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1. Визначення проблеми,
на розв’язання якої спрямована Програма
Трансформація охорони здоров’я внесла значні зміни у роботу закладів
по усій країні, в тому числі і у Корюківському районі. І мова не лише про
перехід на нову модель фінансування. Медзаклад також змінює підхід до
роботи з пацієнтами і дбає про сервіс. Підписання договору між КНП
«Корюківський ЦПМСД» КРР та НСЗУ гарантує оплату медичної послуги
за ринковим тарифом, а місцева влада має забезпечити фізичну доступність
отримання медичних послуг –відповідну інфраструктуру.
В районі медико-санітарна допомога представлена роздробленими
структурами, що функціонально, організаційно та фінансово поєднані зі
спеціалізованою амбулаторною допомогою.
Недостатнє фінансове
забезпечення первинної ланки медико-санітарної допомоги не дозволяло
сформувати необхідну матеріально-технічну та кадрову забезпеченість на
належному рівні.
Відповідно до спільного наказу МОЗ та Мінрегіону України від
06.02.2018 року № 178/24 «Про затвердження
Порядку формування
спроможних мереж надання первинної медичної допомоги», зареєстрованому
у Міністерстві юстиції України 21.02.2018 року за № 215/31667, була
сформована мережа первинної медичної допомоги в Корюківському районі.
Деякі ФПи з причини невідповідності граничної чисельності населення не
ввійшли до складу мережі закладів. Їх утримання можливе тільки за
фінансової підтримки місцевих громад.
Потребує фінансової підтримки
як забезпечення технічним
оснащенням існуючих амбулаторій та ФПів для надання якісної первинної
медико-санітарної допомоги, яка
наразі є недостатньою
внаслідок
технологічної відсталості закладів, так і кадрове забезпечення, перш за все,
через відсутність необхідних житлово-побутових умов для проживання як
лікарів, так і інших медичних спеціалістів.
Для вирішення питання забезпечення сталого функціонування КНП
«Корюківський центр первинної медико-санітарної допомоги» Корюківської
районної ради виникла необхідність у розробці та затвердженні даної
Програми.
2. Мета та основні завдання Програми
Метою програми є здійснення діяльності у напрямку покращення якості
та тривалості життя жителів громади, підвищення доступу сільського
населення до якісної медичної допомоги, модернізації та зміцнення
матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, забезпечення
зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення
шляхом формування та налагодження ефективного функціонування системи
надання доступної і якісної первинної медичної допомоги, зокрема:

-забезпечення права жителів Корюківської територіальної громади на
своєчасну
невідкладну допомогу при нещасних випадках, гострих
захворюваннях, тощо;
-забезпечення права жителів Корюківської територіальної громади на
лікувально- профілактичну допомогу;
-попередження, лікування, локалізацію та ліквідацію масових
інфекційних захворювань;
-запобігання демографічній кризі, забезпечення здоров'я майбутніх
поколінь і профілактики спадкових захворювань;
-заохочення материнства;
-контроль за охороною здоров'я дітей;
-санітарно-епідемічне благополуччя території громади .
3. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми
- надання фінансової підтримки органами місцевого самоврядування

для належного і стабільного функціонування закладів первинної медицини;
- інформаційна підтримка й супроводження перетворень, сприяння
формуванню позитивного ставлення населення, медичної громадськості,
владних структур різних рівнів до змін у галузі охорони здоров’я;
- 100% охоплення підписанням декларацій населення громади для
повної забезпеченості надання первинної медичної допомоги.
4. Фінансове забезпечення Програми та програмні заходи
Фінансування
Програми
здійснюватиметься
відповідно
до
законодавства за рахунок коштів Корюківської міської ради, а також
зацікавлених суб’єктів підприємницької діяльності усіх форм власності,
громадських організацій та інших джерел, незаборонених Законодавством
України. Сума коштів, необхідних на виконання заходів Програми у 20192021 роках, складає 3700,0 тис.грн. і може спрямовуватись на оплату праці і
нарахування на зарплату, придбання медикаментів і перев’язувальних
матеріалів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, інші поточні видатки
та здійснення капітальних видатків.
Обсяг фінансування Програми може уточнюватись
виходячи з
конкретних завдань та реальних можливостей міського бюджету.
Одержувачем коштів є комунальне некомерційне підприємство
«Корюківський центр первинної медико-санітарної допомоги» Корюківської
районної ради.
5. Очікувані результати виконання Програми:
Виконання визначених завдань дасть змогу досягти поставленої мети
за такими індикаторами:

-досягнення показника оснащення закладів сімейної медицини
медичним обладнанням;
-збільшення питомої ваги чисельності населення, якому надається
первинна медична допомога на засадах сімейної медицини;
-щорічне збільшення частки звернень населення до сімейних лікарів з
профілактичною метою;
-покращення результатів проведення профілактичних щеплень;
-досягнення показника медичної допомоги, що починається і
закінчується на рівні ПМСД;
-зниження кількості занедбаних первинних форм онкозахворювань;
-зниження кількості первинних деструктивних форм туберкульозу;
-зниження показника смертності від інфаркту міокарда;
-зниження показника малюкової смертності.
6. Контроль за виконанням Програми:
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації завдань
основними та безпосередніми учасниками Програми.
Контроль за виконанням завдань здійснюється постійною комісією
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку міста.
Секретар міської ради

С.О.Олійник

