Додаток до рішення 
Одеської міської ради
від 19.04.2012р. №1880-VI


Міська цільова програма «Здоров’я» 
на 2012-2014 роки

Міська цільова програма «Здоров’я» на 2012-2014 роки                               (далі – Програма) розроблена на виконання Законів України                                  «Про затвердження Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009-2015 роки»,                            «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року», «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз»; постанов Кабінету Міністрів України                     від 17.08.1998 року № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення  та за певними категоріями захворювань», від 19.08.2009 року № 877   «Про затвердження Державної цільової програми «Цукровий діабет» на 2009-2013 роки», від 08.10.2008 року № 894                         «Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Трансплантація» на період до 2012 року»; Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації до 2015 року», обласної програми «Репродуктивне здоров’я населення Одеської області до 2015 року»; рішення Одеської обласної ради від 26.08.2011 року  № 206-VI «Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 грудня 2007 року № 397-V «Про затвердження обласної програми «Репродуктивне здоров’я населення  Одеської  області                    до 2015 року».

1. Проект паспорта Програми

1.1. 080000, 150101           Управління охорони здоров’я Одеської міської ради
(КТКВ)                          (найменування головного розпорядника)

1.2. 080000, 150101           Управління охорони здоров’я Одеської міської ради
            (КТКВ)                          (найменування відповідального виконавця)

1.3. 080000, 150101            Міська  цільова програма  «Здоров’я» 
         (КТКВ)                                              на 2012-2014 роки
                                                  (найменування бюджетної програми)

1.4. Обсяг бюджетного призначення –  84 704,9 тис.грн із загального фонду:
       	із спеціального фонду	– 51 974,5 тис.грн;
– 2012 р.: із загального фонду – 23 024,1 тис.грн;
     	із спеціального фонду – 9210,8 тис.грн;
                	– 2013 р.: із загального фонду –  30 840,4 тис.грн; 
       	із спеціального фонду – 27 558,0 тис.грн; 
                	– 2014 р.: із загального фонду –  30 840,4 тис.грн;                 
      	із спеціального фонду – 15 205,7 тис.грн.
 
	. Законодавчі підстави для виконання Програми:

- Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на                           2009-2015 роки»;
- Закон України «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до                        2016 року»;
- Закон України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз»;
- розпорядження  Кабінету Міністрів України від 31.10.2011 р.                           № 1164-р «Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми                      «Здоров’я 2020: український вимір»;
- постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 року № 1303                  «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань»;
- постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2009 року № 877                    «Про затвердження Державної цільової програми «Цукровий діабет»                                на 2009-2013 роки»;
- постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 року № 894                    «Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Трансплантація» на період до 2012 року»;
- Державна програма «Репродуктивне здоров’я нації до 2015 року»;
- обласна програма «Репродуктивне здоров’я населення Одеської області до 2015 року»;
- рішення Одеської обласної ради від 26.08.2011 року  № 206-VI                       «Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 грудня 2007 року                         № 397-V «Про затвердження обласної програми «Репродуктивне здоров’я населення  Одеської  області  до 2015 року».

1.6. Мета бюджетної Програми:
 	Метою бюджетної Програми є створення умов для реалізації конституційного права найбільш вразливих верств населення на соціальний захист і здоров’я шляхом забезпечення доступності гарантованих  обсягів життєво необхідних лікарських засобів для збереження їх життя і здоров’я, поліпшення демографічної ситуації, підвищення якості і ефективності медико-санітарної допомоги.








1.7. Напрями діяльності:

№
з/п
Напрями діяльності
I.
Напрями діяльності, що здійснюються у межах загального фонду бюджету м. Одеси
1.
Первинна медико-санітарна допомога
2.
Невідкладна медична допомога
3.
Зниження захворюваності на серцево-судинні хвороби
4.
Розвиток замісної ниркової терапії
5.
Забезпечення реципієнтів органів імуносупресорами
6.
Цукровий та нецукровий діабет
7.
Скорочення поширеності інфекційних хвороб
8.
Здоров’я дітей та молоді
II
Напрями діяльності, що здійснюються у межах спеціального фонду бюджету м. Одеси
1.
Високовартісне обладнання

1.8. Категорія економічної класифікації:

КЕКВ
НАЙМЕНУВАННЯ
1132
«Медикаменти та перев’язувальні матеріали»
1133
«Продукти харчування»
1343
«Інші поточні трансферти населенню»
2110
«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»

 1.9. Результативні показники, що характеризують виконання  Програми:

