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Інформація
про стан виконання міської Програми «Здоров‘я хмельничан на 2017-2021 роки»
за І–ше півріччя 2019 року

№
п/п
1

1. ПЕРВИННА МЕДИКО-САНІТАРНА ДОПОМОГА (ПМСД).
Передбачено Виконано
програмою за І-е півр.
Перелік заходів програми
Виконавці
Стан виконання
на 2019 р.
2019р.
тис. грн.
тис. грн.
Реалізація державної політики в сфері Управління
Покращення доступності та якості первинної
охорони здоров`я в частині розвитку
охорони
медичної допомоги.
первинної медико-санітарної допомоги
здоров'я
З 2016 р. в місті розмежовано надання первинної
та вторинної медичної допомоги шляхом
створення двох центрів ПМСД, в структурі яких
працює 23 амбулаторії загальної практики–
сімейної медицини. Частина амбулаторій працює
на базі колишніх поліклінік, частина – у
відокремлених приміщеннях.
В червні 2018р міські центри ПМСД одні із
перших підписали договір з Національною
службою здоров’я про медичне обслуговування
населення за програмою медичних гарантій і
починаючи з 01 липня отримують фінансування
від національного замовника. І етап реформи
первинної
медичної
допомоги
в
місті

2

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

Управління
охорони
здоров’я

500,0

658,7

3

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

Управління
охорони
здоров'я

100,0

-

4

Збільшення штатних посад лікарів загальної
практики-сімейної медицини шляхом їх
поетапної перереєстрації
Придбання медичного обладнання та виробів
медичного призначення для центрів ПМСД
та амбулаторій загальної практики-сімейної
медицини

Управління
охорони
здоров'я
Управління
охорони
здоров'я

-

-

-

2270,3

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

Управління
охорони
здоров'я

2000,0

1118,7

5

6

впроваджено.
В 2018р. заклади первинної медичної допомоги
зареєстровані в електронній системі E-Health.
Виконуючи вимоги реформи, всі робочі місця
лікарів первинної ланки комп’ютеризовано за
рахунок коштів міського бюджету і з 01.04.2018р.
розпочато процес підписання декларацій з
населенням. Для цього для ЦПМСД придбано
комп’ютерну техніку (38 одиниць)
За допомогою обраної медичної інформаційної
системи «Медікс», яка зареєстрована на E-Health
впроваджується електронна реєстрація пацієнтів
шляхом підписання декларацій та електронний
документообіг. Так, станом на 01.07.2019 року в
системі зареєстровано 241 170 пацієнтів.
Запроваджено електронний запис на прийом до
лікаря на первинній ланці, та в амбулаторних
закладах вторинного рівня (міські поліклініки,
міська дитяча лікарня, міська стоматологічна
поліклініка).
Продовжується
удосконалення
роботи програми «Medics» щодо електронного
запису на прийом до лікаря в амбулаторнополіклінічних
закладах
міста.
Система
змінюється, враховуючи зміни в законодавстві та
реформування галузі.
В 2018р. в центрах ПМСД збільшено кількість
посад лікарів загальної практики – сімейної
медицини з 133 посад до 190 посад.
Покращення якості надання первинної медичної
допомоги населенню: (У І-му півріччі 2019 року
центрами ПМСД закуплено обладнання та
вироби медичного призначення на загальну суму
2270,3 тис. грн.)
В І півріччі 2019р. кількість амбулаторії не
змінювалось. Проведено поточний ремонт
системи водопостачання та водовідведення в
амбулаторіях ЦПМСД та капітальний ремонт по

встановленню системи опалення в амбулаторії по
вул.Зарічанській,30
Всього по розділу:

№
п/п
1.

