
Додатокдо рішення виконавчогокомітету Менської міської ради23 листопада 2021 року №___

Комплексна програма розвитку та фінансової підтримкизакладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу натериторії Менської міської територіальної громадина 2022-2024 роки

м. Мена 2021 рік1. ПАСПОРТ



2 продовження додатка
Програми розвитку та фінансової підтримки закладів охорониздоров’я, що надають медичну допомогу на території Менськоїміської територіальної громадина 2022-2024 роки1. Ініціатор розроблення Програми Менська міська радаКНП «Менська міська лікарня»КНП «Менський центр ПМСД»2. Нормативно-правові акти, якпідстава для розроблення Програми Закони України:від 19.11.1992 №2801-XII «Основизаконодавства України про охоронуздоров’я»;від 21.05.1997 №280/97-ВР «Промісцеве самоврядування в Україні»3. Розробники Програми Менська міська радаКНП «Менська міська лікарня»КНП «Менський центр ПМСД»4. Відповідальні виконавціПрограми КНП «Менська міська лікарня»КНП «Менський центр ПМСД»5. Учасники Програми Менська міська радаКНП «Менська міська лікарня»КНП «Менський центр ПМСД»6. Термін реалізації Програми 2022 - 2024 роки

7. Загальний обсяг фінансовихресурсів, необхідних для реалізаціїПрограми всього, у тому числі:
20 764 565 грн

коштів міського бюджету, всього -в т.ч.по роках:2022 рік, всього: 7 138 000 грн.в т.ч.: первинна медична допомога 2 521 000 грн.вторинна медична допомога 4 617 000 грн.2023 рік, всього: 6 751 689 грнв т.ч.: первинна медична допомога 2 030 000 грн.вторинна медична допомога 4 721 689 грн.2024 рік, всього: 6 874 876 грн.в т.ч.: первинна медична допомога 2 046 000 грн.вторинна медична допомога 4 828 876 грн.
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1. Загальні положення.Здоров’я є найважливішим з прав людини та найвищою людськоюцінністю, від якої залежить економічний, фізичний та духовний потенціалсуспільства. Це показник соціального і культурного прогресу, один із головнихелементів національного багатства країни. Тому кожна держава розглядаєохорону та зміцнення здоров’я як своє найголовніше завдання.

Первинна медико-санітарна допомога є на сьогодні основною частиноюамбулаторної допомоги, тому управління первинною допомогою беззастосування економічних важелів практично неможливе.Вторинна (спеціалізована) медична допомога – вид медичної допомоги, щонадається в амбулаторних та стаціонарних умовах у плановому порядку або векстренних випадках і передбачає надання консультацій, проведеннядіагностики, лікування, реабілітацію та профілактику хвороби, травм, отруєнь,патологічних і фізіологічних (при вагітності та пологах) станів, які можуть бутинадані лікарями відповідної спеціалізації (крім лікарів загальної практики –сімейних лікарів).Здоров’я людини є непересічною цінністю, має важливе значення у життікожного з нас, становить ключовий аспект національної безпеки, визначаєможливості досягнення індивідуального і суспільного добробуту таблагополуччя, перспективи стійкого розвитку будь-якої країни в цілому, і кожноїтериторіальної одиниці окремо.Актуальність Програми продиктована необхідністю поліпшення якостінадання та доступності медичної допомоги населенню Менської міської ТГ,поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, підвищенняпрестижу праці медичних працівників, покращення їх соціального таекономічного становища, забезпечення висококваліфікованими медичнимипрацівниками, необхідністю поліпшення стану здоров’я населення, шляхомзабезпечення доступу до кваліфікованої амбулаторної та стаціонарної медичноїдопомоги, орієнтованої на інтегрований підхід до рішення медико-санітарнихпотреб окремих громадян, родин та громади в цілому.

2.Мета та завданняПрограми.Головна мета Програми - створити необхідні умови для збереження тазміцнення соціальної стабільності, як основи економічного зростання таможливості реалізації пріоритетних завдань розвитку громади, забезпечитистабільну роботу закладів охорони здоров’я як комунальних некомерційнихпідприємств, якісне і доступне медичне обслуговування населення та йогосоціальний захист, поліпшення інвестиційного клімату.



4 продовження додатка
Забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертностінаселення, шляхом формування ефективного функціонування системи наданнядоступної і якісної первинної і вторинної медичної допомоги, зокрема:забезпечення права на своєчасну невідкладну допомогу при нещасних випадках,гострих захворюваннях; попередження масових інфекційних захворювань;запобігання демографічній кризі, профілактика спадкових захворювань;контроль за охороною здоров’я дітей. Забезпечення населення якісними тасвоєчасними медичними послугами.

