УКРАЇНА

МОРШИНСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XХХV СЕСІЯ VII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 776
від «20» грудня 2018 р.

м. Моршин

Про затвердження міської програми
надання медичної допомоги в
місті Моршині на 2019 – 2020 рр.
З метою покращення надання медичних послуг в м. Моршині,
забезпечення доступності та безоплатності медичного обслуговування,
відповідно до законів України: «Основи законодавства України про охорону
здоров’я», «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України від
19.10.2017 р. № 2168-VIII «Про державні фінансові гарантії медичного
обслуговування населення», враховуючи висновок постійної соціальногуманітарної комісії, Моршинська міська рада
ВИРІШИЛА:
1.
Затвердити міську програму надання медичної допомоги в місті
Моршині на 2019-2020 роки (далі - Програма) та відповідні заходи щодо її
виконання, що додаються.
2.
КНП «Моршинська міська лікарня» Моршинської міської ради
(Г.Й.Юкшинський) забезпечити виконання заходів Програми та щорічно
інформувати міську раду про їх виконання.
3.
Делегувати виконавчому комітету Моршинської міської ради
повноваження щодо розгляду та затвердження уточненого Переліку заходів
Програми та обсягів видатків на відповідні роки в межах затвердженого
бюджету.
4.
Контроль за реалізацією Програми покласти на постійну комісію з
соціально-гуманітарної політики (В.О. Крук).
Міський голова

Руслан ІЛЬНИЦЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Моршинської міської ради
від «20» грудня 2018р. № 776

МІСЬКА ПРОГРАМА
надання медичної допомоги в
місті Моршині
на 2019 – 2020 роки

м. Моршин

І. Загальні положення
Кожна людина має природне невід’ємне та непорушне право на охорону
здоров'я. Суспільство та держава відповідальні перед сучасним та
майбутніми поколіннями за рівень здоров'я і збереження генофонду народу
України, забезпечують пріоритетність охорони здоров'я в діяльності держави,
поліпшення умов праці, навчання, побуту та відпочинку населення,
розв’язання екологічних проблем, вдосконалення медичної допомоги і
запровадження здорового способу життя.
Основи законодавства України про охорону здоров'я визначають правові,
організаційні, економічні та соціальні засади охорони здоров'я в Україні,
регулюють суспільні відносини у цій сфері з метою забезпечення
гармонійного розвитку фізичних та духовних сил, високої працездатності та
довголітнього активного життя громадян, усунення факторів. Що шкідливо
впливають на їх здоров'я, попередження та зниження захворюваності,
інвалідності та смертності, поліпшення спадковості.
ІІ. Законодавчі підстави для виконання Програми
1. Конституція України.
2. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» №
7801-XIV від 19.11.1992р.
3. Закон України від 19.10.2017р. № 2168-VIII «Про державні фінансові
гарантії медичного обслуговування населення».
4. Наказ Міністерства економіки України від 04.12.2006р. № 367 «Про
затвердження методичних рекомендацій щодо порядку розроблення
регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх
виконання».
ІІІ. Мета Програми
Забезпечення надання якісної медичної допомоги мешканцям м. Моршина,
населенню, що уклали декларації з лікарями підприємства та пацієнтам, які
скеровані на лікування до КНП «Моршинська міська лікарня» Моршинської
міської ради, посилення соціального медичного захисту окремих груп
диспансерних хворих, створення сприятливих умов їх життєдіяльності,
забезпечення засобами догляду окремих хворих.
IV. Шляхи реалізації Програми
Вивчення, впровадження та моніторинг стандартів медичної допомоги,
визначених і затверджених МОЗ України та спрямованих на вдосконалення
медико-профілактичної допомоги, запровадження здорового способу життя
та покращення надання медичних послуг, забезпечення відповідного
температурного режиму установи, передачу хворим засобів догляду та
медикаментів.

