Інформація
про стан виконання міської Програми «Здоров’я хмельничан» на 2017-2021 роки за 1-ше півріччя 2018 року:
1. Первинна медико-санітарна допомога (ПМСД).
№ п/п

Перелік заходів програми

Стан виконання

Обсяг видатків за видами
джерел (міський бюджет,
державний бюджет, інші
джерела- розшифрувати),
тис. грн.

Очікуваний результат

1

Реалізація державної політики в сфері охорони
здоров`я в частині розвитку первинної медикосанітарної допомоги

Розвиток первинної медико-санітарної допомоги в місті є одним із розділів реалізації
державної політики в галузі охорони здоров'я. В місті Хмельницькому створено 2 центри
первинної медико-санітарної допомоги та мережу амбулаторій. З квітня 2018 року міські
ЦПМСД активно долучилися до кампанії по вибору сімейного лікаря та підписання
декларацій. Так, станом на 1 липня центри автономізувалися, підписали договори з НСЗУ
та заключили декларації з понад 90 тисячами пацієнтів, що складає 34% від
зареєстрованих мешканців обласного центру.

Покращення доступності та
якості первинної медичної
допомоги

2

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

Продовжується робота над удосконаленням роботи програми з електронного запису на
прийом до лікаря в амбулаторно-поліклінічних закладах міста. Система змінюється,
враховуючи зміни в законодавстві та продовження реформування галузі.

Забезпечення доступу
мешканців до якісних
медичних послуг

3

Запровадження електронного запису на прийом до
лікаря у всіх міських закладах охорони здоров’я та
його програмне забезпечення

Продовжується робота над удосконаленням роботи програми з електронного запису на
прийом до лікаря в амбулаторно-поліклінічних закладах міста. Система змінюється,
враховуючи зміни в законодавстві та продовження реформування галузі. З квітня 2018 року
міські ЦПМСД активно долучилися до кампанії по вибору сімейного лікаря та підписання
декларацій. Так, станом на 1 липня центри автономізувалися, підписали договори з НСЗУ
та заключили декларації з понад 90 тисячами пацієнтів, що складає 34% від
зареєстрованих мешканців обласного центру.

Впорядкування черги на
плановий прийом до лікаря

4

Збільшення штатних посад лікарів загальної
практики-сімейної медицини шляхом їх поетапної
перереєстрації

Зареєстровано 132,5 (118,75 - в аналогічному періоді 2017 року) штатних посад лікарів
загальної практики-сімейної медицини. Кількість зареєстрованих посад лікарів ЗПСМ
збільшилась на 10% в порівнянні з минулим роком і складає 4,99 на 10 тисяч мешканців
обласного центру ( в 2017 році цей показник визначено на рівні 4,47).

Покрашення забезпеченості
населення сімейними
лікарями

5

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

Придбана комп’ютерна техніка для ЦПМСД №1 та ЦПМСД №2.

6

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

Первинну медико-санітарну допомогу надають два центри первинної медико-санітарної
допомоги, в їх складі 23 амбулаторії загальної практики-сімейної медицини. 10
амбулаторій працює у віддалених мікрорайонах – Лезневе, Озерна, Книжківці, Гречани,
Дубово, Червонофлотська, Зарічанська, Ружична. Проводяться роботи по капітальному
ремонту в АЗПСМ по вул.Зарічанська, 30 та Гречко, 12 та капітальний ремонт м'якої
покрівлі АЗПСМ по вул. Курчатова,1

Всього по розділу:

Покращення якості надання
первинної медичної допомоги
999,70 населенню
Забезпечення доступності та
якості надання медичної
допомоги населенню
589,30

1589,00

2. Зниження захворюваності на серцево-судинні та мозково-судинні хвороби.
№ п/п

Перелік заходів програми

Стан виконання

1.

Залучення засобів масової інформації (теле- та
радіопередачі, преса, відеопокази, санбюлетні,
пам’ятки тощо) для: пропаганди здорового способу
життя серед населення, підвищення обізнаності
хмельничан з питань профілактики і основних
проявів серцево-судинних і мозково-судинних
захворювань.
Покращити якість проведення періодичних
медичних оглядів і диспансеризації з метою
виявлення пацієнтів з факторами ризику та на ранніх
стадіях хвороб системи кровообігу

Здоровий спосіб життя, профілактика серцево-судинних та судинно мозкових захворювань
- є ключовими темами в санітарно-просвітницькій роботі медичних працівників міста. Так,
впродовж першого півріччя 2018 року проведено 525 лекцій по профілактиці серцевосудинних захворювань, лікарі приймали участь у 10 радіо та 3 телепередачах із зазначених
питань.

