передбачених
урядовою програмою «Доступні ліки». Незрячі
хворі на цукровий діабет забезпечені
індивідуальними глюкометрами з мовним
виводом.

4.ІМУНОПРОФІЛАКТИКА, ЗАХИСТ ТА ЛІКУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ ВІД ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ.
Передбачено
Виконано
Перелік заходів програми
Виконавці
Стан виконання

Удосконалення профілактичних та
протиепідемічних заходів щодо запобігання
поширенню інфекційних хвороб, боротьба з
якими проводиться засобами
імунопрофілактики відповідно до календаря
профілактичних щеплень, проведення
моніторингу випадків побічної дії вакцин

Управління
охорони
здоров’я

програмою
на 2020 ріки
тис. грн.

за І півріччя
2020 року

73,0

75,3

Охоплення щепленнями проти кору, паротиту,
краснухи:
-дітей 1 року – 86,1%
-дітей 6 років – 75,2%
Охоплення первинним вакцинальним комплексом
дітей до 1 р. – 76 %

шляхом обліку, реєстрації та розслідування
кожного випадку.

2

Забезпечення охоплення щепленнями
вакциною БЦЖ не менше 95%
новонароджених

3

4

5

6

Імунобіологічними препаратами заклади
забезпечені централізовано за рахунок коштів
державного бюджету в повному обсязі..

ХМДЛ

10,5

10,5

Забезпечення своєчасного охоплення
щепленнями цільових груп населення за
епідемічними показаннями , проведення
щорічної передсезонної імунопрофілактики
грипу в групах ризику

Управління
охорони
здоров'я

1 960,0

294,1

Дотримання ефективної системи «холодового
ланцюга» під час транспортування,
зберігання та використання вакцин шляхом
оснащення закладів охорони здоров’я
холодильним устаткуванням

Управління
охорони
здоров'я

50,0

77,0
(кошти
НСЗУ)

Забезпечення лікувально – профілактичних
закладів сучасним рентгенівським
обладнанням.

Управління
охорони
здоров'я

Забезпечення виконання плану періодичних
профілактичних флюорографічних оглядів
населення міста

Управління
охорони
здоров'я

-

-

-

-

88 % новонароджених дітей проведена вакцинація
БЦЖ, в т. ч. виконано в пологових будинках 85 %

У звітному році організованих профілактичних
щеплень проти грипу цільових груп населення не
проводилось у зв’язку з пізньою появою на
фармацевтичному ринку вакцини проти грипу та її
дуже обмеженої кількості.
Видатки на закупівлю імунобіологічних препаратів
для проведення щеплень за епідемічними
показаннями в 2020 р. на травматологічних
пунктах міських лікарень становили 128,5 тис. грн.
З метою належного дотримання оптимальних умов
«холодового ланцюга»
ЦПМСД №1 закуплено холодильники для
зберігання вакцини ( 5 шт. ) на загальну суму 23,1
тис. грн.
ЦПМСД №2 закуплено холодильники для
зберігання вакцини ( 6 шт. ) на загальну суму 53,9
тис. грн.
Покращення
діагностики
різних
форм
туберкульозу. В 2020 року рентгенівське
обладнання для закладів охорони здоров’я не
закуповувалось.
Флюорографічно обстежено 79 447 хмельничан, в
т. ч. пересувним флюорографічним апаратом 406.
Низький
відсоток
обстежень
методом

флюорографії пов'язаний із значним зростанням
обстежень органів грудної клітини іншими більш
сучаснішими методами, такими як комп’ютерна
томографія та рентгенографія, що пов’язано
безпосередньо із пандемією COVID-19.

