Розпорядження
Одеського міського голови
№ 1095 від 20.11.2019 р.

Про встановлення матеріальної винагороди медичним сестрам комунальних некомерційних підприємств – центрів первинної медико-санітарної допомоги Одеської міської ради, за ДОТ-лікування хворих на туберкульоз амбулаторно на первинному рівні 

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування               в Україні», рішення Одеської міської ради від 06 червня 2018 року                 № 3320-VII «Про затвердження Міської цільової програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса») на 2018-2020 роки»,                  з метою заохочення медичних сестер комунальних некомерційних підприємств – центрів первинної медико-санітарної допомоги Одеської міської ради, які здійснюють ДОТ-лікування хворих на туберкульоз амбулаторно на первинному рівні, для підвищення ефективності заходів з протидії туберкульозу, покращення якості амбулаторного лікування, впровадження пацієнт-орієнтованих моделей лікування та забезпечення епідеміологічної безпеки у м. Одесі:

1. Встановити матеріальну винагороду медичним сестрам комунальних некомерційних підприємств – центрів первинної медико-санітарної допомоги Одеської міської ради, які здійснюють ДОТ-лікування хворих на туберкульоз амбулаторно на первинному рівні, за лікування одного хворого протягом однієї доби з розрахунку 15 (п’ятнадцять) грн.

2. Затвердити Положення про матеріальну винагороду медичним сестрам комунальних некомерційних підприємств – центрів первинної медико-санітарної допомоги Одеської міської ради, які здійснюють ДОТ-лікування хворих на туберкульоз амбулаторно на первинному рівні                (додаток 1).

3. Затвердити кошторис матеріальної винагороди медичним сестрам комунальних некомерційних підприємств – центрів первинної медико-санітарної допомоги Одеської міської ради, які здійснюють ДОТ-лікування хворих на туберкульоз амбулаторно на первинному рівні, на відповідний рік (додаток 2).

4. Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради здійснювати нарахування матеріальної винагороди в межах коштів, затверджених у бюджеті м. Одеси по галузі «Охорона здоров’я» за кодом ТПКВКМБ 2000 «Охорона здоров’я» на відповідний рік.

5. Департаменту фінансів Одеської міської ради здійснювати фінансування зазначених видатків у межах призначень, затверджених у бюджеті м. Одеси по галузі «Охорона здоров’я» за кодом ТПКВКМБ 2000                 на відповідний рік.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови – директора департаменту фінансів Бедрегу С.М.
 
                      Г. Труханов

 


Додаток 1 
до розпорядження 
міського голови 
від 20.11.2019 р.
№ 1095

ПОЛОЖЕННЯ 
про матеріальну винагороду медичним сестрам комунальних некомерційних підприємств – центрів первинної медико-санітарної допомоги Одеської міської ради, які здійснюють ДОТ-лікування хворих на туберкульоз амбулаторно на первинному рівні 
(далі – Положення)

1. Положення розроблене з метою виконання пункту 8.14 додатка 2 до Міської цільової програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса»                  («Fast-Track Одеса») на 2018-2020 роки, затвердженої рішення Одеської міської ради від 06 червня 2018 року № 3320-VII, та заохочення медичних сестер комунальних некомерційних підприємств – центрів первинної медико-санітарної допомоги Одеської міської ради, які здійснюють ДОТ-лікування хворих на туберкульоз амбулаторно на первинному рівні.
2. Заохочення медичних сестер комунальних некомерційних підприємств – центрів первинної медико-санітарної допомоги Одеської міської ради здійснюється шляхом виплати їм матеріальної винагороди                      у розмірі 15 (п’ятнадцять) грн за ДОТ-лікування хворих на туберкульоз амбулаторно на первинному рівні на одного хворого протягом однієї доби. Розмір місячної винагороди нараховується пропорційно кількості днів, в які медична сестра надавала ДОТ-лікування хворим на туберкульоз амбулаторно на первинному рівні. 
3. Матеріальна допомога медичним сестрам виплачується щомісячно на підставі наказу директора відповідного комунального некомерційного підприємства – центру первинної медико-санітарної допомоги Одеської міської ради.
4. Виплата медичним сестрам матеріальної винагороди здійснюється за рахунок та в межах асигнувань, передбачених на дані цілі у кошторисах центрів первинної медико-санітарної допомоги за КЕКВ 2610,                           КПКВКМБ 0712111. 
5. Директори комунальних некомерційних підприємств – центрів первинної медико-санітарної допомоги Одеської міської ради забезпечують якість та достовірність ведення медичної  документації (медична картка лікування хворого на туберкульоз ТБ 01, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 02 вересня 2009 року № 657) та звітно-облікової документації медичної сестри (звіт медичної сестри про надання послуг для забезпечення ДОТ-лікування хворих на туберкульоз амбулаторно на первинному рівні). 




Керуюча справами								О. Оніщенко


Додаток 2 
до розпорядження 
міського голови 
від 20.11.2019 р.
№ 1095


КОШТОРИС
матеріальної винагороди медичним сестрам комунальних некомерційних підприємств – центрів первинної медико-санітарної допомоги Одеської міської ради, які здійснюють ДОТ-лікування хворих на туберкульоз амбулаторно на первинному рівні, у 2019 році

Категорія працівників
Прогнозована кількість виявлених випадків
Кількість календарних днів
Розмір матеріальної винагороди за контрольоване лікування (ДОТ)  одного хворого протягом однієї доби 
(грн)
Орієнтовний
обсяг видатків
(тис.грн)
Медичні сестри комунальних некомерційних
підприємств – центрів первинної медико-санітарної
допомоги Одеської міської ради




400




92





15




552,00




Керуюча справами								О. Оніщенко