Показники
Одиниця виміру
Джерело інформації
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
1. Затрат:
- загальний обсяг затрат, у т.ч.:
- закупівля медичного обладнання, у т.ч. для оснащення бригад ШМД;
- забезпечення хворих лікарськими препаратами та витратними матеріалами для гемодіалізу;
- закупівля тест-систем для обстеження на TORCH групу інфекцій та тестування на гепатити;
- закупівля вакцин, сироваток та імуноглобулінів;
- закупівля туберкуліну для обстеження дітей та підлітків;
- забезпечення хворих на фенілкетонурію продуктами лікувального харчування;
- закупівля  сурфактанту для лікування недоношених;
- забезпечення окремих пільгових категорій хворих, які за життєвими показниками повинні бути забезпечені безоплатними лікарськими засобами згідно з постановою Кабінету Міністрів України                          від 17.08.1998 р.        № 1303
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51 974,5


3 445,5

40 437,2
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1057,2


4255,2



2844,3




2 535,0



27 600,6


2. Продукту: 
- кількість установ, охоплених Програмою щодо покращення лікувально-діагностичної допомоги;
- кількість оснащених  бригад ШМД;
- кількість  хворих,  які приймають гемодіаліз;
- кількість придбаних тест-систем для обстеження на TORCH групу інфекцій та гепатити;
- кількість придбаних вакцин, сироваток та імуноглобулінів;
- кількість дітей, яким потрібно  обстеження на туберкульоз;
- кількість дітей та підлітків, хворих  на фенілкетонурію;
- кількість хворих, які потребують лікування препаратами   сурфактанту; 
- кількість   окремих пільгових категорій хворих, які за життєвими показниками повинні бути забезпечені безоплатними лікарськими засобами згідно з постановою Кабінету Міністрів України                          від 17.08.1998 р.                № 1303 
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3. Ефективності:





3.1. Середні витрати на оснащення обладнанням

грн

кошторис

962 490,7


962 490,7
3.2. Середні витрати на оснащення обладнанням                     1 бригади ШМД

грн

кошторис

17 669,2


17 669,2
3.3. Середня вартість забезпечення хворих лікарськими препаратами та витратними матеріалами для гемодіалізу



грн



кошторис



124 806,2




124 806,2
3.4. Середня вартість одного тестування для обстеження на TORCH групу інфекцій та гепатити


грн


кошторис


726,1



726,1
3.5. Середня вартість препаратів специфічного лікування та профілактики інфекційних хвороб


грн


кошторис



162,8



162,8
3.6. Середня вартість вакцинації дітей та підлітків проти туберкульозу


грн


кошторис


9,8



9,8
3.7. Середня вартість забезпечення хворих на фенілкетонурію продуктами лікувального харчування


грн


кошторис


86190,9



86190,9
3.8. Середня вартість забезпечення хворих препаратами сурфактанту

грн

кошторис

5950,7


5950,7
3.9. Середня вартість  забезпечення окремих пільгових категорій хворих, які за життєвими показниками повинні бути забезпечені безоплатними лікарськими засобами згідно з постановою Кабінету Міністрів України                             від 17.08.1998 р.                    № 1303



грн


кошторис


1957,1



1957,1
4. Якості:





4.1. Стабілізація рівня
первинного виходу на інвалідність шляхом запобігання ускладнень неінфекційних захворювань серед населення