7

8

9

10

Організація проведення обстежень на
туберкульоз осіб, які перебувають в ізоляторі
тимчасового тримання

Управління
охорони
здоров'я
ЛПЗ міста
Хмельницький
ІТТ

-

Не проводилось

Забезпечення щорічного проведення
туберкулінодіагностики серед дитячого
населення

Управління
охорони
здоров'я

Забезпечення таблетованими лікарськими
засобами для специфічного лікування хворих
на вірусний гепатит В та С

Управління
охорони
здоров'я,
ЛПЗ міста

225,0

Проведення санітарно-освітньої роботи серед
населення, проведення лекцій в школах та
ПТУ з питань профілактики та боротьби з
інфекційними захворюваннями,
туберкульозом, ВІЛ-/СНІДом,
тютюнопалінням, наркоманією та
гепатитами В та С
Всього по розділу

ЛПЗ міста
ГО «Вікторія»
та інші
громадські
організації
Департамент
освіти та
науки

-

-

3 918,5

1044,8
в т.ч. 77,0
кошти
НСЗУ

1 600,0

587,9

Для проведення туберкулінодіагностики
заплановано на 2020 рік 10830 дітей віком від 1 до
17 років. За звітний період охоплено
туберкулінодіагностикою 4976 осіб, що складає
46 % дітей що підлягають діагностиці
В 2020 р. хворі на вірусний гепатит В і С
забезпечувались лікарськими засобами за рахунок
коштів державного та обласного бюджетів.
(заходи обласної та державної програми)

-

Впродовж 2020 р. (І квартал) санітарно-освітні
заходи з питань профілактики та боротьби з
інфекційними захворюваннями, туберкульозом,
ВІЛ-/СНІДом, тютюнопалінням, наркоманією та
гепатитами В та С проводились в 39
загальноосвітніх закладах, в 7 ПТУ, 6 коледжах та
5 ВНЗ.

5. МЕДИЧНА ДОПОМОГА ОКРЕМИМ КАТЕГОРІЯМ НАСЕЛЕННЯ
№
п/п

Перелік заходів програми

Виконавці

Строк
виконання
заходу

Джерела
Фінансуван
ня

Перебаче
но
програмо
ю, тис.

Виконан
о
за І

результат

грн.

півріччя

2020
50,0

2020
48,8

Міський
бюджет

15 600,0

6604,6

1

Організація проведення
періодичних профілактичних
оглядів працівників
бюджетної сфери та органів
місцевого самоврядування за
кошти місцевого бюджету

2

Забезпечення лікарськими
засобами та виробами
медичного призначення
пацієнтів в стаціонарних
закладах під час перших трьох
днів лікування у відділенні
анестезіології з ліжками
інтенсивної терапії

3

Забезпечення лікарськими
засобами та виробами
медичного призначення
мешканців міста під час
стаціонарного лікування

Управлін
ня
охорони
здоров’я
ЛПЗ
міста

2017-2021
роки

Міський
бюджет

14 000,0

13176,4

4

Забезпечення мешканців міста
виробами медичного
призначення під час
звернення за медичною
допомогою в травматологічні
пункти міської та дитячої
лікарень
Оновлення та ведення реєстру
учасників АТО, учасників
Революції Гідності, які
отримали ушкодження
здоров’я, факт участі яких