Підвищення
рівня
поінформованості населення
щодо факторів ризику серцевосудинних і судинно-мозкових
захворювань та способів їх
корекції

Проведення скрінінгу з метою виявлення факторів ризику захворювань системи кровообігу
внесено до обов'язкових оглядів на первинному рівні. Сімейний лікар в залежності від
наявних факторів ризику, щороку або раз на два роки проводить обстеження пацієнтів
старше 40 років, призначає аналіз на холестерин, цукор крові, проводить роз'яснювальну
роботу по корекції способу життя та призначає лікування.

Збільшення кількості вперше
виявлених
випадів
захворювання
та
попередження їх ускладнень

3

Забезпечити ведення на електронних носіях
кардіореєстру хворих на інфаркт міокарду та гостре
порушення мозкового кровообігу

Розроблені таблиці для ведення реєстру та схема взаємодії підрозділів лікувальних
закладів.

Покращення обліку та якості
роботи
з
диспансерною
групою пацієнтів

4

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

Заступниками з медичних питань закладів охорони здоров'я проводиться експертна оцінка
надання медичної допомоги ( амбулаторної та стаціонарної) пацієнтам з гострим
інфарктом міокарда та гострим порушенням мозкового кровообігу.

6

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)

Впродовж першого півріччя 2018 року неврологічне та кардіологічні відділення
Хмельницької міської лікарні забезпечувалися препаратами для тромболітичної терапії
відповідно до централізованих поставок. Проведено 5 успішних тромболізісів при гострих
порушеннях мозкового кровообігу в неврологічному відділенні №1.

7

Забезпечити Хмельницьку міську лікарню
комплектами експрес-тестів (тест-смужками) для
визначення Т-тропоніну та реактивами для
визначення Д-димерів
Всього по розділу

Хмельницька міська лікарня забезпечена комплектами експрес-тестів для визначення тропоніну. В І
півріччі 2018 року проведено 455 досліджень, 207 - за аналогічний період 2017 року).

2

5

3. Цукровий діабет
№ п/п
Перелік заходів програми

Придбано коагулометр для Хмельницької міської лікарні ( 52,6 тис.грн) та проведено
капітальний ремонт апарату МРТ ( 950,0 тис.грн).

Стан виконання

Обсяг видатків за видами
джерел (міський бюджет,
державний бюджет, інші
джерела- розшифрувати)

Очікуваний результат

Зменшення
смертності
населення
від
серцевосудинних і судинно-мозкових
захворювань
раннього
1002,6 Покращення
виявлення випадків гострого
порушення кровообігу з метою
ефективного
застосування
сучасних методів лікування (
тромболітична терапія тощо)
Покращення
надання
медичної допомоги хворим на
серцево-судинні та судинномозкові
захворювання
захворювання відповідно до
протоколів надання медичної
допомоги
Удосконалення
ранньої
діагностики
інфаркту
міокарда, ТЕЛА та інших
гострих тромбозів
1002,6

Обсяг видатків за
видами джерел
(міський бюджет,
державний
бюджет, інші
джереларозшифрувати)

Очікуваний результат

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.

Лікарі закладів охорони здоров'я міста проводять широку санітарно-освітню роботу щодо
важливості попередження, раннього виявлення, вчасного лікування цукрового діабету.
Впродовж 6 місяців 2018 року проведено 110 лекцій, 2 публікації в пресі та по 2
виступи на радіо та телебаченні.

Забезпечення належного рівня
обізнаності населення
стосовно проблем виникнення
захворювання на цукровий
діабет

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)

Понад 11 тисяч хмельничан страждають на цукровий діабет. Всі заклади проводять аналіз
крові на цукор та забезпечені розхідними матеріалами для його проведення. Так, за 6
місяців 2018 року в місті проведено 75813 аналізів крові на цукор. Вперше діагноз
цукрового діабету встановлено 377 особам, в тому числі 7 дітям.

