ГЛУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕСЯТА СЕСІЯ
ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Р І Ш Е НН Я
27.09.2019

м. Глухів

№372

Про міську цільову Програму запобігання та лікування серцево-судинних і
судинно-мозкових захворювань на 2019-2022 роки
Відповідно до рішення Сумської обласної ради від 20.12.2017 «Про
обласну цільову програму розвитку реперфузійної, кардіохірургічної та
реабілітаційної допомоги в Сумській області на 2018 – 2022 роки», з метою
підвищення ефективності заходів, спрямованих на профілактику, діагностику
та лікування хворих на серцево-судинні і судинно-мозкові захворювання,
керуючись статтею 25, пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» міська радаВИРІШИЛА:
1. Затвердити міську цільову запобігання та лікування серцево-судинних і
судинно-мозкових захворювань на 2019-2022 роки (додається).
2. Виконавчому комітету міської ради забезпечити фінансування заходів
вищезазначеної програми.
3. Організацію виконання цього рішення покласти на Глухівську центральну
районну лікарню (головний лікар – Кіяшко А.І..), а контроль – на постійну
комісію з питань охорони здоров’я, материнства і дитинства, освіти, фізичної
культури і спорту, сім’ї і молоді та соціального захисту населення (голова
комісії – Громак Л.А.)
4. Звіт про хід виконання Програми надавати щорічно до 01 лютого.

В.о. міського голови

Олена ДЕМІШЕВА

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
ЗАПОБІГАННЯ ТА ЛІКУВАННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ
І СУДИННО-МОЗКОВИХ ЗАХВОРЮВАНЬ В МІСТІ ГЛУХОВІ
НА 2019-2022 РОКИ

1. ПАСПОРТ
міської цільової програми запобігання та лікування серцево-судинних
і судинно-мозкових захворювань у 2019-2022 роках
(далі – Програма)

1.

Ініціатор розроблення Програми

2.

Дата, номер і назва розпорядчого Розпорядження міського голови від
документа органу виконавчої влади 10.12.2018 № 243-ОД
про розроблення Програми

3.

Розробник Програми

Центральна районна лікарня

4.

Центральна районна лікарня

5.

Відповідальний виконавець
Програми
Учасники Програми

6.

Період реалізації Програми

2019-2022 роки

7.

Етапи виконання Програми

I етап 2019-2022 роки

8.

Перелік бюджетів, які беруть
участь у виконанні Програми
Загальний
орієнтовний
обсяг
фінансових ресурсів, необхідних
для реалізації Програми, усього:
у тому числі коштів:
обласний бюджет
міський бюджет
позабюджетні кошти

міський
обласний

9.

Виконавчий
комітет
Глухівської
міської ради Сумської області

Центральна
виконавчий
міської ради

районна
лікарня,
комітет
Глухівської

751,0 тис. грн.
в межах асигнувань
751,0 тис. грн.
в межах асигнувань

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Хвороби системи кровообігу в Україні займають І місце в структурі
загальної захворюваності, смертності та смертності в працездатному віці.
Кількість людей, які мають хвороби системи кровообігу в м. Глухові
досягла 10529 осіб - більше 60% дорослого населення, з них 27% хворих на
гіпертонічну хворобу.
У структурі причин первинної інвалідності хвороби системи кровообігу
по м. Глухову становлять 24,3%, з них серед осіб працездатного віку 36,2%, а
показник смертності від хвороб кровообігу 64,5%.
У структурі смертності найбільша частина належить ішемічній хворобі
серця, цереброваскулярним захворюванням та артеріальній гіпертензії, що є
причиною виникнення ускладнень (інфаркт, інсульт) та смертності. Щороку
реєструється до 60 випадків гострого інфаркту міокарда і до 100 хворих на
гострі цереброваскулярні захворювання, внаслідок чого первинну інвалідність
отримують більше 100 осіб, з яких 36,2% хворих у працездатному віці.
Щороку в хірургічному лікуванні ішемічної хвороби серця та її наслідків,
а також порушень серцевого ритму мають потребу до 100 хворих
працездатного віку. Проте умови для його надання в центральній районній
лікарні відсутні, а у науково-дослідних інститутах отримує допомогу лише до
10% цього контингенту.
В Глухівській центральній районній лікарні працює 2 лікаря-кардіолога,
на даним момент 1 лікар знаходиться на курсах первинної спеціалізації по
кардіології в Харківській медичної академії післядипломної освіти.
Первинну інвалідність та високий рівень смертності від серцевосудинних і судинно-мозкових захворювань зумовлені рядом причин, а саме:
недостатністю виявлення хвороб на ранніх доклінічних стадіях;
низьким рівнем оснащеності центральної районної лікарні обладнанням,
необхідним для своєчасної діагностики, лікування та надання інтенсивної
допомоги;
недостатнім рівнем первинної та вторинної профілактики серцевосудинних захворювань;
недостатністю бюджетного фінансування для закупівлі лікарських
засобів;
обмеженою доступністю сучасних методів лікування основних серцевосудинних та судинно-мозкових захворювань (інвазійна кардіологія,
кардіохірургія);
недостатньою інформованістю населення про чинники ризику та
можливість запобігання серцево-судинним і судинно-мозковим захворюванням.
Найбільш розповсюджені захворювання системи кровообігу, що
потребують створення чіткої системи надання медичної допомоги з моменту
виявлення до здійснення реабілітаційних заходів, - це ішемічна хвороба серця,
судинно-мозкові захворювання та вроджені (набуті) вади серця.
Таким чином, серцево-судинні та судинно-мозкові захворювання є
соціальною проблемою, для розв’язання якої необхідна державна підтримка та
координація зусиль усіх органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування області.