Управлін
ня
охорони
здоров’я
ЛПЗ
міста

2017-2021
роки

Міський
бюджет

3000,0

2335,8

ЛПЗ міста

2017-2021
роки

-

-

5

2017-2021
роки

Міський
бюджет

Управлін
ня
охорони
здоров’я
ЛПЗ міста

2017-2021
роки

Не
потребує
фінансува
ння

В
2020 р. в поліклініках
КП «ХМЛДЦ»
профілактичні медичні огляди
майже не
проводились по причинні карантинних обмежень.
Відділенням профілактичних оглядів Хмельницької
міської поліклініки №4 проведено огляди
працівників бюджетної
сфери (персонал
дошкільно-шкільних та медичних закладів) та
кілька інших організацій.
У І кварталі 2020 р. перші три дні безкоштовно
проліковано у відділенні реанімації з ліжками
інтенсивної терапії Хмельницької міської лікарні
195 пацієнтів, в Хмельницькій міській дитячій
лікарні – 76 дітей і 25 новонароджених у відділенні
інтенсивної терапії для новонароджених.
З 01.04.2020 р. ця програма призупинена у зв’язку з
тим, заклади фінансуються від НСЗУ по програмі
медичних гарантій
В стаціонарних відділеннях Хмельницької міської
лікарні пацієнти забезпечуються медикаментами та
виробами медичного призначення в рамках
програми медичних гарантій та відповідно до
Національного переліку лікарських засобів, які
можуть закуповувати заклади за рахунок
бюджетних коштів.
У
травмпунктах
безкоштовно
витратними
матеріалами скористалися при зверненні за
медичною допомогою 20 665 дорослих та 12 127
дітей

Удосконалення системи реєстрації, шляхом вибору
сімейного лікаря та заключення декларацій
дозволила покращити нагляд, надання вчасної та
кваліфікованої допомоги зазначеним категоріям
громадян, забезпечення медичними препаратами та

6

7

встановлено Міжвідомчою
комісією з питань
встановлення факту участі
осіб у Революції Гідності, які
звертаються до лікувальнопрофілактичних закладів м.
Хмельницького. Забезпечення
проведення профілактичних
медичних оглядів учасників
АТО, учасників Революції
Гідності, які отримали
ушкодження здоров’я, факт
участі яких встановлено
Міжвідомчою комісією з
питань встановлення факту
участі осіб у Революції
Гідності
Забезпечення учасників АТО,
учасників Революції Гідності,
які отримали ушкодження
здоров’я, факт участі яких
встановлено Міжвідомчою
комісією з питань
встановлення факту участі
осіб у Революції Гідності
лікарськими засобами та
виробами медичного
призначення на пільгових
умовах в межах чинного
законодавства
Покращення умов
перебування в палатах
стаціонарних лікарняних
закладів інвалідів, учасників
війни та бойових дій

засобами медичної реабілітації.

Управлін
ня
охорони
здоров'я
ЛПЗ міста

2017-2021
роки

Міський
бюджет

200,0

198,5

Управлін
ня
охорони
здоров'я
ХМЛ та
ХМІЛ

2017-2021
роки

Міський
бюджет

50,0

66,7

Забезпечення пацієнтів зазначених пільгових
категорій проводиться відповідно до Постанови
КМУ №1303 та 1301 (зі змінами та доповненнями)
Крім того, у звітному періоді проведено пільгове
зубопротезування для 101 учаснику АТО на суму
926 727 тис. грн.

8.

Відкриття відділення
медичної реабілітації на базі
Хмельницької міської
поліклініки № 2

Управлін
ня
охорони
здоров'я

2017-2021
роки

9.

Покращення матеріальнотехнічної бази медичних
закладів міста в межах
наявних асигнувань галузі

Управлін
ня
охорони
здоров'я,
ХМЛ

2017 рік

З 2019 р. в структурі КП «ХМЛДЦ» ХМР на базі
поліклініки №2 створено відділення реабілітації в
амбулаторних умовах.