Збільшення кількості вперше
виявлених випадів
захворювання на ранніх
стадіях та попередження їх
ускладнень з метою
зменшення рівня інвалідизації
та смертності від ускладнень
цукрового діабету

3

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)

Препарати інсуліну для лікування отримують понад 1800 пацієнтів. Ведеться реєстр
пацієнтів, які для лікування діабету використовують препарати інсуліну. Пацієнти
отримують цукрознижуючі препарати безоплатно, або з частковою доплатою по Урядовій
програмі "Доступні ліки" та відповідно до додатку 2 ПКМУ №1303.

Покращення якості лікування
та досягнення тривалої
компенсації хвороби

Всього по розділу
4. Імунопрофілактика, захист та лікування населення від інфекційних хвороб.
№ п/п

1

Стан виконання

Перелік заходів програми

Обсяг видатків за видами
джерел (міський бюджет,
державний бюджет, інші
джерела- розшифрувати)

Удосконалення профілактичних та протиепідемічних На особливому контролі проведення імунопрофілактики дітям та дорослим, відповідно до
заходів щодо запобігання поширенню інфекційних календаря щеплень. Імунобіологічні препарати заклади отримують відповідно до
хвороб, боротьба з якими проводиться засобами
розподілу. Всі випадки побічних дій реєструються та проводиться аналіз кожного випадку.
імунопрофілактики відповідно до календаря
профілактичних щеплень, проведення моніторингу
випадків побічної дії вакцин шляхом обліку,
реєстрації та розслідування кожного випадку.

1.1. Забезпечення охоплення щепленнями вакциною
БЦЖ не менше 95% новонароджених

Очікуваний результат

Своєчасне охоплення
профілактичними
щепленнями цільових груп
населення не нижче 95
відсотків (щороку) для
збереження популяційного
імунітету.

92,4 % новонароджених дітей проведена вакцинація БЦЖ, в т.ч. виконано в пологових
будинках 78,6% щеплень. Для проведення туберкулінодіагностики заплановано на 2018
рік 46804 дитини віком від 1 до 17 років. Охоплено туберкулінодіагностикою 10236 дітей,
що складає 218,7 на 1000 дітей що підлягають діагностиці.

Попередження захворюваності
серед дітей

Своєчасне охоплення
профілактичними
щепленнями цільових груп
населення за епідемічними
показаннями , охоплення
профілактичними
Належне дотримання

2

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

Епідемічний період поширення грипу та ГРЗ жовтень-березень, тому щеплення
рекомендовано проводити напередодні, тобто у ІІІ -ІV кварталах.

3

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

Транспортування імунобіологічних препаратів забезпечується КП "ЦПМСД №1" та КП
"ЦПМСД №2" з дотриманням так званого "холодового ланцюга, тобто в сумкаххолодильниках. Всі кабінети щеплень забезпечені холодильниками для зберігання
імунобіологічних препаратів та сумками-холодильниками.

оптимальних умов
«холодового ланцюга»

4

Забезпечення лікувально – профілактичних закладів В першому півріччі 2018 року рентгенівське обладнання не придбавалося.
сучасним рентгенівським обладнанням.

Покращення
діагностики
різних форм туберкульозу

5

Забезпечення виконання плану періодичних
профілактичних флюорографічних оглядів
населення міста

Впродовж 6 місяців 2018 року проведено 76213 профілактичних флюорографічних
обстеження, в тому числі 1446 на пересувному апараті.

Раннє виявлення туберкульозу
органів дихання у мешканців
міста

6

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

Особи, які перебувають в ізоляторі тимчасового тримання проходять флюорографічне
обстеження в Хмельницькому міському протитуберкульозному диспансері. Так, в першому
півріччі обстежено 28 осіб, у 2 випадках рекомендована консультація фтизіатра.

7

Забезпечити щорічне проведення
туберкулінодіагностики серед дитячого населення

8

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

Для проведення туберкулінодіагностики заплановано на 2018 рік 46804 дитини віком від 1
до 17 років. Охоплено туберкулінодіагностикою 10236 дітей, що складає 218,7 на 1000
дітей що підлягають діагностиці.
Розробляється порядок забезпечення пацієнтів зазначеними препаратами.