V. Механізм реалізації заходів Програми
Виконання Програми відповідно до своїх повноважень забезпечують:
- виконавчий комітет Моршинської міської ради;
- фінансове управління Моршинської міської ради;
- КНП «Моршинська міська лікарня» Моршинської міської ради.
Термін впровадження Програми 2019-2020 рр.
VI. Очікувані результати від реалізації Програми
За результатами виконання заходів Програми очікується покращення
показників стану здоров'я населення, зниження показників поширеності
негативних явищ, підвищення якості надання медичних послуг.
VIIІ. Фінансування Програми
Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів
місцевих бюджетів на відповідний рік та з інших, не заборонених
законодавством джерел.
Секретар ради

Микола Воєвода

Додаток 1 до програми
надання медичної допомоги
в місті Моршині на 2019-2020 роки

ПАСПОРТ
міської програми надання медичної допомоги
в місті Моршині на 2019-2020 роки
1. Ініціатор розроблення Програми: КНП "Моршинська міська лікарня"
Моршинської міської ради.
2. Дата, номер докумету про затвердження Програми: 20.12.2018р. № 776
3. Розробник Програми: КНП "Моршинська міська лікарня" Моршинської
міської ради.
4. Відповідальний виконавець Програми: КНП "Моршинська міська
лікарня" Моршинської міської ради.
5. Учасники Програми: Виконавчий комітет Моршинської міської ради,
КНП "Моршинська міська лікарня", фінансове управління
Моршинської міської ради.
6. Мета: Забезпечення надання якісної медичної допомоги в м. Моршині,
населенню, що уклали декларації з лікарями підприємства та
пацієнтам, які скеровані на лікування до КНП «Моршинська міська
лікарня» Моршинської міської ради, посилення соціального медичного
захисту окремих груп диспансерних хворих, створення сприятливих
умов їх життєдіяльності, забезпечення засобами догляду окремих
хворих.
7. Термін реалізації Програми: 2019 — 2020 роки.
8. Етапи фінансування: щорічно.
9. Загальні обсяги фінансування, за рахунок коштів місцевих бюджетів: в
межах затверджених розмірів.

Керівник установизамовника програми

Г.Й.Юкшинський

Додаток 2 до програми
надання медичної допомоги
в місті Моршині на 2019-2020 роки

Заходи діяльності КНП "Моршинська міська лікарня" у місті
Моршині на 2019 – 2020 рр.
№
з/п

заходи

Термін
виконання

виконавці

1

2

3

4

1.
1.1.
1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

1.6.

1.7.

Загально-організаційні заходи

Провести підсумки діяльності ЛПЗ міста за
щорічно
Адміністрація КНП
рік. Результати заслухати на засіданні
«Моршинська міська
медичної ради
лікарня»
Розробити та затвердити на рік:
Січень,
Адміністрація КНП
- План основних організаційних
щорічно
«Моршинська міська
заходів;
лікарня
- План засідання медичної ради;
- План оперативних нарад
Скерувати всі заходи медичних колективів
Адміністрація КНП
міста на пріоритетні напрями:
«Моршинська міська
- охорона материнства та дитинства;
лікарня
- реформування первинного та вторинного
рівнів надання медичної допомоги;
- впровадження стаціонарозамінних форм
лікування хворих;
- подальше вдосконалення функціонування
єдиного медичного простору;
- боротьба з туберкульозом, ВІЛ/СНІД,
знкозахворюваннями,
гіпертонічною
та
ішемічною хворобою серця, судинними
ураженнями мозку, цукровим діабетом;
- зниження рівня інвалідизацій дорослого та
дитячого населення;
- активне оздоровлення підлітків та призовної
молоді;
- раціональне використання матеріальних та
трудових ресурсів.
Організувати
видання
інформаційноІ квартал
Медичний статистик
довідникових
матеріалів
міста
за
результатами 2018-2020рр.
Забезпечити
дійовий
контроль
за
Впродовж
Адміністрація КНП
виконанням
директивних
документів,
року
«Моршинська міська
рішень Колегії МОЗ України, ДОЗ, вказівок
лікарня
головних
спеціалістів,
пропозицій
комплексних перевірок
Вдосконалити порядок організації надання
Впродовж
Адміністрація КНП
планової та невідкладної медичної допомоги
року
«Моршинська міська
населенню міста, створення пунктів по
лікарня
наданню невідкладної медичної допомоги
дорослому та дитячому населенню
Запровадити в повсякденну практику ЛПЗ
Впродовж
Адміністрація КНП
регулярне анонімне анкетування пацієнтів,
року
«Моршинська міська
щодо якості їх лікування, харчування, умов
лікарня
перебування та відношення медичного
персоналу.
Результати
анкетування
обговорювати в колективах, на засіданнях та
оперативних нарадах. Вживати заходи щодо
поліпшення ситуації в ЛПЗ
2. Вдосконалення системи управління охорони здоров'я міста

Відмітка
про
виконання
5

2.1.