2

3

4

5

2600,0

4047,7

2. ЗНИЖЕННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА СЕРЦЕВО-СУДИННІ ТА МОЗКОВО-СУДИННІ ХВОРОБИ.
Передбачено Виконано
програмою за І-е півр.
Перелік заходів програми
Виконавці
Стан виконання
на 2019 р.
2019 р.
тис. грн.
тис. грн.
Залучення засобів масової інформації (телеЛПЗ міста
Підвищення рівня поінформованості населення
та
радіопередачі,
преса,
відеопокази,
щодо факторів ризику серцево-судинних і
санбюлетні, пам’ятки тощо) для: пропаганди
судинно-мозкових захворювань та способів їх
здорового способу життя серед населення,
корекції. За І півріччя 2019 р. проведено 849
підвищення обізнаності хмельничан з питань
лекцій, 32 радіо- та 16 телепередач, опубліковано
профілактики і основних проявів серцево8 публікацій в пресі з питань серцево-судинних
судинних і мозково-судинних захворювань.
та цереброваскулярних хвороб.
Покращення якості проведення періодичних
ЛПЗ міста
В
динаміці
стабілізація
показників
медичних оглядів і диспансеризації з метою
захворюваності
на
серцево-судинні
виявлення пацієнтів з факторами ризику та
захворювання.
на ранніх стадіях хвороб системи кровообігу
Забезпечення ведення на електронних носіях
ЛПЗ міста
Наказом начальника управління від 30.07.2018р.
кардіореєстру хворих на інфаркт міокарду та позаштатний
№184 та №185 затверджено порядок обліку
перенесли гостре порушення мозкового
міський
хворих на гострий інфаркт міокарду та гостре
кровообігу
кардіолог
порушення мозкового кровообігу в закладах
позаштатний
охорони здоров’я м.Хмельницького. Створено та
міський
функціонує міський реєстр електронний реєстр
невролог
пацієнтів по цих нозологіях.
Забезпечення надання медичної допомоги ЛПЗ міста,
Медична допомога хворим даного профілю
хворим на серцево-судинні і судинно-мозкові позаштатний
надається згідно діючих стандартів надання
захворювання відповідно до
клінічних
міський
медичної допомоги. На амбулаторному етапі для
протоколів та стандартів надання медичної
кардіолог,
даної категорії пацієнтів діє урядова програма
допомоги
позаштатний
«Доступні ліки».
міський
невролог
Забезпечення Хмельницької міської лікарні Управління
Рішенням МВК від 14.06.2018 р. №461
500,0
241,4
сучасним медичним обладнанням з метою
охорони
затверджено відшкодування вартості послуг з
ранньої діагностики та надання невідкладної
здоров’я,
безкоштовного обстеження
на КТ на базі

медичної допомоги при серцево-судинних і
мозково-судинних
захворюваннях
(комп’ютерний томограф та інше)

ХМЛ

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)

ХМЛ

84,00

148,2

7

Забезпечення Хмельницької міської лікарні
комплектами експрес-тестів (тест-смужками)
для визначення Т-тропоніну та реактивами
для визначення Д-димерів

ХМЛ

110,0

34,5

694,0

424,1

Всього по розділу

№
п/п
1

Перелік заходів програми
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

3. ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ
Передбачено Виконано
програмою за І-е півр.
Виконавці
на 2019р.
2019р.
тис.грн.
тис.грн.
Управління
охорони
здоров'я
ЛПЗ міста
позаштатний

Хмельницької міської лікарні окремих категорій
населення. За 6 міс. 2019р. обстежено на
приватному комп’ютерному томографі 287
пацієнтів, за обстеження яких відшкодовано
241,4 тис.грн. Тромболітична терапія хворим на
інфаркт міокарду та гострий інсульт проводилась
у
звітному
році
лікарськими
засобами
отриманими централізовано, закуплені за кошти
державного та обласного бюджетів. У 2019 р.
проведено 3 сеанси тромболізису у хворих з
гострим ішемічним інсультом.
Впродовж 6 міс. 2019р. Хмельницькою міською
лікарнею отримано лікарських засобів для
проведення тромболітичної терапії закуплених за
рахунок державного бюджету на загальну суму
88,2 тис.грн. (актилізе – 6 фл), з обласного
бюджету – на загальну суму 60 тис.грн. (актилізе
- 4 фл)
В І півріччі 2019р. для Хмельницької міської
лікарні закуплено експрес-тести для визначення
Т-тропоніну (діагностика гострого інфаркту
міокарда) на суму 8,7 тис.грн. (проведено 446
тестів) в та хімічні реактиви для визначення Ддімерів (діагностика гострого тромбозу судин) на
суму 25,8 тис. грн. (проведено 117 досліджень)