Міський
бюджет

1000,0

23974,0
5

В звітному періоді закладами охорони здоров’я
придбано наступне діагностичне та лікувальне
обладнання:
Для КП «Хмельницька міська лікарня» придбано:
відеобронхоскоп – 501,2 тис. грн; ректоскоп у
комплекті – 87,7 тис. грн; система відео
ендоскопічна Full HD з гастроскопом та колоно
скопом – 1 942,05 тис. грн., апарати ШВЛ на
загальну суму 6 940,0 тис. грн., інфузійні насоси –
на суму 1 036,68 тис. грн., концентратори кисню
(47 шт.) – 1 871,2 тис. грн., пульсоксиметр (50 шт.)
– 794,6 тис. грн; автоматичний біохімічний
аналізатор - 421,1 тис. грн., автоматичний
гематологічний аналізатор - 205,7 тис. грн.,
низькотемпературна морозильна камера – 338,0 тис.
грн., 20 моніторів на суму 1 046,32 тис. грн.;
комплект для ТУР з аналоговою відеосистемою –
379,0 тис. гривень.
Для КП «Хмельницька міська дитяча лікарня»
придбано:
автоматичний
гематологічний
аналізатор – 208,9 тис.грн; пульсоксиметр з
визначенням індексу перфузії – 72,0 тис.грн;
електродриль медична травматологічна – 55,5
тис.грн; підвісна реабілітаційна система – 36,0
тис.грн; хлорний дозатор та система очищення в
басейн – 35,0 тис. грн ., рентгенологічна система
типу С-дуга – 1 979,0 тис. грн., відеобронхоскоп –
503,0 тис. грн.; веноскоп ( візуалізатор вен ) – 109,0
тис. грн; відкашлювач – 150,0 тис. грн;
концентратор кисню – 20,0 тис. грн; шприцевий
інфузійний насос ( одноканальний ) – 32,7 тис.
гривень.
Для КП «Хмельницький міський перинатальний
центр»
придбано:
аналізатор
біохімічний
автоматичний – 312,0 тис. грн; гематологічний

автоматичний
аналізатор – 165,4 тис. грн;
бінокулярний мікроскоп – 24,9 тис. грн; аналізатор
сечі – 34,7 тис. грн, систему СРАР для дихання з
постійним позитивним тиском для новонароджених
– 172,3 тис. грн.; диван-ліжко – 10,0 тис. грн;
кондиціонер – 12,0 тис. грн; центрифуга
лабораторна – 28,0 тис. гривень.
Для КП «Хмельницький міський лікувальнодіагностичний центр» придбано: система відео
ендоскопічна Full HD з гастроскопом та колоно
скопом – 1 947,0 тис. грн; відеоцистоскоп – 490,0
тис. грн; про явочна машина – 197,8 тис. грн;
безконтактний тонометр – 185,0 тис. грн .
Для КП «Хмельницька інфекційна лікарня»
придбано компресор для забезпечення роботи
дихальної апаратури та концентратор кисню – 607,9
тис. грн.; концентратори кисню ( 26 шт. ) – 982,8
тис. грн; рампа киснева – 17,1 тис. грн; візок для
перевезення хворих – 13,0 тис. грн; коляска з
нержавіючої сталі – 9,5 тис. гривень.
Додатково в І півріччі з міського бюджету
профінансовано муніципальну надбавку медичних
працівникам, які безпосередньо задіяні у наданні
медичної допомоги хворим на коронавірусну
хворобу COVID-19. Це працівники Хмельницької
інфекційної лікарні та мобільних медичних бригад
КП
«Хмельницький
міський
лікувальнодіагностичний центр» - 3 706,5 тис.грн.
Додатково в І півріччі з міського бюджету
профінансовано муніципальну надбавку медичних
працівникам, які безпосередньо задіяні у наданні
медичної допомоги хворим на коронавірусну
хворобу COVID-19. Це працівники Хмельницької
інфекційної лікарні та мобільних медичних бригад
КП «Хмельницький міський лікувальнодіагностичний центр» - 3 706,5 тис.грн
Реконструкція покрівлі з влаштуванням шатрового
даху корпусу № 2 КП «Хмельницька міська
лікарня» - 6 489,0 тис. грн. Роботи завершені.

10.

10.1

10.2
.

