Звіт про діяльність
управління охорони здоров’я
за 2018 рік

доповідач –
начальник управління охорони здоров’я
Житомирської міської ради Місюрова М.О.

Програма розвитку охорони здоров’я
на 2018-2020 роки
• Діяльність управління була спрямована на виконання
Міської цільової Програми розвитку охорони здоров’я на
2018-2020 роки, яка затверджена рішенням
Житомирської міської ради № 873 від 12 грудня
2017 року і є логічним продовженням Програми
розвитку охорони здоров’я на 2016-2017 роки.

Основні напрями реалізації завдань
Програми :
• Розвиток сімейної медицини (створення Центру
первинної медико-санітарної допомоги);
• Створення єдиного медичного інформаційного простору
(комп’ютеризація медичних закладів);
• Автономізація закладів охорони здоров’я;
• Реалізація проектів «Невідкладна медична допомога»
«Розвиток медичних послуг з підтримки материнства та
дитинства», «Малоінвазивна хірургія», «Протидія
поширенню онкологічних захворювань»;

Розвиток сімейної медицини - створення
амбулаторій сімейного лікаря
• У червні 2018 року відкрито нову амбулаторію
сімейного лікаря за адресою: вул.
Старочуднівська, 12/77, м. Житомир, (на
реконструкцію приміщень витрачено 1,8 млн
грн. з міського бюджету)

• Виготовлено проектно-кошторисну
документацію на проведення реконструкції
приміщення під амбулаторію сімейного лікаря за
адресою: вул. Покровська, 159.

Відокремлення первинного та вторинного
рівнів надання медичної допомоги
• 18 грудня 2017 року Житомирською міською
радою прийняте рішення № 855 «Про створення
комунального підприємства «Центр первинної
медико-санітарної допомоги» Житомирської
міської ради».
• Повноцінну діяльність Центр ПМСД розпочав у
червні 2018 року.
• У складі Центру ПМСД функціонує 21
амбулаторія.

Відокремлення первинного та вторинного
рівнів надання медичної допомоги
• З лікарями Центру ПМСД пацієнтами укладено
понад 185 тис. декларацій ( майже 70% від
загальної чисельності населення м. Житомира).
• З 1 жовтня 2018 року Центром ПМСД укладений
договір з Національною службою здоров’я
України про медичне обслуговування населення
та змінено механізм фінансування діяльності
Центру та оплати праці медичних працівників.
• В усіх амбулаторіях Центру ПМСД запроваджено
систему оцінки якості обслуговування Revizion.

Єдиний медичний інформаційний простір –
комп’ютеризація закладів охорони здоров’я
• У 2018 році було придбано 131 комп’ютер, 37
БФП/принтерів, 94 робочих місця медичного
програмного забезпечення на загальну суму 3,0
млн. грн. та створені автоматизовані робочі місця
для медичних працівників первинної ланки
надання медичної допомоги. У 2019 році роботу
з комп’ютеризації закладів охорони здоров’я
буде продовжено.
• У рамках реформування системи охорони
здоров’я планується запровадження
електронних рецептів з
1 квітня 2019 року та електронних листків
непрацездатності з 1 липня 2019 року.

Автономізація закладів охорони здоров’я
• Відповідно до рішення міської ради від
08.11.2018 № 1196 «Про автономізацію міських
закладів охорони здоров’я» у місті Житомирі
створюються комунальні підприємства
Житомирської міської ради:
• «Лікарня № 1»
• «Лікарня № 2»
• «Дитяча лікарня ім. В.Й.Башека»
• «Стоматологічна поліклініка № 1»
• «Стоматологічна поіклініка № 2»
• «Дитяча стоматологічна поліклініка»

Розширення обсягу платних послуг, що
надаються стоматологічними закладами
охорони здоров’я
• Відповідно до рішення міської ради від 18.12.2017 № 853
«Про госпрозрахунок в комунальних установах
Житомирська міська стоматологічна поліклініка № 1,
Житомирська міська стоматологічна поліклініка №2» у
складі зазначених поліклінік у 2018 році були створені
структурні підрозділи з надання ортопедичних послуг та
збільшений обсяг платних стоматологічних послуг до 50%
від загального обсягу стоматологічних послуг.
• Запровадження госпрозрахункової діяльності сприяло
стабільній виплаті заробітної плати співробітникам (за
2018 рік від госпрозрахункової діяльності надійшло
коштів у сумі 10 155,08 тис. грн.).