Стан виконання
Вимірювання рівня цукру крові проводиться в
КП «ХМЛДЦ ХМР», ХМЛ, ХМДЛ, ХМПЦ,
ЦПМСД №1 і №2. В Хмельницьких міських
поліклініках №№1,2 та 4 проводяться заняття
«Школи цукрового діабету». Для забезпечення

боротьби із захворюванням на діабет.

2

3

міський
ендокринолог

Покращення рівня своєчасного виявлення
Управління
захворювання
на
цукровий
діабет
охорони
(Визначення рівня глюкози в крові усім здоров’я ЛПЗ
пацієнтам з груп ризику) та його ускладнень
міста
(забезпечення закладів охорони здоров’я
приладами та витратними матеріалами до
них для визначення рівня глікозильованого
гемоглобіну та мікроальбумінурії)
Забезпечення хворих на цукровий діабет
ЛПЗ міста
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
матеріалами-тест-смужками,
ланцетами,
голками, шприц-ручками та іншим)

Всього по розділу

2215,0

270,0

14850,0

2065,0

17065,0

2335,0

належного рівня обізнаності населення стосовно
проблем виникнення захворювання на цукровий
діабет проводиться широка роз’яснювальна
робота. Так, 2018 р проведено 74 лекції з питань
профілактики ендокринних захворювань, 1
виступ по радіо
На базі ХМП №4 централізовано проводяться
аналізи з визначення рівня глікозильованого
гемоглобіну усім мешканцям міста, хворим на
цукровий діабет. За 6 міс. поточного року
проведено
1546
аналізів
з
визначення
глікозильованого гемоглобіну та 292 аналізи з
визначення мікроальбумінурії.
В 1 півріччі 2019 року на суму 199,1 тис. грн. –
забезпечено хворих з ЦД ІІ типу таблетованими
цукрознижуючими препаратами. За рахунок
коштів державного бюджету
для дітей та
вагітних хворих на цукровий діабет отримано
45,3 тис. тест-смужок до індивідуальних
глюкометрів на суму 95,22 тис. грн.
Відшкодовано вартість витрат на препарат
«Глюкагон», вироби медичного призначення та
інших витратних матеріалів для індивідуального
глюкометра 89 дітям на загальну суму 1865,00
тис грн.
Хворі на ЦД ІІ типу забезпечувалися окремими
пероральними цукрознижуючими лікарськими
засобами безоплатно або з певною доплатою,
передбачених урядовою програмою «Доступні
ліки». Незрячі хворі на цукровий діабет згідно
індивідуальної програми реабілітації забезпечені
індивідуальними глюкометрами з мовним
виводом (2 пацієнта на суму – 968 грн.).