Забезпечення
охоплення
туберкулінодіагностикою не
менше 95 відсотків (щороку)
Покращення результатів
лікування вірусних гепатитів
В та С

9

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

Проведено в першому півріччі 307 лекцій з питань профілактики інфекційних хвороб, 102 профілактики ВІЛ/СНІДу та 387 щодо здорового способу життя. Охоплено лекціями 2361
учень старших класів та 4179 студентів , учнів коледжів та училищ.

Підвищення рівня знань у
населення
з
питань
попередження захворювань.

Всього по розділу
5. Медична допомога окремим категоріям населення.
№ п/п

Перелік заходів програми

Стан виконання

1

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

Періодичні профілактичні огляди працівників бюджетної сфери та державних службовців
проводиться в поліклініках міста спеціально створеними бригадами лікарів, проводиться
лабораторне та необхідне інструментальне обстеження. Так, в першому півріччі
організовано та проведено огляди працівників апеляційного суду Хмельницької області та
працівників міської ради понад 500 осіб. Також, у відділенні профоглядів поліклініки №4
проходять періодичні профілактичні огляди працівники працівників окремих професій,
виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб ( працівники шкіл та дитячих дошкільних
закладів). В першому півріччі для зручності працівників шкіл з метою зменшення черг при
проведенні оглядів в серпня-вересні організовано виїзні огляди. Оглянуто за 6 місяців
поточного року 8604 осіб, які працюють в бюджетній сфері, в тому числі 1368 працівників шкіл під час виїздів лікарської бригади у школи.

Обсяг видатків за видами
джерел (міський бюджет,
державний бюджет, інші
джерела- розшифрувати)

448,00

Очікуваний результат

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 .

Завдяки виділеним коштам, з початку року по сьогоднішній день перші три дні
безкоштовно проліковано у відділенні реанімації з ліжками інтенсивної терапії
Хмельницької міської лікарні 429 пацієнтів, в Хмельницькій міській дитячій лікарні – 199
дітей, в тому числі 91 дитина новонароджена.

3

Забезпечення лікарськими засобами та виробами
медичного призначення мешканців міста під час
стаціонарного лікування з розрахунку сталої суми на
одного пацієнта.

У стаціонарах міста працює 1440 ліжок. Відповідно, забезпеченість населення ліжками
складає 54,2 на 10 тисяч населення. Стаціонарна допомога надається за 30-ма профілями,
включаючи одинадцять профілів дитячих ліжок та 4 профілі акушерсько-гінекологічних
ліжок. В першому півріччі 2018 року в стаціонарах міста проліковано 23485 пацієнтів, і це
на 120 пацієнтів більше, ніж у першому півріччі 2017 року. 4254 пацієнти ( 17,9%) –
мешканці з районів області.

4

Забезпечення мешканців міста виробами медичного У травмпунктах безкоштовно витратними матеріалами скористалися при зверненні за
призначення під час звернення за медичною
медичною допомогою 11250 дорослих та 6689 дітей.
допомогою в травматологічні пункти міської та
дитячої лікарень .

5

Оновлення та ведення реєстру учасників АТО, які
Продовжується ведення реєстру учасників АТО та проведення необхідних оглядів,
звертаються до лікувально-профілактичних закладів обстежень та консультацій.

Покращення диспансерного
нагляду

6

Забезпечення учасників АТО лікарськими засобами
та виробами медичного призначення на пільгових
умовах в межах чинного законодавства

Покращення стану здоров‘я
учасників АТО

7

Покращення умов перебування в палатах
стаціонарних лікарняних закладів учасників війни та
бойових дій

Покращення побутових умов
під час стаціонарного
лікування в міських ЛПЗ

8.

Відкриття відділення медичної реабілітації на базі
Хмельницької міської поліклініки №3

Забезпечення медичної
реабілітації потребуючим
категоріям пацієнтів

9.