Постанова КМУ від 25 квітня 2018 р. № 411
«Деякі питання електронної системи
охорони здоров’я»

2.2.

Наказ МОЗ України від 06.02.218 р. №
Впродовж
Адміністрація КНП
178/24
«Про
затвердження
Порядку
року
«Моршинська міська
формування спроможних мереж надання
лікарня
первинної медичної допомоги»
3. Охорона материнства і дитинства

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4.1.

4.2.

Впродовж
року

Адміністрація КНП
«Моршинська міська
лікарня

Пріоритетні напрямки діяльності служби:
забезпечення
якісного
проведення
профілактичних медичних оглядів, своєчасне
виявлення патології у юнаків та дівчат;
- якісне оздоровлення дітей підліткового
віку, учнів, студентів та призовників;
- підготовка юнаків та дівчат до материнства
та батьківства;
- медичне забезпечення підготовки до
служби у Збройних Силах України;
- професійний відбір відповідно до стану
здоров'я;
- профілактика захворювань та шкідливих
узалежнень;
- впровадження державних програм, указів
щодо медичного обслуговування дітей
підліткового віку та молоді.
Постійно контролювати хід виконання
Національних програм та Державних
постанов, які стосуються дітей та підлітків
та спрямовані на формування здорового
способу життя, зміцнення моральних засад
суспільства
Проведення заходів до Всесвітнього та
Всеукраїнського
дня
боротьби
з
туберкульозом

Впродовж
року

Адміністрація КНП
«Моршинська міська
лікарня,
міський педіатр

Впродовж
року

Адміністрація КНП
«Моршинська міська
лікарня

Пріоритетні напрямки у діяльності служби:
забезпечення
якісного
проведення
профілактичних
медичних
оглядів,
своєчасне виявлення патології у юнаків та
дівчат;
- якісне оздоровлення дітей підліткового
віку, учнів, студентів та призовників;
- підготовка юнаків та дівчат до материнства
та батьківства;
- медичне забезпечення підготовки
до
служби у Збройних Силах України;
- професійний відбір відповідно до стану
здоров'я;
- профілактика захворювань та шкідливих
узалежнень;
- впровадження державних програм, указів
щодо медичного обслуговування дітей
підліткового віку та молоді.
Здійснювати постійний контроль за:
повним
охопленням
дітей
підліткового віку періодичними медичними
оглядами

Впродовж
року

Адміністрація КНП
«Моршинська міська
лікарня,
міський педіатр

Впродовж
року

Адміністрація КНП
«Моршинська міська
лікарня

квітень

Адміністрація КНП
«Моршинська міська
лікарня,
завідувач поліклінікою,
завідувач ВЗПСМ
Акції до Всесвітнього Дня здоров’я
квітень
Адміністрація КНП
«Моршинська міська
лікарня
4. Охорона здоров'я підлітків та призовників

4.3.

Постійно контролювати хід виконання
Впродовж
Адміністрація КНП
Національних програм та Державних
року
«Моршинська міська
постанов, які стосуються дітей та підлітків
лікарня
та спрямовані на формування здорового
способу життя, зміцнення моральних засад
суспільства
5. Заходи по вдосконаленню амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної медичної допомоги

5.1.