№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

4. ІМУНОПРОФІЛАКТИКА, ЗАХИСТ ТА ЛІКУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ ВІД ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ.
Передбачено Виконано
програмою за І-е півр.
Перелік заходів програми
Виконавці
Стан виконання
на 2019р.
2019р.
тис. грн.
тис. грн.
Удосконалення
профілактичних
та
Управління
Охоплення щепленнями проти кору, паротиту,
73,0
протиепідемічних заходів щодо запобігання
охорони
краснухи:
поширенню інфекційних хвороб, боротьба з
здоров’я
-дітей 1 року – 68,6%
якими
проводиться
засобами
-дітей 6 років – 65,2%
імунопрофілактики відповідно до календаря
Охоплення
первинним
вакцинальним
профілактичних
щеплень,
проведення
комплексом дітей до 1р. –74,0%
моніторингу випадків побічної дії вакцин
Імунобіологічними
препаратами
заклади
шляхом обліку, реєстрації та розслідування
забезпечені централізовано за рахунок коштів
кожного випадку.
державного бюджету.
Забезпечення
охоплення
щепленнями
ХМДЛ
Охоплення щепленнями вакциною БЦЖ дітей до
10,5
вакциною
БЦЖ
не
менше
95%
1 року в І півріччі 2019 р. – 47,0%
новонароджених
Забезпечення
своєчасного
охоплення
Управління
Проведення
щорічної
передсезонної
1860,0
294,1
щепленнями цільових груп населення за
охорони
імунопрофілактики грипу в групах ризику
епідемічними показаннями, проведення
здоров'я
поводитиметься в ІІ півріччі поточного року.
щорічної передсезонної імунопрофілактики
грипу в групах ризику
Дотримання
ефективної
системи
Управління
З метою належного дотримання оптимальних
50,0
37,4
«холодового
ланцюга»
під
час
охорони
умов «холодового ланцюга» в 2018р. для центрів
транспортування,
зберігання
та
здоров'я
ПМСД
закуплено7
холодильників
для
використання вакцин шляхом оснащення
зберігання вакцини. Наразі заклади первинної
закладів охорони здоров’я холодильним
медичної допомоги забезпечені відповідним
устаткуванням
обладнанням.
Забезпечення лікувально – профілактичних
Управління
Покращення
діагностики
різних
форм
2000,0
закладів
сучасним
рентгенівським
охорони
туберкульозу. В І-му півріччі 2019 р.
обладнанням.
здоров'я
рентгенівське обладнання для закладів охорони
здоров’я не закуповувалось.
Забезпечення виконання плану періодичних
Управління
За 6 міс. 2019 р. проведено 44 851 обстеження,
профілактичних флюорографічних оглядів
охорони
що складає 75% від підлягаючих за відповідний
населення міста
здоров'я
період.
Організація проведення обстежень на
Управління
Не проводилось
туберкульоз осіб, які перебувають в
охорони

ізоляторі тимчасового тримання

8

здоров'я
ЛПЗ міста
Хмельницький
ІТТ
Забезпечення
щорічного
проведення
Управління
туберкулінодіагностики серед дитячого
охорони
населення
здоров'я

9

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

10

Проведення санітарно-освітньої роботи
ЛПЗ міста
серед населення, проведення лекцій в ГО «Вікторія»
школах та ПТУ з питань профілактики та
та інші
боротьби з інфекційними захворюваннями,
громадські
туберкульозом,
ВІЛ-/СНІДом,
організації
тютюнопалінням,
наркоманією
та Департамент
гепатитами В та С
освіти та
науки
Всього по розділу

№
п/п
1

Управління
охорони
здоров'я,
ЛПЗ міста

1500,0

-

225,0

-

-

-

5718,5

331,5

Закупівля туберкуліну та туберкулінових
шприців у І-му півріччі 2019 року не
проводилась у зв’язку з наявними залишками.
Охоплення
туберкулінодіагностикою
підлягаючого населення складає 71 %.
В 2019 р. хворі на вірусний гепатит В і С
забезпечувались лікарськими засобами за
рахунок коштів державного та обласного
бюджетів. (заходи обласної та державної
програми)
Впродовж 6 місяців 2019р. санітарно-освітні
заходи з питань профілактики та боротьби з
інфекційними захворюваннями, туберкульозом,
ВІЛ-/СНІДом, тютюнопалінням, наркоманією та
гепатитами В та С проводились в 36
загальноосвітніх закладах, в 5 ПТУ, 5 коледжах
та 4 ВНЗ.