3. Мета Програми
Метою Програми є профілактика та зниження рівня захворюваності на
серцево-судинні і судинно-мозкові хвороби, інвалідності та смертності від їх
ускладнень, а також збільшення тривалості і підвищення якості життя
населення.
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел
фінансування; строки та етапи виконання Програми
Шляхами є забезпечення профілактики та зниження рівня захворюваності
на серцево-судинні та судинно-мозкових захворювань.
Для цього необхідно:
розвиток та укріплення кардіологічної служби в Глухівській центральній
районній лікарні;
дооснащення кардіологічної служби в Глухівській центральній районній
лікарні;
забезпечення своєчасного надання спеціалізованої медичної допомоги
кардіологічним хворим та здійснення реабілітаційних заходів;
підготовка та підвищення кваліфікації медичних працівників;
оптимізації організації та механізму фінансування системи надання
медичної допомоги, спрямованої на розв'язання реальних потреб населення,
запровадження солідарного принципу фінансування;
підвищення якості кадрового забезпечення та рівня професійної
підготовки фахівців з питань профілактики та раннього виявлення хвороб;
покращення матеріально-технічної бази кардіологічної служби
Глухівської ЦРЛ.
Відкриття 3-х ліжок інтенсивної терапії для хворим з серцево-судинними
та судинно-мозковими захворюваннями на базі відділення анестезіології з
ліжками для інтенсивної терапії.
Дооснащення кардіологічної служби Глухівської центральної районної
лікарні приладами мережі «Телекард».
Фінансування Програми здійснюватиметься в межах асигнувань,
передбачених на охорону здоров’я в міському бюджеті, позабюджетні кошти.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, запланованих на реалізацію заходів
Програми протягом 2019-2022 років становить 2559,0 тисяч гривень (902,0
тисяч гривень – 2019 рік, 1170,0 тисяч гривень – 2020 рік, 246,0 тисяч гривень –
2021 рік, 241,0 тисяч гривень – 2022 рік).
Обсяг фінансування Програми визначається щороку у рішенні про
міський бюджет, виходячи з конкретних завдань та реальних можливостей.

5. Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники
Основні завдання Програми:
удосконалення діагностики серцево-судинних і судинно-мозкових
захворювань та високоспеціалізованої допомоги хворим;
визначення потреб і пріоритетів в організації надання кардіологічної
допомоги населенню з урахуванням рівня, динаміки та структури
захворюваності;
постійний моніторинг рівня захворюваності населення на серцевосудинні і судинно-мозкові хвороби та стану надання кардіологічної допомоги;
забезпечення лікарями-кардіологами та лікарями функціональної
діагностики центральної районної лікарні відповідно до нормативу та
підвищення кваліфікації медичних працівників з питань раннього виявлення
захворювань та забезпечення сучасної висококваліфікованої допомоги хворим;
активне залучення громадськості до профілактики серцево-судинних
захворювань через засоби масової інформації.
Для запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових
захворювань необхідно здійснити наступні заходи:
1) забезпечити проведення первинної та вторинної профілактики шляхом:
створення системи виявлення хвороб на ранніх, доклінічних стадіях;
обладнання Глухівської центральної районної лікарні сучасною
діагностичною апаратурою;
підготовки висококваліфікованих спеціалістів – кардіологів для
Глухівської центральної районної лікарні;
упровадження сучасних стандартів запобігання серцево-судинним
судинно-мозковим захворюванням;
проведення сучасної медикаментозної терапії;
2) забезпечити своєчасне надання спеціалізованої медичної допомоги та
здійснити реабілітаційні заходи, а саме:
дотримання клінічних протоколів при проведенні диспансерного нагляду
за кардіологічними хворими;
організації системи стандартизованого обстеження хворих на всіх рівнях
надання медичної допомоги;
приведення у відповідність матеріально-технічної бази терапевтичного
відділення центральної районної лікарні, де лікуються кардіологічні хворі.
За результатами виконання завдань та заходів Програми планується
досягти збільшення середньої тривалості життя населення шляхом:
підвищення якості профілактичних оглядів на 1-2% (виявлення патології
на ранніх стадіях);
зменшення рівня первинної інвалідності, зумовленої серцево-судинним і
судинно-мозковими захворюваннями в працездатному віці до 0,5% у 2019 році
та до 1,5% у 2022 році;
зменшення рівня смертності від інсультів на 3%, від ішемічної хвороби
серця – до 4%.

6. Напрямки діяльності та заходи Програми
Для досягнення мети Програми з виконанням сучасних підходів до
визначення пріоритетності в розв’язанні існуючих проблем передбачений
завдання і заходи (додаток 3).
7. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Відповідальним за виконання Програми є Глухівська центральна районна
лікарня та виконавчий комітет Глухівської міської ради.
Відповідальний виконавець Програми щороку здійснює обґрунтовану
оцінку результатів виконання Програми та у разі потреби розробляє пропозиції
щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових
заходів і завдань, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування,
переліку виконавців, строків виконання програми та окремих заходів і завдань.
Відповідальний виконавець один раз на рік – до 01 лютого року,
наступного за звітним інформує начальника Управління охорони здоров’я
Сумської обласної державної адміністрації про хід виконання Програми,
ефективність реалізації її завдань і заходів та ефективність використання
коштів.
Хід виконання заходів Програми заслуховується щороку на засіданнях
виконавчого комітету Глухівської міської ради Сумської області.
Координація за ходом виконання заходів і завдань та досягнення
очікуваних результатів Програми покладається на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів Глухівської міської ради Васильєву М.І.,
а контроль здійснюється депутатської комісією міської ради відповідно до
регламенту роботи.
В.о. міського голови

Олена ДЕМІШЕВА

Додаток 1
до Програми

Ресурсне забезпечення Програми
тис. гривень
Обсяг коштів, які
пропонується
залучити на
виконання Програми

Обсяг ресурсів, усього
у тому числі:
обласний бюджет
міський бюджет
кошти інших джерел

Роки виконання Програми
2019
рік

2020
рік

2021
рік

2022
рік

Усього витрат
на виконання
Програми

200,0

200,0

200,0

200,0

800,0

200,0

в межах асигнувань
200,0 200,0
200,0

800,0

Додаток 2
до Програми

Дооснащення кардіологічної служби в м. Глухові
№
з/
п

Всього
по
заходу

Назваобладнання

(тис.грн.)
По роках
2019

2020

2021

2022

Кардіологічні ліжка терапевтичного відділення, кардіологічні ліжка при відділенні
анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії Глухівської ЦРЛ
1.Електрокардіографипортативні

124,0

-

30,0

59,0

35,0

2.Електрокардіографбагатоканальний

120,0

-

60,0

-

60,0

3.Інфузомат

64,0

-

32,0

16,0

16,0

4.Дефибрилятор

100,0

100,0

-

-

-

5.Електрокардіостимуляторзовніщній

25,0

-

25,0

-

-

6.Кардіологічні монітори

110,0

40,0

40,0

30,0

-

543,0

140,0

187,0

105,0

111,0

Всього

Лабораторнеобладнання для проведеннябіохімічногодослідженнякрові
для діагностикисерцево-судинноїпатологіїу Глухівській ЦРЛ
1.Коагулометравтоматичний

88,0

-

-

88,0

-

2.Фотометр фотоелектричний

60,0

-

-

-

60,0

3.Аналізатор електролітів крові

60,0

60,0

-

-

-

208,0

60,0

-

88,0

60,0

Всього

Додаток 3
до Програми

Напрями діяльності та заходи Програми
№
з/п

Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

1

2

Перелік заходів
Програми

Строк
виконання
заходу

Виконавці

Джерел
а
фінансу
вання

3

4

5

6

Орієнтовні обсяги фінансових ресурсів,
тис. гривень
у тому числі:
Всього
2019
2020
2021 2022
7

8

9

10

Очікуваний
результат

11

12

Збільшення
обсягів допомоги
кардіологічним
хворим.
Організація
надання
кардіохірургічної
допомоги,
зниження
летальності та
строків
перебування
хворих у
стаціонарі

І. Розвиток та укріплення кардіологічної служби Глухівської центральної районної лікарні
1.