10.3

10.4

Забезпечення окремих груп
населення та за певними
категоріями захворювань
безоплатним та пільговим
відпуском лікарських засобів
за рецептами лікарів у разі
амбулаторного лікування та
забезпечення інвалідів та дітей
інвалідів технічними та
іншими засобами реабілітації,
в тому числі:
Хворі, які потребують
трансплантації органів чи
інших анатомічних матеріалів
або перенесли трансплантацію
(у разі відсутності
забезпечення за рахунок
коштів обласного та
державного бюджетів)
Хворі на онкозахворювання
( амбулаторна хіміотерапія);

Управлін
ня
охорони
здоров'я
ЛПЗ міста

2017-2021
роки

Міський
бюджет
Обласний
бюджет
Державни
й бюджет

12589,5

7019,4

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів
України від 17 серпня 1998 р. N 1303 «Про
впорядкування безоплатного та пільгового відпуску
лікарських засобів за рецептами лікарів у разі
амбулаторного лікування окремих груп населення
та за певними категоріями захворювань» впродовж
2020 року забезпечено лікарськими засобами на
пільгових умовах під час амбулаторного лікування
пацієнтів з різних соціальних груп та з різними
важкими захворюваннями на суму 7 019,4 тис. грн.

Управлін
ня
охорони
здоров'я
ЛПЗ міста

2017-2021
роки

Міський
бюджет
Обласний
бюджет
Державни
й бюджет

300,0

82,5

Впродовж 2020 р. дана категорія осіб
забезпечувалась необхідними лікарськими
засобами в повному обсязі за рахунок коштів
обласного та державного бюджетів. З міського
бюджету для даної категорії осіб виписано ліків на
пільгових умовах на загальну суму 82,5 тис. грн.

Управлін
ня
охорони
здоров'я
ЛПЗ міста

2017-2021
роки

Міський
бюджет
Обласний
бюджет
Державни
й бюджет

6000,0

802,7

Хворі на онкозахворювання
(паліативна допомога);

Управлін
ня
охорони
здоров'я
ЛПЗ
міста
Управлін
ня
охорони

2017-2021

Міський
бюджет
Обласний
бюджет
Державни
й бюджет
Міський
бюджет
Обласний

200,0

1 597,0

В звітному періоді до комісії звернулося
86 пацієнтів із захворюваннями молочної залози або
з гормонзалежним раком передміхурової залози. Ці
хворі
забезпечені препаратами амбулаторної
хіміотерапії на суму 234,7 тис. грн. А з 01.05.2020
р.
ця
категорія
хворих
забезпечується
безкоштовними рецептами на препарати через
лікарів-онкологів поліклінік КП «ХМЛДЦ» - 568,0
тис. грн
В 2020 р. здійснювалось медикаментозне
забезпечення даної категорії осіб знеболенням
(наркотичні та ненаркотичні анальгетики) – 1 597
тис. грн.

136,0

-

Хворі на фенілкетонурію (у
разі відсутності забезпечення
за рахунок коштів обласного

роки

2017-2021

роки

Спеціальне лікувальне харчування для хворих
дорослих та дітей на фенілкетонурію отримано
централізовано за рахунок коштів державного та

та державного бюджетів);

10.5

11.

12.

13.

14.

Хворі на муковісцидоз

Відшкодування вартості
витратних матеріалів, виробів
медичного призначення та
лікування мешканців міста
міським комунальним
аптекам, лікувальним
закладам неміської
комунальної, інших форм
власності та постачальникам
витратних матеріалів
Надання фінансової,
матеріальної допомоги іншим
медичним закладам, де
проходять лікування мешканці
м. Хмельницького
Забезпечення пацієнтів
безкоштовними або з певною
доплатою лікарськими
засобами в рамках реалізації
урядової програми «Доступні
ліки»
Надання якісної та доступної
медичної допомоги пацієнтам
з хронічною нирковою
недостатністю під час

здоров'я
ЛПЗ
міста
Управлін
ня
охорони
здоров'я
ЛПЗ
міста

2017-2021

роки

Управлін
ня
охорони
здоров'я

2017-2021

Управлін
ня
охорони
здоров'я

2017-2021

Управлін
ня
охорони
здоров'я

2018-2021

Хмельниц
ька міська
лікарня

2019-2021

роки

роки

роки

роки

бюджет
Державни
й бюджет
Міський
бюджет
Обласний
бюджет
Державни
й бюджет

обласного бюджетів 264 упаковки лікувального
харчування.