3. Обґрунтування шляхів розв’язанняпроблеми, строки виконання Програми.Реформи, які проводяться у сфері охорони здоров’я, направлені на підняттяна значно вищий рівень матеріально-технічної та лікувально-діагностичної базив медичній галузі, проведення реконструкції та ремонту наявних приміщень,створення необхідних умов для комфортного перебування пацієнтів.Комплексна програма розвитку та фінансової підтримки закладів охорониздоров’я, що надають медичну допомогу на території Менської міськоїтериторіальної громади розрахована на 2022-2024 роки.Оптимальними шляхами розв’язання проблем визначених Програмою є:-перехід до нової системи фінансування за принципом «кошти ідуть запацієнтом»;- зміцнення матеріально-технічної бази підприємств,- удосконалення профілактичної роботи, шляхом проведення якіснихпрофілактичних оглядів населення, забезпечення нагляду за хворими зхронічними захворюваннями, проведення імунопрофілактики керованихінфекцій, проведення санітарно-освітніх заходів;- забезпечення осіб з обмеженими можливостями технічними засобами(калоприймачі, підгузки тощо);- забезпечення комфортних умов для перебування пацієнта у закладі, щопередбачає проведення капітальних та поточних ремонтів закладів охорониздоров’я;- проведення належної телефонізації та комп’ютеризації лікарськихамбулаторій;- покращення інформаційно-технічного забезпечення структурнихпідрозділів закладу (сучасний інтернет-зв’язок, робота в медичнійінформаційній системі та забезпечення інформаційної підтримки);- оновлення автотранспорту амбулаторій, проведення ремонту існуючихавтотранспортних засобів;- забезпечення певних категорій громадян медикаментами та технічнимизасобами:
 онкохворі, що отримують наркотичні анальгетики,
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 онкохворі що отримують ненаркотичні анальгетики,
 хворі на хворобу Паркінсона,
 хворі після перенесених операцій на серці,
 хворі на міастенію,
 діти - інваліди,
 стомовані хворі (калоприймачі)- поліпшення стану здоров’я усіх верств населення, зниження рівнязахворюваності, інвалідності, смертності, продовження активного довголіття ітривалості життя;- оптимізація організації медичної допомоги населенню, забезпечення їївисокої якості та ефективності, розвиток вторинної медичної допомоги;- недопущення порушень термінів виплати заробітної плати працівникам танедопущення кредиторської заборгованості;- утримання допоміжних служб лікарні, діяльність яких націлена на якісне тасвоєчасне обслуговування населення;- ефективне використання та збереження майна комунальної власності,забезпечення своєчасного та якісного утримання будинків, споруд,прибудинкових території та інженерних мереж;- забезпечення належного фінансування потреб стаціонарної медичноїдопомоги;- забезпечення лікарськими засобами;- забезпечення предметами та матеріалами, обладнанням та інвентарем,необхідним для надання медичних послуг;- забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення;- заохочення населення отримувати медичні послуги в межахадміністративно-територіальної одиниці;- забезпечити інформаційної підтримки населенню;- інші завдання спрямовані на збереження здоров’я та життя населення;- співфінансування інвестиційних проектів.
4. Фінансове забезпечення виконання ПрограмиФінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок:

 коштів бюджету громади;
 субвенцій з бюджетів інших рівнів;
 надання підприємствами платних послуг відповідно до чинногозаконодавства;
 залучення додаткових коштів для розвитку якісної первинної медичноїдопомоги відповідно до Закону України «Про державно-приватнепартнерство»;
 інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.
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Необхідний обсяг фінансування Програми може бути уточнений у процесіформування бюджету на відповідний рік.Обсяг фінансування програми може уточнюватись виходячи з конкретнихзавдань та реальних можливостей бюджету громади.Одержувачами коштів є КНП «Менський центр ПМСД» та КНП«Менська міська лікарня»

5. Очікувані результати виконання Програми
Реалізація заходів програми забезпечить:1. Створення умов для своєчасного надання первинної медико-санітарноїдопомоги;2. Покращення ефективності, своєчасності і якості медичної допомоги,надійного і оперативного управління інформацією, впровадження новітніхтехнологій в медичну практику;3. Підвищення рівня доступності населення до якісної медичної допомоги ісвоєчасного надання невідкладної медичної допомоги;4. Створення та підтримання комфортних умов для перебування пацієнтів ігромадян в амбулаторіях загальної практики сімейної медицини тафельдшерських пунктах;5. Надання населенню доступних та високоякіснихмедичних послуг;