5. МЕДИЧНА ДОПОМОГА ОКРЕМИМ КАТЕГОРІЯМ НАСЕЛЕННЯ.
Передбачено Виконано
програмою за І-е півр.
Перелік заходів програми
Виконавці
Стан виконання
на 2019р.
2019р.
тис. грн.
тис. грн.
Організація
проведення
періодичних
Відповідно до планів в першому півріччі 2019
50,0
профілактичних
оглядів
працівників
році
в
поліклініках
міста
проведено
бюджетної сфери та органів місцевого
профілактичні медичні огляди працівників
самоврядування за кошти місцевого бюджету
міської ради, Хмельницького міськрайонного
суду, Апеляційного суду Хмельницької області
Відділенням
профілактичних
оглядів
Хмельницької міської поліклініки №4 проведено
огляди працівників бюджетної сфери (персонал

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

Управління
охорони
здоров’я
ЛПЗ міста

15600,0

3034,4

Управління
охорони
здоров’я
ЛПЗ міста

12000,0

8178,6

4

Забезпечення мешканців міста виробами
медичного призначення під час звернення за
медичною допомогою в травматологічні
пункти міської та дитячої лікарень

Управління
охорони
здоров’я
ЛПЗ міста

3000,0

1386,9

5

Оновлення та ведення реєстру 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, які звертаються до
лікувально-профілактичних
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

ЛПЗ міста

-

-

Управління
охорони
здоров'я
ЛПЗ міста

150,0

2

3

6

дошкільно-шкільних та медичних закладів).
У І-му півріччі 2019 року видатки на одного
хворого під час перших трьох днів лікування у
відділенні анестезіології з ліжками інтенсивної
терапії становили у міській лікарні - 1084,00 грн.,
у дитячій лікарні – 1200,00 грн.
В
стаціонарних відділеннях Хмельницької
міської
лікарні
пацієнти
забезпечуються
медикаментами
та виробами медичного
призначення з розрахунку 450,00 грн. на 1
пацієнта, в Хмельницькій міській дитячій лікарні
-540,00 грн. на одну дитину
Необхідні лікарські засоби та вироби медичного
призначення закуплені для травматологічних
пунктів Хмельницької міської та міської дитячої
лікарень, медична допомога в яких надається
безкоштовно всім, хто такої допомоги потребує
Удосконалення системи реєстрації, шляхом
вибору сімейного лікаря та заключення
декларацій дозволила покращити диспансерний
нагляд,
надання вчасної та кваліфікованої
допомоги зазначеним категоріям громадян,
забезпечення медичними препаратами та
засобами медичної реабілітації.

Забезпечення пацієнтів зазначених пільгових
категорій проводиться відповідно до Постанови
КМУ №1303. (зі змінами та доповненнями)

7

медичного призначення на пільгових умовах
в межах чинного законодавства
Покращення умов перебування в палатах
стаціонарних лікарняних закладів інвалідів,
учасників війни та бойових дій

8.

Відкриття відділення медичної реабілітації
на базі Хмельницької міської поліклініки №2

9.

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

10.

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
технічним та іншими засобами реабілітації,
в тому числі:

Управління
охорони
здоров'я
ХМЛ та
ХМІЛ
Управління
охорони
здоров'я
Управління
охорони
здоров'я,
ЛПЗ міста

Управління
охорони
здоров'я
ЛПЗ міста

Покращення
побутових
умов
під
стаціонарного лікування в міських ЛПЗ

30,0

час

Не виконано

2000,0

12589,5

2994,8

На зміцнення матеріально-технічної бази в
першому півріччі 2019 року з міського бюджету
розвитку використано 2 995,4 тис. грн.
Проведено капітальні ремонти на загальну суму
– 1638,1 тис.грн., в тому числі капітальний
ремонт ЛОР відділення ХМЛ – 468,1 тис.грн.;
капітальний ремонт неврологічного відділення
ХМЛ – 214,8 тис. грн.; капітальний ремонт
хірургічного відділення ХМДЛ – 207,7 тис.грн.
Проведено виготовлення робочих проектів на
капітальні ремонти будівель та приміщень на
суму 747,5 тис.грн. Для лікувальних закладів
міста придбано комп’ютерну техніку на суму
1054,1
тис.грн.;
для
ХМЛ
придбано
електрокардіограф -60,0 тс. Грн. та енцефалограф
– 140,0 тис.грн.; для міських поліклінік придбано
діатермокоагулятор – 22,6 тис.грн.; дистилятор –
16,5 тис.грн.; стерилізатор – 16,0 тис.грн.;
термостат сухоповітряний – 47,5 тис.грн.