Продовжити впровадження комплексних
Впродовж
Адміністрація КНП
програм з найбільш актуальних проблем
року
«Моршинська міська
амбулаторно-поліклінічної
допомоги
лікарня
населенню.
Постанова КМУ від 25.04.2018 р. №
410 «Деякі питання щодо договорів про
медичне обслуговування населення за
програмою медичних гарантій»;
Наказ МОЗ України від 19.03.2018
р. № 504 «Про затвердження Порядку
надання первинної медичної допомоги»;
Наказ МОЗ України від 19.03.2018
р. № 503 «Про затвердження Порядку
вибору лікаря, який надає первинну
медичну допомогу, та форми декларації про
вибір лікаря, який надає первинну медичну
допомогу»;
Наказ МОЗ України від 26.01.2018
р. № 148 «Про затвердження Примірного
табеля матеріально-технічного оснащення
закладів охорони здоров'я та фізичних осіб –
підприємців, які надають первинну медичну
допомогу»
Забезпечити опрацювання нормативної бази
Впродовж
Адміністрація КНП
МОЗ України та проводити роботу щодо
року
«Моршинська міська
подальшого
реформування
первинної
лікарня
медико-санітарної допомоги населенню.
Організаційно-методичні
заходи
Впродовж
Адміністрація КНП
терапевтичної служби спрямувати на:
року
«Моршинська міська
- боротьбу з інфекційними захворюваннями;
лікарня
- серцево-судинними захворюваннями;
- онкологічними хворобами;
- зміцнення первинної медико-санітарної
допомоги;
- раннє виявлення туберкульозу, хворіб
органів дихання, травлення;
- зниження тимчасової втрати працездатності
і первинного виходу на інвалідність;
- виконання державних та регіональних
програм.
Забезпечити виконання та контроль проекту
Впродовж
завідувач поліклінікою,
по виписуванню рецептів по Програмі
року
завідувач ВЗПСМ
«Доступні ліки»
Продовжити
проведення
заходів,
Впродовж
завідувач поліклінікою,
спрямованих
на
повну
реалізацію
року
завідувач ВЗПСМ
Національної
програми
боротьби
із
захворюванням на туберкульоз
Скласти та затвердити план профілактичних
До
завідувач поліклінікою,
флюрообстежень та губеркулінодіагностики 30.01.2019 р.
завідувач ВЗПСМ
30.01.2020 р.
на 2019-2020 рр.
6. Медична допомога воїнам АТО, ветеранам, репресованим, учасникам бойових дій, учасникам
ліквідації на ЧАЕС
Забезпечити контроль за якістю «Д» та На протязі
завідувач
надання медичної допомоги, звернувши року
поліклінікою,
особливу увагу а стаціонарне оздоровлення,
завідувач ВЗПСМ,
пільгове забезпечення медикаментами
міський терапевт

5.2.

5.3.

5.4.
5.5.

5.6.

6.1.

6.2.

Провести комплексний медогляд вказаних
категорій
7.

7.1.

Травень
червень

-

завідувач
поліклінікою,
завідувач ВЗПСМ,
міський терапевт

Стаціонарна допомога

Забезпечити необхідний рівень організації та
На протязі
Головний лікар
якості стаціонарної допомоги населенню м.
року
Моршин за рахунок:
чіткої послідовності роботи між
поліклінікою та стаціонаром;
впровадження в практику роботи
найсучасніших методів діагностики та
лікування;
забезпечення
чіткої
організації
надання невідкладної допомоги;
продовжити роботу по оптимізації
мережі стаціонарних ліжок. Станом на
01.01.2019 р. ліжкова мережа становить 120
ліжок.
7.2.
Проаналізувати раціональне використання
На протязі
Головний лікар
ліжок та якість відбору хворих на
року
стаціонарне
лікування
поліклінікою.
Результати заслухати на оперативній нараді у
головного лікаря
8. Стоматологічна служба
8.1.
Відкрити госпрозрахунковий кабінет
На протязі
Головний лікар
року
8.2.
Контролювати ситуацію у: дітей-інвалідів,
На протязі
Лікарі-стоматологи
дітей що знаходяться на диспансерному
року
спостереженні, дітей-сиріт, дітей, які
залишились без батьківської опіки та дітей
учасників АТО
9. Формування в населення здорового способу життя
9.1.
Надавати пріоритетне значення виконанню
На протязі
лікарі
диспансеризації населення
року
9.2.
Забезпечити регулярні інформування з
На протязі
Головні спеціалісти
питань охорони здоров'я через місцеве
року
телебачення
9.3.
Здійснювати
інформаційно
На протязі
Головні спеціалісти
пропагандистське забезпечення проведення
року
міжнародних та національних компаній та
акцій, зокрема Міжнародного Дня боротьби з
туберкульозом (лютий), Всесвітнього дня
боротьби з тютюнопаління (31 травня),
міжнародного дня захисту дітей (1 червня),
всесвітнього дня боротьби з наркоманією (23
червня), Міжнародного дня людей похилого
віку (1 жовтня), всесвітнього дня боротьби з
СНІДом (1 грудня).
9.4.
Здійснювати
методико-просвітницьку
На протязі
Головні спеціалісти
діяльність серед населення через засоби
року
масової інформації
10. Заходи по покращенню стану охорони праці та протипожежної безпеки
10.1.
Забезпечити
виконання
заходів,
по
На протязі
Головний лікар, зав.
покращенню умов та безпеки праці згідно
року
відділеннями, служба
окремого палну
ОП
10.2.
Стан безпеки праці та пожежної безпеки
На протязі
Служба ОП
заслуховувати на засіданнях оперативного
року
контролю
11. Заходи по метрологічному забезпеченню і стану засобів вимірної техніки
11.1.
Скласти перелік засобів вимірної техніки по
щорічно
Інженер-метролог
відділеннях лікарні
11.2.
Передбачити
виділення
коштів
для
ІІ квартал
Фінансове управління
проведення державної метрологічної повірки

12.1.