450,0

489,6

В 2020 р хворі на муковісцидоз забезпечені за
рахунок державного та обласного бюджетів
лікарськими засобами «Коломіцин», «Креон 10
000», «Пульмозим»
За рахунок коштів міського бюджету на пільгових
умовах даній категорії осіб виписано рецепти на
ліки на суму 273,2 тис. грн.

Міський
бюджет

400,0

Міський
бюджет

2 000,0

-

Надання фінансова підтримка з міського бюджету
2020 року закладам обласного рівня не надавалась.

Державни
й бюджет

6 500,0

-

Починаючи з 01.04.2019 р. фінансування програми
здійснюється від національного замовника –
Національної служби здоров’я України.

Міський
бюджет
Обласний
бюджет

12 000,0

2 148,4

202,9

На лікування мешканців міста за їх зверненнями,
комісією по виділенню коштів на лікування
мешканців міста в закладах неміської комунальної
власності в 2020 р. використано понад 202,9 тисячі
гривень.

В І кварталі 2020 року забезпечення повноцінної
роботи відділення амбулаторного гемодіалізу
здійснювалось за рахунок коштів медичної
субвенції, це 2 148,4 тис. грн. Починаючи з
01.04.2020 року фінансування даного відділення

лікування методом
програмного гемодіалізу у
Хмельницькій міській лікарні

15.

16.

17.

18.

Забезпечення дітей перших
двох років життя із
малозабезпечених сімей
безкоштовним відпуском
продуктів дитячого
харчування
Забезпечення пільговим
зубопротезуванням певних
категорій громадян, які
відповідно до чинного
законодавства мають право на
пільгове зубопротезування
Забезпечення учасників АТО,
учасників Революції гідності,
бійців-добровольців пільговим
зубопротезуванням та
лікуванням з використанням
сучасних матеріалів (за
винятком протезування з
дорогоцінних металів)
Відшкодування вартості
обстеження мешканців міста
методом магнітно-резонансної
томографії та окремих
категорій громадян методом
комп’ютерної томографії на
базі Хмельницької міської
лікарні за рахунок коштів
міського бюджету

Державни
й бюджет

ХМДЛ,
Управлін
ня
охорони
здоров’я

2019-2021

ХМОСП

2019-2021

роки

роки

ХМОСП

2019-2021
роки

ХМЛ,
Управлін
ня
охорони
здоров’я

2019-2021
роки

здійснюється за рахунок коштів НСЗУ, відповідно
до укладеного договору про медичне
обслуговування населення за програмою медичних
гарантій за пакетом медичних послуг «Лікування
пацієнтів методом екстракорпорального гемодіалізу
в амбулаторних умовах». Лікування отримує 58
осіб.
В 2020 році 16 дітей 0-2 років життя забезпечені
безкоштовно продуктами дитячого харчування на
загальну суму 48,8 тис. грн.

Міський
бюджет

170,0

48,8

Міський
бюджет
Державни
й бюджет

800,0

777,6

У звітному періоді 2020 року проведено пільгове
зубопротезування
для
316
мешканців
Хмельницького, в їх числі 66 учасників бойових
дій та інвалідів війни, 94 інваліди загального
захворювання, решта - ветерани праці та
пенсіонерів за віком.

Міський
бюджет

750,0

926,7

За 2020 рік проведено лікування та пільгове
зубопротезування учасникам АТО ( 101 особа ) мешканцям Хмельницького

Міський
бюджет

4 500,0

1 553,6

В 2020 році методом магнітно - резонансної
томографії обстежено 1 099 громадян.
.

Всього по розділу

73 609,5

59082,2

6. ОХОРОНА МАТЕРИНСТВА ТА ДИТИНСТВА, РЕПРОДУКТИВНЕ ЗДОРОВ‘Я
№
з/п

Перелік заходів програми

Виконавці

Строк
виконанн
я заходу

Джерела
фінансуван
ня

Перебачено
програмою,
тис. грн.