Хворі, які потребують трансплантації органів
чи інших анатомічних матеріалів або
перенесли трансплантацію (у разі відсутності
забезпечення за рахунок коштів обласного та
державного бюджетів)

Управління
охорони
здоров'я
ЛПЗ міста

200,0

155,3

10.2. Хворі на онкозахворювання (амбулаторна
хіміотерапія)

Управління
охорони
здоров'я
ЛПЗ міста

6000,0

729,0

(паліативна

Управління
охорони
здоров'я
ЛПЗ міста

200,0

510,0

10.4. фенілкетонурію
(у
разі
відсутності
забезпечення за рахунок коштів обласного та
державного бюджетів);

Управління
охорони
здоров'я
ЛПЗ міста

136,00

-

Управління
охорони

400,0

10.1

10.3

Хворі на онкозахворювання
допомога);

10.5. муковісцидоз

-

-

237,7

Впродовж І півріччя 2019р. 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 155,3
тис.грн.
В І півріччі 2019 року відшкодовано вартість
лікарських засобів через міську комунальну
аптеку «Віола» відповідно до заяв громадян для
амбулаторної хіміотерапії (гормонотерапії) 99
пацієнтам на суму 729,00 тис. грн.
В
2019р.
здійснювалось
медикаментозне
забезпечення даної категорії осіб знеболенням
(наркотичні та ненаркотичні анальгетики) –510
тис. грн. В структурі КП «Хмельницький міський
лікувально-діагностичний центр» працює виїзна
бригада паліативної допомоги. В складі виїзної
бригади працює лікар, медична сестра та
соціальний працівник. Зателефонувавши за
номером 109-709 містяни з обмеженими
фізичними можливостями, важкохворі або
одинокі пацієнти, що потребують професійного
догляду, консультацій або дрібних медичних
маніпуляцій, отримують такий вид медичної
допомоги вдома.
В І півріччі 2019р. спеціальне лікувальне
харчування для хворих дорослих та дітей на
фенілкетонурію отримано централізовано за
рахунок державного бюджету: ФКУ Нутрі 2
Енерджі – 80 упаковок;
ФКУ Нутрі 2 Концентрат – 38 упаковок;
Потреби у забезпечені даної категорії хворих
лікувальним харчуванням за рахунок місцевого
бюджету у І півріччі 2019 р. не було
В І півріччі 2019 року хворі на муковісцидоз
забезпечені за рахунок державного та обласного

здоров'я
ЛПЗ міста

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

Управління
охорони
здоров'я

360,0

277,8

Управління
охорони
здоров'я

2000,0

1154,8

13.

Забезпечення пацієнтів безкоштовними або з
певною доплатою лікарськими засобами в
рамках
реалізації
урядової
програми
«Доступні ліки»

Управління
охорони
здоров'я

1750,0

6391,3

14.

Надання якісної та доступної медичної Хмельницька
допомоги пацієнтам з хронічною нирковою
міська
недостатністю під час лікування методом
лікарня
програмного гемодіалізу у хмельницькій
міській лікарні .
Забезпечення дітей перших двох років життя
із малозабезпечених сімей безкоштовним
відпуском продуктів дитячого харчування

12000,0

537,0

126,2

9,6

725,0

365,0

11.

12.

15.

16.