Покращення матеріально-технічної бази медичних
закладів міста в межах наявних асигнувань галузі

10. Забезпечення пільгових категорій хмельничан в
частині безоплатного та пільгового відпуску
лікарських засобів за рецептами лікарів у разі
амбулаторного лікування, з них:

Придбано коагулометр для Хмельницької міської лікарні ( 52,6 тис.грн) та проведено
капітальний ремонт апарату МРТ ( 950,0 тис.грн).В Хмельницькій міській дитячій лікарні
придбана апаратура штучної вентиляції легенів для дітей ( 999,0 тис.грн), три
пульсоксиметра ( 140,0 тис.грн), кисневий концентратор для стоматології ( 30,0 тис.грн) та
дихальні контури до апарата ШВЛ ( 48,2 тис.грн). У Хмельницькому міському
перинатальному центрі придбали набір реанімаційний для новонароджених ( 88,0
тис.грн), мікроскоп ( 68,0 тис.грн) та кольпоскоп 132,9 (тис. грн). Хмельницька міська
поліклініка придбала мікроскоп ( 11,9 тис.грн) а №2 прилад ультразвуковий скануючий (
948,8 тис. грн). Для Хмельницької міської поліклініка №4 придбано щипці біопсійні ( 16,0
тис. грн) та фотометр ( 22,0 тис.грн). Чотири УФ-камери Панмед придбано для
стоматологічної поліклініки ( 88,7 тис. грн).Придбана комп’ютерна техніка для ЦПМСД
№1 ( 479,7 тис. грн.) та ЦПМСД №2 (520,0 тис. грн.).

4595,80 Покращення побутових умов
під час стаціонарного
лікування в міських ЛПЗ

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 1 півріччя 2018 року забезпечено пільговими препаратами
пацієнтів з різних соціальних груп та з різними важкими захворюваннями на суму в 3280,6
тис. грн.
Завдяки виконанню програми «Доступні ліки» безоплатно або з частковою доплатою
мешканці міста отримали ліків на 2822,4 тис. грн.

6103,00

10-1 Хворі, які потребують трансплантації органів чи

В місті Хмельницькому проживає 8 пацієнтів з пересадженими органами. У 6 пацієнтів
інших анатомічних матеріалів або перенесли
трансплантована нирка та у 2 - печінка. Ліками для спеціальної терапії пацієнти
трансплантацію (у разі відсутності забезпечення за забезпечуються за кошти Державного бюджету. Впродовж 2018 року базовими
рахунок коштів обласного та державного бюджетів) : препаратами пацієнти забезпечені.

10-2 хворих на онкозахворювання( амбулаторна
хіміотерапія)
10-3 хворих на онкозахворювання ( паліативна допомога)

10-4 забезпечення лікарськими засобами та лікувальним
харчуванням хворих на рідкісні (орфанні)
захворювання, згідно з переліком, затвердженим
наказом Міністерства охорони здоров’я України від
27.10.2014 року №778 „Про затвердження переліку
рідкісних (орфанних) захворювань”, в тому числі:

11.4. Фенілкетонурію (у разі відсутності забезпечення за
1. рахунок коштів обласного та державного бюджетів);
11.4. муковісцидоз;
Всього по розділу

11146,80

6. Охорона материнства та дитинства, репродуктивне здоров‘я.
№ п/п
Перелік заходів програми

Стан виконання

1

Забезпечення міського перинатального центру та
У Хмельницькому міському перинатальному центрі придбали набір реанімаційний для
міської дитячої лікарні сучасною апаратурою,
новонароджених ( 88,0 тис.грн).
моніторингового спостереження за станом матері і
плоду, а також відділення анестезіології з ліжками
інтенсивної терапії для новонароджених

2

Дотримання принципів підтримки грудного
вигодовування немовлят в пологовому стаціонарі та
дитячих відділеннях міських закладів охорони
здоров'я

Лікарі гінекологи та педіатри проводять широку роз'яснювальну роботу щодо необхідності
грудного вигодовування немовлят. Активно співпрацюють медики з ГО "Хмельницькою
групою підтримки грудного вигодовування " Щасливе материнство" з проведенням
роз'яснювальної роботи в різних колах зацікавлених груп населення.

3

Підтверджувати у встановлені терміни статус
«Лікарня доброзичлива до дитини»

Хмельницька міська дитяча лікарня кілька років тому отримала та підтверджує статус
"Лікарня доброзичлива до дитини".

4

Забезпечення акушерських стаціонарів препаратами
для лікування дихальних розладів новонароджених
(у разі відсутності забезпечення за рахунок коштів
обласного та державного бюджетів).