на 
10 000 осіб

план

50,0


50,0
4.2. Зниження рівня госпіталізації у стаціонари  на

%

план

10


10
4.3. Досягнення охоплення базовою вакцинацією дитячого населення до рівня 

%

план

90-95


90-95
4.4. Зниження кількості повторних викликів ШМД до пацієнтів

%

план

10


10
4.5. Досягнення охоплення профілактичним ФГ обстеженням до рівня 

на 
1 000 осіб

план

450


450

2. Визначення проблем

Визнання Україною життя і здоров’я людини найвищою соціальною цінністю вимагає від державних органів та органів місцевого самоврядування реального забезпечення прав та свобод людини і громадянина.
 	Таким правом є право населення на отримання високоякісної медичної допомоги, пільгове забезпечення медикаментами у разі амбулаторного лікування. 
        	Існуюча система охорони здоров’я в основному спрямована на лікування пацієнтів, а не на профілактику захворювань та їх раннє виявлення, що призводить до виникнення хронічної форми хвороб, зростання первинної інвалідизації та смертності. Значна кількість проблем виникають через недостатній рівень впровадження високотехнічних медичних технологій.
У межах реалізації проекту оптимізації системи надання медичної допомоги населенню з пріоритетним розвитком первинної та екстреної медичної допомоги є створення центрів первинної медико-санітарної допомоги. Метою організації центрів є створення повноцінної діагностичної бази, оснащеної сучасною діагностичною апаратурою, яка дозволить провести обстеження хворого та своєчасно встановити діагноз. Відкриття центрів первинної медико-санітарної допомоги дозволить населенню міста безкоштовно проводити всебічне обстеження на рівні сучасних медичних технологій. 
Важливим  напрямком розвитку охорони здоров’я міста є також надання невідкладної медичної допомоги населенню та створення єдиної системи екстреної медичної допомоги в умовах реформування системи охорони здоров’я. 
Протягом останніх трьох років невідкладна медична допомога населенню надається 42-ма загальнопрофільними бригадами та                            24-ма спеціалізованими бригадами швидкої медичної допомоги. Забезпеченість населення невідкладною допомогою складає показник на рівні 0,65 бригад на 10 тис. населення. При цьому кількість виїздів зросла на 2,5 % і склала 229 199 проти 223 524 у 2008 році. Щодобово на станцію надходить близько 650 викликів.
В структурі викликів перше місце займають гострі захворювання та                    стани – 82,6 %, на другому – нещасні випадки та травми – 10,6 %. З метою поліпшення якості надання екстреної медичної допомоги, зниження рівня смертності при нещасних випадках, травмах, отруєннях, гострих порушеннях життєвих функцій внаслідок серцево-судинних, судинно-мозкових та інших захворюваннях за рахунок надання стандартизованої медичної допомоги                  на місці та під час транспортування потрібно оснащення бригад  ШМД необхідним обладнанням.
Серцево-судинна патологія залишається однією з основних причин захворюваності та смертності. Частка ішемічної хвороби серця у структурі загальної смертності становить більш 60 %. У зв’язку з цим, одним з найважливіших аспектів діяльності системи охорони здоров’я є своєчасне надання кваліфікованої медичної допомоги хворим з гострими та хронічними захворюваннями серця та судин. З метою організації надання невідкладної допомоги при гострому коронарному синдромі, створення доступності усіх видів кардіологічної допомоги, у тому числі інвазивної, необхідним є придбання сучасного обладнання для оснащення кардіологічних відділень лікарень міста. 
Щорічне зростання захворюваності населення потребує створення більш досконалої діагностичної бази, оновлення існуючого рентгенологічного, лабораторного обладнання, придбання апаратів для проведення комп’ютерної томографії. 
Збільшення хвороб, які призводять до незворотних уражень нирок, потребують збільшення обсягів замісної ниркової терапії методом гемодіалізу. Відділення гемодіалізу в КУ «МКЛ № 10» працює в дві зміни. За 2010 рік у відділенні проведено 10800 діалізів, що дало змогу лікуватися 72 пацієнтам з термінальною нирковою недостатністю безкоштовно. 
Цукровий діабет займає третє місце за розповсюдженістю серед неінфекційних хвороб, які призводять до інвалідності та смертності. На диспансерному обліку в лікувально-профілактичних установах міста перебувають 33 850 хворих, у тому числі 119 дітей та 56 підлітків. При цьому інсулінозалежна форма цукрового діабету зареєстрована у  4427 пацієнтів, у тому числі 119 дітей та 55 підлітків.
Близько 67 % хворих мають важкі ускладнення діабету, які призводять до втрати працездатності, погіршення стану здоров’я. 
Забезпечення хворих високоякісними препаратами інсуліну в повному обсязі в останні роки дало змогу зменшити кількість ускладнень діабету у вигляді діабетичної гангрени на 27,3%, діабетичної нефропатії на 3,4 %.
Щорічно зростає кількість хворих на нецукровий діабет. У 2010 році на диспансерному обліку перебувало 58 хворих, які потребують спеціального лікування з метою досягнення компенсації стану препаратами десмопресину у розрахунку не менш 30 мкг на добу на одного хворого.
З 01.01.2007 р. Україна перейшла на реєстрацію новонароджених з вагою від 500 грам та  терміном гестації з 22 тижнів. Щороку у місті Одесі народжується понад 335 недоношених немовлят,  142 з яких потребують введення спеціального препарату сурфактанту у перші ж хвилини життя для забезпечення адекватного стану легенів, покращення виживаності і збереження здоров’я дитини в подальшому.
Питома вага інфекційних захворювань в структурі перинатальної смертності складає 25-35 %. 
У місті Одесі всього за дитячими поліклініками закріплено 143800 дітей у віці з 0 до 17 років включно. У тому числі дітей-інвалідів, станом  на 01.07.2011року – 1879 дітей, що на 84 більше, ніж у аналогічному періоді 2010 року, у тому числі первинно інвалідність оформлено 114 дітям, що на  14 менше, ніж за аналогічний період 2010 року. 
   	Станом на 1 жовтня 2011 року у місті Одесі на обліку перебувають діти-інваліди, які потребують закупівлі життєво необхідних медикаментів.
У місті Одесі на обліку знаходяться 11 дітей та підлітків із затримкою росту. Такі діти потребують замісної терапії гормоном росту для нормалізації фізичного і статевого розвитку. Така терапія у майбутньому покращить якість життя цих маленьких громадян шляхом досягнення нормального зросту і статевого розвитку, покращить репродуктивну функцію.