Забезпечення пільговим зубопротезуванням
певних категорій громадян, які відповідно до
чинного законодавства мають право на
пільгове зубопротезування

бюджету лікарським засобом «Пульмозим» на
загальну суму 467,92 тис.грн. За рахунок коштів
міського бюджету на пільгових умовах даній
категорії осіб виписано рецепти на ліки на суму
237,7 тис. грн.
В І півріччі 2019 року відшкодовано вартість
витратних матеріалів та лікарських засобів 144
особам шляхом надання їм договорів, за
результатами розгляду комісією звернень
громадян, на загальну суму 277,8 тис.грн.
Хмельницька міська інфекційна лікарня (218,8
тис.грн), обласний госпіталь ветеранів війни
(35,3 тис.грн.), обласна лікарня (150,0 тис.грн.)
та обласний онкологічний диспансер (750,7
тис.грн).
У 2019 році містяни, хворі на цукровий діабет ІІ
типу, бронхіальну астму та серцево-судинні
захворювання отримували лікарські засоби
безоплатно або з певною доплатою згідно
переліку, передбаченого урядовою програмою
«доступні ліки». З 01.04.2019 р. оплату рецептів
по урядовій програмі проводить НСЗУ
Для покращення якості життя для містян, хворих
на хронічну ниркову недостатність, в структурі
Хмельницької
міської
лікарні
відкрито
відділення амбулаторного гемодіалізу, яке
розпочало свою роботу з 01.05.в 2019р.
На відшкодування вартості молочних продуктів
для дитячого харчування для дітей перших двох
років життя з малозабезпечених сімей у І-му
півріччі 2019 року витрачено 9,6 тис. грн.
У І-му півріччі 2019 року пролікована та
запротезована 191 особа, яка згідно чинного
законодавства
має
право
на
пільгове
зубопротезування на суму 365,0 тис. грн.

17.

18.

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
магнітнорезонансної томографії та окремих категорій
громадян методом комп’ютерної томографії
на базі Хмельницької міської лікарні за
рахунок коштів міського бюджету
Всього по розділу

№
п/п
1

2

3

4

700,0

349,0

У І-му півріччі 2019 року проліковано та
запротезовано 54 учасника АТО, учасників
Революції гідності та бійців-добровольців на
суму 349,0 тис.грн.

2700,0

320,2

Відшкодування вартості обстеження мешканців
міста методом магнітно-резонансної томографії у
І-му півріччі 2019 року не проводилось На
обстеження окремих категорій громадян методом
комп’ютерної томографії на базі Хмельницької
міської лікарні за рахунок коштів міського
бюджету витрачено 320,2 тис.грн.

83780,7

26631,4

6. ОХОРОНА МАТЕРИНСТВА ТА ДИТИНСТВА, РЕПРОДУКТИВНЕ ЗДОРОВ‘Я.
Передбачено Виконано
програмою за І-е півр.
Перелік заходів програми
Виконавці
Стан виконання
на 2019р.
2019 р.
тис. грн.
тис. грн.
Забезпечення
міського
перинатального
ХМПЦ
Покращення якості спеціалізованої медичної
3000,0
2258,7
центру та міської дитячої лікарні сучасною
ХМДЛ
допомоги, зниження рівня малюкової смертності.
апаратурою, моніторингового спостереження
В І півріччі 2019р. рівень малюкової смертності
за станом матері і плоду, а також відділення
складав 8,15 ‰,
анестезіології з ліжками інтенсивної терапії
У 2019 році придбано для перинатального центру
для новонароджених
апарат УЗД експертного класу на суму 2258,7
тис. грн.
Дотримання принципів підтримки грудного
ХМПЦ
Принципи підтримки грудного вигодовування
вигодовування немовлят в пологовому
ХМДЛ
підтримуються як в ХМПЦ так і в ХМДЛ. З
стаціонарі та дитячих відділеннях міських
даного приводу активна робота у співпраці з ГО
закладів охорони здоров'я
«Щасливе материнство».
Підтвердження у встановлені терміни
ХМДЛ
У 2018 році Хмельницькою міською дитячою
статусу «Лікарня доброзичлива до дитини»
лікарнею
підтверджено
статус
«Лікарня,
доброзичлива до дитини»
Забезпечення
акушерських
стаціонарів
ХМПЦ
В І півріччі 2019 року. препарати для лікування
250,0
препаратами для лікування дихальних
дихальних розладів у новонароджених міські
розладів новонароджених (у разі відсутності
заклади охорони здоров’я (ХМПЦ, ХМДЛ)

забезпечення за рахунок коштів обласного та
державного бюджетів).