2

Приведення умов
надання
кардіологічної
допомоги у
відповідність до
вимог наказу МОЗ
України від
30.12.1992 року №
206 «Про заходи
щодо поліпшення
організації та
підвищення якості
кардіологічної
допомоги
населенню України»

1.1 Відкриття 3-х ліжок
інтенсивної терапії для
кардіологічних хворих у
відділені анестезіології з
ліжками для інтенсивної
терапії Глухівської
центральної районної
лікарні.

Додаткове
оснащення
кардіологічної
мережі лікарні

2.1 Придбання
обладнання для
інтенсивної терапії
хворих на серцевосудинні та судинно-

2019 рік

2019 –2022
роки

Виконавчий
комітет
міської ради

Виконавчий
комітет
міської ради

Міськи
й
бюджет

-

-

-

-

-

Позабю
джетні
кошти

-

-

-

-

-

Міськи
й
бюджет

751,0

200,0

187,0

193,0

171,0 Збільшення
обсягів допомоги
хворим на
серцево-судинні
та судинно-

мозкові захворювання у
відділенні анестезіології
з ліжками інтенсивної
терапії Глухівської
центральної районної
лікарні.

Позабю
джетні
кошти

-

-

-

-

-

мозкові
захворювання,
зниження
летальності та
строків
перебування
хворих у
стаціонарах

IІ. Розвиток та укріплення допоміжних діагностичних служб
1

Оснащення
сучасним
обладнанням
лабораторії ЦРЛ та
придбання реактивів
(додаток 2
Програми)

1.1.Придбання
лабораторного
обладнання для
проведення біохімічного
дослідження крові для
діагностики серцевосудинної патології у
Глухівській ЦРЛ

2019-2022
роки

Виконавчий
комітет
міської ради

Міськи
й
бюджет

208,0

60,0

-

88,0

Позабю
джетні
кошти

-

-

-

-

60,0 Приведення
лабораторного
обстеження
хворих у
відповідності з
- вимогами
сучасних
стандартів
діагностики
серцево-судинної
патології

IІІ. Забезпечення своєчасного надання спеціалізованої медичної допомоги та здійснення реабілітаційних заходів
1

1. Підвищення
якості та
доступності
медичної допомоги
хворим на серцевосудинну патологію

1.1 Придбання
лікарських засобів для
невідкладної допомоги
кардіологічним хворим,
в тому числі
тромболітичних засобів

2019-2022
роки

Виконавчий
комітет
міської ради

Міськи
й
бюджет

-

-

-

-

-

Надання
своєчасної
допомоги
хворим з
гострими
кардіологічними
станами

1.Підготовка та
1.1.Підготовка
підвищення
кардіолога
кваліфікації
медичних працівників
кардіологічної
служби

лікаря- 2019-2022
роки

Обласне
управління
охорони
здоров’я;
виконавчим
комітетом
міської ради

-

-

Обласний
бюджет

1

Міської
бюджет

ІV. Підготовка та підвищення кваліфікації медичних працівників кардіологічної служби
-

-

-

Завершення
формування
центрів надання
невідкладної
допомоги
кардіологічним
хворим.

V. Заходи щодо пропаганди здорового способу життя
1

Проведення
санітарно-освітньої
роботи серед
населення

1.1.Висвітлення
проблеми первинної та
вторинної
профілактики серцевосудинних захворювань
у засобах масової
інформації
(друк,
радіо)
1.2.Організація шкіл з
навчання населення м
етодам профілактики
та надання допомоги
хворим на
ІХС та
гіпертонічну хворобу

2019-2022
роки

Глухівська
ЦРЛ, центр
соціальних
служб для
дітей, сім’ї і
молоді

Профілактика
захворювання на
серцевосудинних і
судинномозкових
захворювань,
формування
здорового
способу життя.