2020
1 200,0

1

Забезпечення міського
перинатального центру та
міської дитячої лікарні
сучасною апаратурою,
моніторингового
спостереження за станом
матері і плоду, а також
відділення анестезіології з
ліжками інтенсивної
терапії для
новонароджених

ХМПЦ
ХМДЛ

2017-2021
роки

Міський
бюджет
Обласний
бюджет
Державний
бюджет

2

Дотримання принципів
підтримки грудного
вигодовування немовлят в
пологовому стаціонарі та
дитячих відділеннях
міських закладів охорони
здоров'я
Підтвердження у
встановлені терміни
статусу «Лікарня
доброзичлива до дитини»
Забезпечення акушерських
стаціонарів препаратами
для лікування дихальних
розладів новонароджених

ХМПЦ
ХМДЛ

2017-2021
роки

Не потребує
фінансуванн
я

-

ХМДЛ

2017-2021
роки

Не потребує
фінансуванн
я

-

ХМПЦ

2017-2021
роки

Державний
бюджет
Міський
бюджет

300,0

3

4

Викона
но
за І
піврічч
я

2020
759,2

результат

В 2020 році за рахунок коштів міського бюджету
(бюджет розвитку) для КП «ХМПЦ» придбано:
аналізатор біохімічний автоматичний – 312,0 тис.
грн; гематологічний автоматичний аналізатор –
165,4 тис. грн; бінокулярний мікроскоп – 24,9
тис. грн; аналізатор сечі – 34,7 тис. грн, систему
СРАР для дихання з постійним позитивним
тиском для новонароджених – 172,3 тис. грн.;
диван-ліжко – 10,0 тис. грн; кондиціонер – 12,0
тис. грн; центрифуга лабораторна – 28,0 тис.
гривень.

Принципи підтримки грудного вигодовування
підтримуються як в ХМПЦ так і в ХМДЛ. З
даного приводу активна робота у співпраці з ГО
«Щасливе материнство».

Статус «Лікарня, доброзичлива до дитини»
Хмельницькою міською дитячою лікарнею
підтверджено у 2018 р.

310,3

В 2020 році препарати для лікування дихальних
розладів у новонароджених міські заклади
охорони здоров’я (ХМПЦ) забезпечувались
централізовано за рахунок коштів державного та
обласного бюджетів (Куросурф -5 фл)

5

6

7

8

9

(у разі відсутності
забезпечення за рахунок
коштів обласного та
державного бюджетів).
Забезпечення
перинатального центру
препаратами для лікування
акушерських кровотеч з
великою крововтратою (у
разі відсутності
забезпечення за рахунок
коштів обласного та
державного бюджетів)
Проведення тренінгів для
лікарів загальної практики
– сімейної медицини з
питань спостереження за
вагітними з нормальним
перебігом вагітності
Проведення тренінгів з
питань сучасних
технологій в акушерській
практиці для лікарів та
середнього медичного
персоналу Хмельницького
міського перинатального
центру
Сприяння роботі шкіл
відповідального
батьківства у ЖК №1 та
ЖК №2
Проведення інформаційнопросвітницьких кампаній
для населення з питань
здорового способу життя,
збереження

В 2020 році КП «Хмельницький міський
перинатальний центр» отримав централізовано з
державного бюджету лікарський засіб
«Карбетоцин», розчин для ін`єкцій, 100 мкг/мл
по 1 мл у флаконі – 150 флаконів
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я

-

За звітний період проведено 2 тренінги для
сімейних лікарів з питань спостереження за
вагітними з нормальним перебігом вагітності

ХМПЦ

2017-2021
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Не потребує
фінансуванн
я

-

Для акушер-гінекологів тренінги проводились
згідно планів підвищення кваліфікації, а також в
режимі онлайн-симпозіумів, з’їздів, конференцій.
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2017-2021
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Не потребує
фінансуванн
я

-

Школи відповідального батьківства
працівниками жіночих консультацій проводяться
зі всіма вагітними, що перебувають на обліку.