На муковісцидоз страждають 10 хворих, у тому числі 9 дітей і                             1 підліток. Забезпечення дітей ферментними препаратами знижує їх захворюваність на кишкові розлади шляхом нормалізації засвоєння харчових інгредієнтів і, як наслідок, нормалізації обміну речовин, що вкрай необхідно для підростаючого організму дитини для нормального функціонування всіх органів і систем.
Діти і підлітки, що страждають на вроджений дефіцит ферменту, що забезпечують метаболізм амінокислоти фенілаланін – фенілкетонурію, потребують забезпечення потреб у повноцінному білку необхідно для розвитку і функціонування всіх органів і систем організму дитини. Продукти лікувального харчування забезпечують дитину повноціннім білком без вмісту амінокислоти фенілаланіну, яка у цих дітей не перероблюється у повному обсязі. При цьому продукти неповноцінного обміну фенілаланіну у дітей з фенілкетонурією накопичуються у організмі, що призводить до отруєння в першу чергу нервової системи дитини і, як наслідок – до значної розумової відсталості. Забезпечуючи дітей лікувальним харчуванням у період розвитку всіх органів та систем і формування інтелекту, ми зберігаємо розумовий розвиток і, таким чином, у подальшому знижуємо фінансовий тягар на державу і суспільство.
З гемофілією на обліку перебувають 6 дітей, які потребують введення з лікувальною і профілактичною метою препарату VІІІ фактору згортання крові. Діти, що хворіють гемофілією, страждають на часті кровотечі і крововиливи, у тому числі у порожнині суглобів та під надкісницю, що заважає руху в уражених кінцівках і спричиняє сильний біль. Особливо необхідними препарати згортання крові у дитячому віці у період інтенсивного росту, коли надкісниця дуже багата на кровоносні судини, що спричиняє масивність кровотеч. Проведення замісної терапії препаратом згортання крові зменшує інтенсивність крововиливів і, таким чином, знижує кількість ускладнень та підвищує якість життя хворого.
У 2011 році 45 дітей зі спастичними формами дитячого церебрального паралічу потребували введення препарату «Диспорт», який тривало зменшує напруженість у спастичних м’язах і, таким чином, дозволяє розвинути рухи у кінцівках, що у подальшому призводить до кращої адаптації дитини.

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем та
необхідності її розв’язання програмним методом

Для досягнення мети Програми необхідно забезпечити населення безпечними, ефективними та якісними лікарськими засобами,  виробами медичного призначення, здійснити  оптимізацію організації медико-санітарної допомоги населенню для забезпечення  її більш високою якістю та  ефективністю за рахунок поліпшення доступності профілактичної, діагностичної та лікувальної допомоги.




Заходи Програми:
- збереження та зміцнення здоров’я населення шляхом  первинної профілактики захворювань;
- формування усвідомленого та відповідального ставлення населення до власного здоров’я через просвітницьку роботу на підставі програм профілактики цих хвороб, сприяння пропаганді здорового способу життя;
- забезпечення максимального охоплення диспансерним наглядом хворих на неінфекційні захворювання;
- забезпечення повного охоплення диспансерним наглядом всіх дітей, хворих на гемофілію, фенілкетонурію, муковісцидоз, ДЦП, дітей та підлітків із затримкою росту відповідно до діючих протоколів;
- забезпечення  навчання усіх вперше виявлених хворих на  цукровий діабет методам самоконтролю за вмістом цукру в крові;
- забезпечення надання якісної екстреної медичної допомоги при нещасних випадках, травмах, отруєннях, гострих порушеннях життєвих функцій;
- забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет безпечними, ефективними та якісними лікарськими засобами, виробами медичного призначення;
- забезпечення хворих, у тому числі дітей та підлітків, на гемофілію, фенілкетонурію, муковісцидоз, ДЦП, дітей та підлітків із затримкою росту ефективними та якісними лікарськими засобами, виробами медичного призначення відповідно до  діючих протоколів;
- забезпечення хворих на ХНН у термінальній стадії замісною нирковою терапією методом гемодіалізу;
- забезпечення визначення ліпідів крові, починаючи з підліткового віку;
- забезпечення надання спеціалізованої кардіологічної допомоги хворим на ГКС в умовах відділень інтенсивної терапії кардіологічних стаціонарів;
- профілактичне та діагностичне обстеження хворих методом рентгенографії та флюорографії з метою своєчасного виявлення хвороб легенів;
- забезпечення обстеження хворих методом комп’ютерної томографії та ангіографії;
- забезпечення доступності населення міста до тестування на гепатити, ТОRСН-інфекцію.

4. Визначення мети Програми

Метою  Програми є створення умов для реалізації конституційного права найбільш вразливих верств населення на соціальний захист та здоров’я шляхом забезпечення доступності гарантованих обсягів життєво необхідних лікарських засобів для збереження їх життя і здоров’я, поліпшення демографічної ситуації, підвищення якості та ефективності медико-санітарної допомоги.