Обсяг видатків за
видами джерел
(міський бюджет,
державний бюджет,
інші джереларозшифрувати)

Очікуваний результат

88,00 Покращення якості
спеціалізованої медичної
допомоги

Зниження рівня малюкової
смертності на 15%.

5

Забезпечення перинатального центру препаратами
для лікування акушерських кровотеч з великою
крововтратою (у разі відсутності забезпечення за
рахунок коштів обласного та державного бюджетів)

Зниження рівня материнської
смертності з приводу
акушерських кровотеч

6

Проведення тренінгів для лікарів загальної практики
– сімейної медицини з питань спостереження за
вагітними з нормальним перебігом вагітності

Забезпечення антенатальним
доглядом вагітних на
належному рівні

7

Проведення тренінгів з питань сучасних технологій в
акушерській практиці для лікарів та середнього
медичного персоналу міського перинатального
центру

8

Сприяння роботі шкіл відповідального батьківства у У школах відповідального батьківства майбутніх татусів готують до участі у пологах та
ЖК №1 та ЖК №2
догляді за новонародженими малюками.

9

Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній
для населення з питань здорового способу життя,
збереження репродуктивного здоров‘я та запобігання
небажаної вагітності

10

Організація співпраці з громадськими організаціями Управління та заклади охорони здоров'я міста співпрацюють з різними громадськими
та засобами масової інформації з питань здорового
організаціями які у своїй діяльності дотичні до питань охорони здоров'я.
способу життя, збереження репродуктивного
здоров‘я та запобігання небажаної вагітності

11

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.

12

Доукомплектування та введення в дію методики
На базі Хмельницького міського перинатального центру у складі Центру планування сім’ї
екстракорпорального запліднення в Хмельницькому та репродукції людини створено відділ допоміжних репродуктивних технологій з
міському перинатальному центрі
дороговартісним медичним обладнанням. Це структурний підрозділ, де працюватиме
соціальна програма по лікуванню безпліддя. Подружжям, які багато років мріють про
малюка, але з різних причин, не можуть втілити цю мрію у життя, пропонується
безкоштовне обстеження і лікування. Оплатити потрібно тільки вартість медикаментів та
витратних матеріалів, що є фінансово доступно для безплідних сімейних пар.

13

Розробка методичних рекомендацій для
Розпочата робота над розробленням рекомендацій щодо профілактики захворювань опорнозагальноосвітніх навчальних закладів щодо
рухового апарату та органів зору під час навчального процесу.
профілактики захворювань опорно-рухового апарату,
органів зору під час навчального процесу.

14

Пропаганда здорового харчування серед учнів
загальноосвітніх навчальних закладів .

15

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.

Щоквартально в Хмельницькому міському перинатальному центрі проводяться виробничі
наради з обговоренням впровадження сучасних технологій в акушерській практиці. Лікаря
центру приймають участь у науково-практичних конференціях, семінарах та інших
науково-практичних заходах з метою впровадження в практику досягнень науки.

Для інформування населення щодо здорового способу життя, збереження репродуктивного
здоров'я та запобігання небажаної вагітності використовуються всі доступні засоби
комунікації: бесіди, лекції, виступи по радіо та телебаченню, повідомлення у пресі та на
сторінках інтернету.

З початку року у міському перинатальному центрі народилося 1276 малюків, всі
забезпечені необхідними лікарськими засобами та виробами медичного призначення,
використано 577,1 тис. грн.

Підвищення рівня знань у
населення з питань
збереження репродуктивного
здоров‘я та запобігання
небажаної вагітності
Підвищення рівня знань у
населення з питань
збереження репродуктивного
здоров‘я та запобігання
небажаної вагітності
577,10

Заплановані на ІІІ-ІV квартали виступи медичних працівників перед учнями
загальноосвітніх навчальних закладів з питань здорового харчування.

Запобігання та зменшення
рівня захворюваності органів
шлунково-кишкового тракту у
дітей.
Зниження рівня
захворюваності, поширеності
та інвалідизації з приводу
набутих захворювань опорнорухового апарату

Всього по розділу

665,10

Начальник управління охорони здоров'я

Б.Ткач