Головний
лікар
ХМПЦ

2017-2021
роки

Не потребує
фінансуванн
я

-

На дану тематику спеціалістами проведено 387
лекцій, 26 виступів по радіо та 5 тематичних
телепрограм

26,8
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12.

репродуктивного здоров‘я
та запобігання небажаної
вагітності
Організація співпраці з
громадськими
організаціями та засобами
масової інформації з
питань здорового способу
життя, збереження
репродуктивного здоров‘я
та запобігання небажаної
вагітності
Надання якісної, доступної
перинатальної допомоги
жінкам репродуктивного
віку, вагітним, роділлям,
породіллям,
новонародженим з метою
зниження захворюваності
новонароджених,
створення можливості
вихожування дітей з
малою та дуже малою
масою тіла при
народженні.
Доукомплектування та
введення в дію методики
екстракорпорального
запліднення в
Хмельницькому міському
перинатальному центрі
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30,0

30,0

Лікарями акушер-гінекологами проведено 116
лекцій, 9 виступів по радіо та 15 телепередачі з
питань здорового способу життя, збереження
репродуктивного здоров‘я та запобігання
небажаної вагітності. Міські заклади ОЗ активно
співпрацюють з ГО «Щасливе материнство»

Міський
бюджет

30 000,0

21499,9

Видатки за загальним фондом міського бюджету
на утримання КП «ХМПЦ» в 2020 р. склали –
21 499,9 тис. грн.
Починаючи з 01.04.2020 року КП «ХМПЦ»
уклало з НСЗУ договір про медичне
обслуговування населення за програмою
медичних гарантій.
В 2020 році в пологовому стаціонарі КП
«ХМПЦ» відбулись пологи у 2433 роділь, в т.ч.
у 763 жінок пологорозрішення проведено
шляхом операції кесарського розтину.

Міський
бюджет

300,0

Міський
бюджет

В 2020 р. робота відділу ДРТ без динаміки в
порівнянні з 2018 р. по причині плинності
кадрів. Високий рівень конкуренції та низька
заробітна плата такого спеціаліста в
комунальному підприємстві «ХМПЦ» сприяє
«переманюванню» кадрів у приватні клініки.
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Розробка методичних
рекомендацій для
загальноосвітніх
навчальних закладів щодо
профілактики захворювань
опорно-рухового
апарату,органів зору під
час навчального процесу
Пропаганда здорового
харчування серед учнів
загальноосвітніх
навчальних закладів

Управлінн
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потребує
фінансува
ння

-

Такі методичні рекомендації
розроблені відповідними дитячими
спеціалістами КП «Хмельницька міська дитяча
лікарня»

Управлінн
я охорони
здоров'я
ХМДЛ

2017
рік

Не
потребує
фінансува
н
ня

-

Впровадження
комплексних групових та
індивідуальних програм
фізичної реабілітації дітей
з порушенням постави та
сколіозом в залежності від
ступеня важкості на базі
відділення відновного
лікування,
реабілітаційного центру
«Турбота» та
фізіотерапевтичного
відділення Хмельницької
міської дитячої лікарні.

ХМДЛ

20172021
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Міський
бюджет

В 2020 р. лікарями міських ЗОЗ проведено 46
загально-освітніх заходів в загальноосвітніх
закладах, 5 закладах профтехосвіти та в 4
коледжах з питань значення для здоров’я,
фізкультури і спорту, загартування та
раціонального харчування
В 2020 р. враховуючи карантинні обмеження в
реабілітаційному центрі «Турбота» ХМДЛ
проліковано 125 дітей, з них 86 - діти з
інвалідністю, з порушенням опорно-рухового
апарату – 94.

Всього по розділу

Начальник управління
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32 050,0

20,0

22646,2

Борис ТКАЧ