Медикаментозне забезпечення населення
• У 2018 році заклади охорони здоров’я міста (лікувальнопрофілактичні та фармацевтичні) продовжували роботу
по реалізації програм реімбурсації лікарських засобів, а
саме:
• Урядової програми «Доступні ліки»
• Програми реімбурсації препаратів інсуліну
За програмою «Доступні ліки» для пацієнтів з серцевосудинними захворюваннями, бронхіальною астмою,
цукровим діабетом ІІ типу було відпущено ліків та
компенсовано їх вартість аптекам на загальну суму
6,5 млн грн.; за програмою реімбурсації препаратів
інсуліну – на суму 9,6 млн грн.

Медикаментозне забезпечення населення
• Для забезпечення реципієнтів органів
імунодепресантами, дітей хворих на фенілкетонурію
спеціальними продуктами дієтичного харчування,
пільгових категорій населення лікарськими засобами
безоплатно або за 50% вартості відповідно до Постанови
Кабінету Міністрів України від 19.08.1998 № 1303,
технічними засобами реабілітації, лікування пацієнтів з
числа учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС у спеціалізованих палатах ЦМЛ № 1,
тощо з міського бюджету в 2018 році було спрямовано
3,8 млн грн.
• Подальше розширення Переліку лікарських засобів, що
можуть відпускатися пацієнтам за програмою Доступні
ліки, сприятиме безперервності лікувального процесу
хронічних хворих та зменшенню кількості ускладнень
захворювань.

Проект
«Невідкладна медична допомога»


У 2018 році було спрямовано з міського
бюджету 7,9 млн грн. на придбання лікарських
засобів, рентген-плівки, дезінфікуючих засобів
та інших витратних матеріалів з метою
забезпечення надання безкоштовної медичної
допомоги пацієнтам у приймальних
відділеннях, травматологічних пунктах,
реанімаційних відділеннях (перша доба).

Проект «Малоінвазивна хірургія»

•

Розпочато капітальний ремонт приміщень
операційного блоку Центральної міської лікарні № 2

• Організовано функціонування гібридних операційних
блоків малоінвазивної хірургії у Центральній міській
лікарні №1 та Центральній міській лікарні № 2

Зміцнення матеріально-технічної бази
закладів охорони здоров’я
• Упродовж 2018 року продовжувалася робота з
оснащення міських лікарень сучасним діагностичнолікувальним обладнанням. Не зважаючи на відсутність
цільової субвенції з державного бюджету на здійснення
заходів соціально-економічного розвитку, за рахунок
коштів міського бюджету було дооснащено заклади
охорони здоров’я медичним обладнанням на загальну
суму 1,4 млн. грн.
• За сприяння депутатів міської та обласної рад було
дооснащено заклади охорони здоров’я на загальну суму
315 тис грн.
• Крім того, в якості гуманітарної допомоги лікарні
отримали різноманітного медичного обладнання на суму
понад 2,0 млн грн.

Проведення капітальних ремонтів,
реконструкцій, утеплення будівель закладів
охорони здоров’я
• У 2018 році проводились роботи з:
• Реконструкції покрівлі та внутрішніх приміщень інфекційного
відділення КУ ЦМЛ№1 ( 8,2 млн грн з міського бюджету)
• Капітального ремонту приміщень операційного блоку
хірургічного відділення ЦМЛ №2 (спрямовано 1,3 млн грн. з
міського бюджету);
• Капітального ремонту ганку з пандусом дитячої поліклініки №1
КУ ЦДМЛ (1,4 млн грн. з міського бюджету);
• Ремонту асфальтного покриття та проведення робіт з
благоустрою територій міських комунальних закладів охорони
здоров’я (КУ ЦМЛ №1, КУ ЦМЛ №2, КУ ЦДМЛ на загальну
суму 1,9 млн грн. )
• А також покращено умови перебування пацієнтів та роботи
персоналу амбулаторій Центру ПМСД.

Надання субвенцій обласному бюджету
• 1,0 млн грн. на співфінансування об’єкту "Капітальний
ремонт приміщень в комунальній установі "Житомирське
обласне стоматологічне медичне об’єднання"
Житомирської обласної ради для розміщення філії
відділення гемодіалізу КУ "Обласна клінічна лікарня ім.
О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за
адресою: м. Житомир, вул. Грушевського,33-А з метою
збільшення кількості діалізних місць та наближення
високо-спеціалізованої допомоги хворим з нирковою
недостатністю.
• 1,4 млн грн. на співфінансування ангіографічного
обладнання для організації стабільної цілодобової
реперфузійної допомоги пацієнтам з гострим коронарним
синдромом.

Соціальний захист медичних працівників
З метою недопущення заборгованості по оплаті
праці та своєчасної її виплати працівникам
міських закладів охорони здоров’я з міського
бюджету спрямовано:
• у 2016 році – 14 969,9 тис грн.,
• у 2017 році – 34 480,0 тис грн.,
• У 2018 році – 20 496,4 тис. грн.

Дякую за увагу !