Строки та етапи  виконання Програми

Виконання Програми передбачається здійснити протягом                               2012-2014 років, у тому числі за етапами:

2012 рік:
- забезпечити  доступність населення міста до тестування на гепатит, ТОRСН- інфекцію шляхом закупівлі тест-систем;
- забезпечити хворих на цукровий  та нецукровий діабет лікарськими засобами;
- забезпечити своєчасну діагностику туберкульозу та інших захворювань шляхом закупівлі рентгендіагностичної апаратури, комп’ютерних томографів;
- забезпечити надання  якісної невідкладної медичної допомоги шляхом оснащення бригад швидкої медичної допомоги сучасним обладнанням;
- забезпечити хворих на термінальну стадію хронічної ниркової недостатності лікуванням методом гемодіалізу, шляхом закупівлі витратних матеріалів для проведення процедур;
- забезпечити дітей та підлітків хворих на гемофілію, фенілкетонурію, муковісцидоз, ДЦП, дітей та підлітків із затримкою росту та хворих-реципієнтів органів лікарськими засобами;
- забезпечити лікування недоношених дітей від РДС лікарськими  засобами;
- забезпечити обстеження дітей та підлітків для своєчасного виявлення туберкульозу.

2013 рік: 
- забезпечити  доступність населення міста до тестування на гепатит, ТОRСН-інфекцію шляхом закупівлі тест-систем;
- забезпечити хворих на цукровий  та нецукровий діабет лікарськими засобами;
- забезпечити своєчасну діагностику туберкульозу та інших захворювань шляхом закупівлі рентгендіагностичної апаратури, комп’ютерних томографів;
- забезпечити надання  якісної невідкладної медичної допомоги шляхом оснащення бригад швидкої медичної допомоги сучасним обладнанням;
- забезпечити хворих на термінальну стадію хронічної ниркової недостатності лікуванням методом гемодіалізу шляхом закупівлі витратних матеріалів для проведення процедур;
- забезпечити дітей та підлітків хворих на гемофілію, фенілкетонурію, муковісцидоз, ДЦП, дітей та підлітків із затримкою росту та хворих-реципієнтів органів лікарськими засобами;
- забезпечити лікування недоношених дітей від РДС лікарськими засобами;

- забезпечити обстеження та інтенсивне лікування хворих  ГКС шляхом закупівлі апарату для проведення ангіографії та оснащення відділення інтенсивної терапії  відповідно до табелів оснащення; 
- забезпечити обстеження дітей та підлітків для своєчасного виявлення туберкульозу.

2014 рік:
- забезпечити  доступність населення міста до тестування на гепатит, ТОRСН- інфекцію шляхом закупівлі тест-систем;
- забезпечити хворих на цукровий  та нецукровий діабет лікарськими засобами;
- забезпечити своєчасну діагностику туберкульозу та інших захворювань шляхом закупівлі рентгендіагностичної апаратури, комп’ютерних томографів;
- забезпечити надання  якісної невідкладної медичної допомоги шляхом оснащення бригад швидкої медичної допомоги сучасним обладнанням;
- забезпечити хворих на термінальну стадію хронічної ниркової недостатності лікуванням методом гемодіалізу шляхом закупівлі витратних матеріалів для проведення процедур;
- забезпечити дітей та підлітків хворих на гемофілію, фенілкетонурію, муковісцидоз, ДЦП, дітей та підлітків із затримкою росту та хворих- реципієнтів органів лікарськими засобами;
- забезпечити лікування недоношених дітей від РДС лікарськими засобами; 
- забезпечити обстеження дітей та підлітків для своєчасного виявлення туберкульозу.

6. Перелік завдань Програми
 
Мета програми може бути досягнута шляхом вирішення таких завдань:
- поліпшення стану здоров’я усіх верств населення, зниження рівнів захворюваності, інвалідності, смертності, подовження активного довголіття та тривалості життя;
- проведення активної демографічної політики, охорони материнства і дитинства;
- забезпечення конституційних прав громадян на охорону здоров’я;
- запровадження ефективної системи багатоканального фінансування, збільшення бюджетних асигнувань на охорону здоров’я, сприяння діяльності закладів охорони здоров’я всіх форм власності;
- оптимізація організації медико-санітарної допомоги населенню, забезпечення її високої якості та ефективності, пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини;
- забезпечення населення безпечними, ефективними та якісними лікарськими засобами, виробами медичного призначення.



7. Перелік заходів Програми

Напрями діяльності та заходи Програми здійснюються згідно                                з додатками 1 та 2.