12.2.
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.

13.5.

13.6.

14.1.
14.2.
14.3.

14.4.
14.5.
14.6.
14.7.

та технічного обслуговування медичного
обладнання
12. Робота з кадрами
Згідно діючих нормативних документів та
щорічно
Начальник відділу
відповідного
плану
забезпечити
кадрів
проходження атестації лікарів та середнього
медичного персоналу
Забезпечити виконання Програми «Кадри» в
На протязі
Головний лікар
КНП «Моршинська міська лікарня»
року, щорічно
13. Планова фінансова діяльність
Провести аналіз використання коштів
Щорічно,
Фінансове
міського бюджету, передбачених на охорону
січень
управління, головний
здоров’я
бухгалтер
Перевірити та затвердити кошториси
Січень,
Фінансове
видатків та штатних розписів медустанови
щорічно
управління, головний
міста
бухгалтер
Забезпечити контроль за раціональним щоквартально Фінансове управління
використанням бюджетних коштів
Забезпечити контроль за використанням щоквартально
Фінансове
енергоносіїв
по
установі.
Результати
управління, головний
заслуховувати на оперативних нарадах
лікар,головний
бухгалтер
Провести
аналіз
стану
фінансовоПри потребі
Фінансове управління
економічної
роботи
та
фінансової
дисципліни,
усунення
недоліків
за
результатами ревізій, перевірок по ЛПЗ
Передбачити виділення додаткових коштів на
На протязі
Фінансове управління
року
:
- забезпечення засобами догляду стомованих
хворих та дороговартісними медикаментами
окремих диспансерних груп хворих в м.
Моршин – 60,5 тис.грн.;
- забезпечення установи енергоносіями –
2 869,29 тис.грн.
- забезпечення пільгової категорії населення м.
Моршин протезуванням ротової порожнини –
30,0 тис.грн.
14. Заходи по покращенню технічної бази медичної установи міста
Провести капітальний ремонт поліклінічного
І півріччя
Моршинська міська
відділення
2019 року
рада,
головний лікар
Придбання комп’ютерного обладнання для
І півріччя
Моршинська міська
підрозділів поліклінічного відділення
2019 року
рада
Шляхом
реконструкції
забезпечити
І півріччя
Моршинська міська
безперебійне
тепло-,
водота
2019 року
рада,
електропостачання у структурні підрозділи
головний лікар
підприємства.
За рахунок коштів, що надходять з НСЗУ,
До
головний лікар
придбати лабораторне обладнання
01.07. 2019 р.
За рахунок коштів ДФРР придбати системи
На протязі
Відділ економіки,
цифрового
рентгендіагностичного
року
головний лікар
обладнання
Розпочати роботи по заміні системи 2019 -2020 рр.
Моршинська міська
тепловодопостачання та території лікарні
рада,
головний лікар
Заміна системи подачі холодної води у
2019 рік
ПЖКГ,
приміщення лікарні
головний лікар

Секретар ради

Микола Воєвода

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Моршинської міської ради
від «20» грудня 2018р. № 776

Заходи Програми надання медичної допомоги в місті
м. Моршині на 2019 рік за рахунок коштів міського бюджету
№ з/п

Зміст заходу

1.

Забезпечення належного температурного
режиму та відповідного санітарного стану
в КНП "Моршинська міська лікарня"
Забезпечення стомованих хворих засобами
догляду
Забезпечення дороговартісними
медикаментами окремих диспансерних
груп хворих мешканців міста Моршина:
для лікування хвороби Паркінсона,
ювенільного ревматоїдного артриту,
епілепсії, системного червоного вовчака
Забезпечення зубопротезування окремих
пільгових категорій громадян міста
Моршина
Всього:

2.
3.

4.

Секретар ради

Витрати на 2019р.
(тис. грн.)
2869,29
20,0
40,5

30,0
2959,79

Микола Воєвода