забезпечувались централізовано за рахунок
коштів державного та обласного бюджетів
(Куросурф -3 фл., Пейона – 150 амп., Сурванта –
6 фл - держ бюджет; Пейона – 90 амп. – обласний
бюджет
В І-му півріччі 2019 року 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 – 30
флаконів
За звітний період проведено 2 тренінги для
сімейних лікарів з питань спостереження за
вагітними з нормальним перебігом вагітності

5

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

ХМПЦ

150,0

-

6

Проведення тренінгів для лікарів загальної
практики – сімейної медицин 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

ХМПЦ

-

-

ХМПЦ

-

-

Для акушер-гінекологів тренінги проводились
згідно планів підвищення кваліфікації, а також
симпозіумів, з’їздів, конференцій.

ХМПЦ

-

-

Проведення
інформаційно-просвітницьких
кампаній для населення з питань здорового
способу життя, збереження 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

Головний
лікар
ХМПЦ

-

-

Школи
відповідального
батьківства
працівниками жіночих консультацій проводяться
зі всіма вагітними, що перебувають на обліку.
На дану тематику спеціалістами проведено 726
лекцій, 6 виступів по радіо на 5 тематичних
телепрограм

Управління
охорони
здоров'я

30,0

-

Управління
охорони
здоров'я
ХМПЦ

60000,0

10201,9

7

8

9

10

11

Надання якісної, доступної перинатальної
допомоги жінкам репродуктивного віку,
вагітним,
роділлям,
породіллям,
новонародженим
з
метою
зниження

Лікарями акушер-гінекологами проведено 167
лекцій, 14 виступів по радіо та 2 телепередачі з
питань здорового способу життя, збереження
репродуктивного здоров‘я та запобігання
небажаної вагітності. Міські заклади ОЗ активно
співпрацюють з ГО «Щасливе материнство»
Видатки за загальним фондом бюджету на
утримання перинатального центру за І-е півріччя
2019 р. склали – 10201,9 тис. грн.
У 2018 р. вперше започатковано та впроваджено

захворюваності новонароджених, створення
можливості виходжування дітей з малою та
дуже малою масою тіла при народженні.

12.

13

14

15

Доукомплектування та введення в дію
методики екстракорпорального запліднення
в Хмельницькому міському перинатальному
центрі
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

Управління
охорони
здоров'я
ХМПЦ
Управління
охорони
здоров'я

300,0

Управління
охорони
здоров'я
ХМДЛ

-

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.
Всього по розділу

ХМДЛ

20,0

Начальник управління

-

в практику медикаментозне забезпечення
пологів та операцій кесарського розтину в
Хмельницькому
міському
перинатальному
центрі. У І-му півріччі 2019 року проведено 1238
пологів в т.ч. 435 кесарські розтини на суму 963,9
тис. грн.
В І півріччі 2019 р. робота відділу ДРТ без
особливої динаміки по причині плинності кадрів.
Наразі триває підготовка іншого репродуктолога.
На
сьогоднішній
день,
дані
методичні
рекомендації
розробляються
відповідними
дитячими спеціалістами.

63750,0

-

В 2019р. лікарями міських ЗОЗ проведено 26
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
Зниження рівня захворюваності, поширеності та
інвалідизації з приводу набутих захворювань
опорно-рухового
апарату.
В
2019р.
в
реабілітаційному центрі «Турбота» ХМДЛ
проліковано 282 дітей, з них 101 дитина з
інвалідністю, з порушенням опорно-рухового
апарату – 181.

12460,6
Б.Ткач