8. Ресурсне забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється  у межах коштів, передбачених у бюджеті міста Одеси на відповідний рік.
Орієнтовний обсяг фінансування становить:
- 2012 рік – 32 234,9 тис.грн; 
- 2013 рік – 58 398,4 тис.грн;
- 2014 рік – 46 046,1 тис.грн.
Даний обсяг фінансування є орієнтовним. Остаточне визначення обсягів видатків на фінансування Програми з бюджету міста буде здійснюватись при формуванні бюджетів на відповідні роки.
          Реалізація Програми буде здійснюватися згідно з напрямками діяльності та заходами  Програми шляхом централізованої закупівлі управлінням охорони здоров’я Одеської міської ради.

9. Організація виконання та контроль
за ходом виконання Програми

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань виконавцями, зазначеними у Програмі.
Контроль за виконанням заходів, завдань, цільовим використанням коштів для досягнення очікуваних результатів Програми здійснюється управлінням охорони здоров’я Одеської міської ради, постійною комісією Одеської міської ради з охорони здоров’я.
Звіт про виконання Програми готується на підставі статистичних даних; головні лікарі лікувально-профілактичних установ м. Одеси щоквартально направляють статистичні дані до КУ «Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики».
Дані про проведену роботу аналізуються та надаються до Одеської міської ради за 6 та 12 місяців.
За результатами виконання заходів Програми, з метою її оприлюднення, управління охорони здоров’я Одеської міської ради надає інформацію до  департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради.
Організаційне забезпечення реалізації Програми та контроль за виконанням її заходів здійснює управління охорони здоров’я Одеської міської ради.





10. Очікувані результати виконання Програми

Реалізація Програми дозволить досягти таких результатів:
1. Підвищення рівня діагностики та якості лікування хворих.
2. Забезпечення доступності та підвищення якості надання невідкладної медичної допомоги населенню.
3. Зменшення захворюваності на інфекційні хвороби і покращення епідемічної ситуації.
4. Профілактика материнської та перинатальної смертності від септичних ускладнень.
5. Підвищення рівня виживаності недоношених новонароджених і профілактика хронічних захворювань та інвалідності дітей.
6. Поліпшення якості життя дітей із затримкою росту у майбутньому шляхом нормалізації фізичного і статевого розвитку.
7. Підвищення працездатності і якості життя хворих на цукровий діабет, гемофілію, муковісцидоз, серцево-судинні захворювання шляхом зменшення кількості ускладнень захворювання і рівня смертності від цих причин. 
8. Здійснення адаптації і поліпшення якості життя дітей з ДЦП та їхніх батьків шляхом розвитку кістково-м’язової системи і придбання нових рухових навичок.
9. Запобігання виникненню ускладнень у хворих на фенілкетонурію, у першу чергу з боку нервової системи у вигляді розумової відсталості, що призведе до зменшення фінансового тягаря на медичну і соціальну допомогу особам з розумовою відсталістю.
10. Своєчасне виявлення туберкульозу серед дітей у віці до 14 років, що призведе до зменшення ускладнень і резистентності до протитуберкульозних препаратів, знизить показник первинної інвалідності хворих  і, як наслідок, зменшить фінансовий тягар на бюджет.
11. Медичний супровід хворих з нирковою недостатністю, до- і післяопераційна їх підтримка, зменшення кількості ускладнень, що призведе до підвищення якості і строку життя таких хворих.
12. Зниження смертності та скорочення темпів захворюваності населення на серцево-судинні хвороби.



Секретар ради                                                                                    О. Бриндак




                                                                                                                                                      Додаток 1
                                                                                                                                                           до Програми

НАПРЯМИ  ДІЯЛЬНОСТІ  ТА  ЗАХОДИ  ПРОГРАМИ

Найменування заходів
Перелік заходів
Виконавці
Строк виконання
Джерело фінансування
Орієнтований обсяг фінансування                  (тис.грн)





Всього
У т.ч. за роками






2012
2013
2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
І. Первинна медико-санітарна допомога
1.1. Забезпечення пріоритетного
розвитку первинної медико-санітарної допомоги
Забезпечити оснащення центрів первинної медико-санітарної допомоги діагностичним та лікувальним обладнанням
Управління охорони здоров’я Одеської міської ради
2012-
2014 рр.

Бюджет міста

15 951,6        

5 317,2 

5 317,2

5 317,2
ІІ. Невідкладна медична допомога
2.1. Поліпшення якості надання екстреної медичної допомоги, зниження рівня смертності при нещасних випадках, травмах, отруєннях,
гострих порушень життєвих функцій внаслідок серцево-судинних, судинно-мозкових та інших захворюваннях
Оснастити  65 бригад швидкої медичної допомоги  обладнанням  згідно з вимогами наказу МОЗ України                             від 29.08.2008 року № 500
Управління охорони здоров’я Одеської міської ради
2012-
2014 рр.

Бюджет міста

3 445,5

1 148,5

1 148,5

1 148,5
ІІІ. Високовартісне обладнання
3.1. Підвищення ефективності діагностичного процесу, своєчасне встановлення діагнозу та раннього виявлення туберкульозу, онкологічних захворювань             та ін.
Придбання флюорографічних апаратів в лікувально-профілактичні установи міста
Управління охорони здоров’я Одеської міської ради
2012-
2014 рр.

Бюджет міста

2600,0

520,0

1040,0

1040,0

Оснащення двох лікувально-профілактичних установ апаратами для проведення комп’ютерної томографії
Управління охорони здоров’я Одеської міської ради
2013-   2014 рр.

Бюджет міста

7 000,0

-

3 500,0

3 500,0

Придбання рентгенодіагностичних комплексів в лікувально-профілактичні установи міста
Управління охорони здоров’я Одеської міської ради
2012-
2014 рр.

Бюджет міста

10 500,0

2 100,0

4 200,0

4 200,0
IV. Зниження захворюваності на серцево-судинні хвороби
4.1. Поліпшення якості діагностики та лікування серцево-судинних хвороб
Створення на базі однієї з кардіологічних лікарень відділення інвазійної кардіології та оснастити ангіографом
Управління охорони здоров’я Одеської міської ради


2013 р.
Бюджет міста
5 000,0
-
5 000,0
-

Оснастити відділення інтенсивної терапії та реанімації необхідним обладнанням для надання інтенсивної терапії хворим ГКС
Управління охорони здоров’я Одеської міської ради


2013 р.


Бюджет міста


7 352,3


-


7 352,3


-

Продовжити просвітницьку роботу для населення за програмами профілактики хвороб системи кровообігу, причин виникнення їх ускладнень, сприяти пропаганді здорового способу життя
Управління охорони здоров’я Одеської міської ради
2012- 2014 рр.






Впровадити визначення ліпідів крові, починаючі з підліткового віку
Управління охорони здоров’я Одеської міської ради
2012- 2014 рр.






Забезпечити максимальне охоплення диспансерним наглядом осіб, які  мають більш 3 факторів серцево-судинного ризику
Управління охорони здоров’я Одеської міської ради
2012-   2014 рр.






Продовжити проведення підвищення рівня кваліфікації лікарів-терапевтів та лікарів загальної практики-сімейної медицини в рамках проведення освітнього проекту «Ведення пацієнтів високого ризику»

Управління охорони здоров’я Одеської міської ради
2012-    2014 рр.





V. Розвиток замісної ниркової терапії
5.1. Забезпечення проведення хворим на термінальну ниркову недостатність замісної ниркової терапії
Придбання витратних  матеріалів та лікарських засобів для проведення гемодіалізу
Управління охорони здоров’я Одеської міської ради


2012-       2014 рр.



Бюджет міста



40 437,2



10 107,2



15 165,0



15 165,0

Створити реєстр хворих нефрологічного профілю з хронічною нирковою недостатністю на базі міського нефрологічного кабінету та постійно його оновлювати
Управління охорони здоров’я Одеської міської ради
2012-   2014 рр.





VI. Забезпечення реципієнтів органів імуносупресорами
6.1. Забезпечення лікарськими препаратами хворих-реципієнтів органів
Придбання препаратів імуносупресорів для лікування хворих після трансплантації органів
Управління охорони здоров’я Одеської міської ради
2012-     2014 рр.

Бюджет міста

2 900,0

500,0

1 200,0

1 200,0

Забезпечити повне охоплення диспансерним наглядом всіх  хворих-реципієнтів органів та надання їм медичної допомоги  відповідно до діючих протоколів
Управління охорони здоров’я Одеської міської ради
2012- 2014 рр.





VII. Цукровий діабет
7.1. Забезпечення лікувально-профілактичних установ та хворих на цукровий діабет інсулінами
Закупівля препаратів інсуліну для забезпечення хворих на цукровий діабет амбулаторно та при стаціонарному лікуванні
Управління охорони здоров’я Одеської міської ради, 
МОЗ України   
2012-
2014 рр.

Бюджет міста



17 020,2

5 673,4



5 673,4



5 673,4



Забезпечення навчання усіх вперше виявлених хворих методам самоконтролю за вмістом цукру в крові
Управління охорони здоров’я Одеської міської ради, 
МОЗ України   
2012-    2014 рр.





7.2. Забезпечення хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину
Закупівля препаратів десмопресину 
Управління охорони здоров’я Одеської міської ради
2012- 2014 рр.

Бюджет міста

763,2

254,4

254,4

254,4
VIII. Скорочення поширеності інфекційних хвороб
8.1. Забезпечення доступності населення до тестування на гепатити 
Закупівля тест-систем для діагностики гепатитів
Управління охорони здоров’я Одеської міської ради
2012-
2014 рр.

Бюджет міста

1 889,4

629,8

629,8

629,8
8.2. Обстеження жінок репродуктивного віку для прегравідарної підготовки, вагітних та новонароджених на інфекції ТОRСН- групи 
Закупівля діагностичних               тест-систем на ТОRСН-групи інфекцій
Управління охорони здоров’я Одеської міської ради
2012-
2014 рр.

Бюджет міста

4 086,0

1 362,0

1 362,0

1 362,0
8.3. Обладнання та оснащення холодильною камерою для збереження тест-систем
Закупівля обладнання  та оснащення холодильною камерою для збереження               тест-систем
Управління охорони здоров’я Одеської міської ради
2012 р.
Бюджет міста
125,1
125,1


8.4. Забезпечення надання медичної антирабічної допомоги  та специфічного лікування інфекційних хворих
Придбання вакцин, анатоксинів, імуноглобулінів та лікувальних сироваток
Управління охорони здоров’я Одеської міської ради
2012-
2014 рр.

Бюджет міста

1 057,2

352,4

352,4

352,4
8.5. Забезпечення своєчасного виявлення  туберкульозу серед дітей та підлітків
Придбання туберкуліну для обстеження дітей та підлітків
Управління охорони здоров’я Одеської міської ради
2012-
2014 рр.

Бюджет міста

4255,2

1 085,0

1 585,1

1 585,1
IX. Здоров’я дітей та молоді
9.1. Забезпечення адекватного стану легенів недоношених новонароджених шляхом введення препарату сурфактанту у перші хвилини життя 

Закупівля лікарського препарату сурфактанту для лікування недоношених новонароджених 
Управління охорони здоров’я Одеської міської ради
2012-
2014 рр.

Бюджет міста

2535,0

845,0

845,0

845,0




9.2. Забезпечення дітей та підлітків, хворих на муковісцидоз, ферментними препаратами
Забезпечити надання медичної допомоги дітям, хворим на муковісцидоз, відповідно до діючих протоколів із залученням всіх доступних способів реабілітаційної стаціонарної і амбулаторно-поліклінічної допомоги
Управління охорони здоров’я Одеської міської ради
2012- 2014 рр.






Закупівля лікарських препаратів для лікування хворих на муковісцидоз

Управління охорони здоров’я Одеської міської ради
2012- 2014 рр.

Бюджет міста



410,4

136,8

136,8



136,8
9.3. Забезпечення хворих на фенілкетонурію, у тому числі дітей та підлітків, лікувальним харчуванням
Забезпечити повне охоплення диспансерним наглядом всіх дітей, хворих на фенілкетонурію, відповідно до діючих протоколів з обов’язковим консультуванням у медико-генетичному центрі
Управління охорони здоров’я Одеської міської ради
2012-    2014 рр.






Закупівля продукту лікувального харчування для хворих на фенілкетонурію
Управління охорони здоров’я Одеської міської ради
2012- 2014 рр.

Бюджет міста

2844,3
948,1
(в т.ч. діти і підл.-772,6)
948,1
(в т.ч. діти і підл.-772,6)
948,1
(в т.ч. діти і підл.-772,6)
9.4. Забезпечення дітей та підлітків, хворих на гемофілію, фактором згортання крові
Забезпечити повне охоплення диспансерним наглядом всіх дітей, хворих на гемофілію, відповідно до діючих протоколів
Управління охорони здоров’я Одеської міської ради
2012- 2014 рр.






 Закупівля лікарських препаратів факторів згортання крові для хворих на гемофілію
Управління охорони здоров’я Одеської міської ради

2012- 2014 рр.

Бюджет міста

1519,7



412,3

553,7

553,7
9.5. Забезпечення дітей та підлітків із затримкою росту замісною терапією
Забезпечити повне охоплення диспансерним наглядом всіх дітей і підлітків із затримкою росту відповідно до діючих протоколів з обов’язковим контролем стану зон росту
Управління охорони здоров’я Одеської міської ради
2012-
2014 рр.






Закупівля лікарських препаратів гормону росту для хворих із затримкою росту 
Управління охорони здоров’я Одеської міської ради
2012- 2014 рр.

Бюджет міста

4615,7

593,9

2010,9

2010,9
9.6. Забезпечення дітей, хворих на дитячий церебральний параліч, реабілітаційним лікуванням








Разом:



Забезпечити повне охоплення диспансерним наглядом дітей з ДЦП відповідно до діючих протоколів із застосуванням всіх можливих способів реабілітації
Управління охорони здоров’я Одеської міської ради
2012- 2014 рр.






Закупівля лікарського препарату «Диспорт»
Управління охорони здоров’я Одеської міської ради
2012- 2014 рр.

Бюджет міста






371,4







136679,4



123,8







32234,9




123,8







58398,4



123,8







46046,1




