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УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
 ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
шостого  скликання
сорок п’ята (позачергова) сесія

РІШЕННЯ 
    
20.10.2015

№  4

 
Про затвердження програми надання медичної допомоги та забезпечення технічними та іншими засобами хворих дитячим церебральним паралічем,
хребетно - спінальними захворюваннями  у Чернігівському районі на 2015-2017 роки


Керуючись ст.43 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні»,  у відповідності до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»   та  Постанови  Кабінету Міністрів України  від  03.12.2009  № 1301-2009  «Про затвердження порядку забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами», з метою надання медичної допомоги та забезпечення технічними та іншими засобами хворих – інвалідів з ураженням центральної нервової системи та хребта, поліпшення якості життя та рівня соціальної реабілітації, зниження рівня  інвалідності та смертності населення Чернігівського району, Чернігівська районна рада  Запорізької області  ВИРІШИЛА:

1. Затвердити програму надання медичної допомоги та забезпечення технічним та іншими засобами хворих – інвалідів з ураженням центральної нервової системи та хребта у Чернігівському районі на 2015-2017 роки.

2. Районній державній адміністрації:
2.1. забезпечити організацію виконання Програми та інформувати Чернігівську районну раду про хід її виконання до 1 березня щорічно.
2.2. під час формування районного бюджету передбачити асигнування на реалізацію Програми, виходячи із загального обсягу видатків, передбачених на відповідний рік на відповідну галузь.

3. Контроль за виконанням Програми покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту. 


Голова ради
О.П.Романчук






































ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення районної ради

20.10.2015             № 4

Програма надання
медичної допомоги та забезпечення технічними
та іншими засобами хворих дитячим церебральним паралічем,
хребетно-спінальними захворюваннями
у Чернігівському районі на 2015-2017 роки

І. Загальна частина 
	Впродовж останніх років існує тенденція до зростання хвороб дитячим церебральним паралічем та хребетно-спінальними захворюваннями. На території України, як і в багатьох країнах світу, патологічні показники стану захворюваності на дитячий церебральний параліч (ДЦП) та хребетно – спинальні  захворювання. 
	(ХСЗ) серед дорослого населення І групи мають 11,1%, дитячого 17,9%.
	Основними причинами розвитку ДЦП визнані несприятливі фактори при вагітності, патогенетичні порушення, недостатність кисню, інфекційні хвороби, токсична дія на дитину (алкоголь, куріння, наркотики), механічні травми,  конфлікти по групі крові, хронічні захворювання матері, недоношеність.
	При ХСЗ причини пороки розвитку хребта, нейроінфекції, спадкові хвороби, травми.
Хворі на ДЦП та ХСЗ потребують необхідності забезпечення їх медикаментозним лікуванням, технічними та іншими засобами для догляду за ними.
Позитивне для цих хворих інвалідів може бути досягнуто в разі реалізації Програми.

ІІ. Мета Програми
Мета Програми полягає в забезпеченні медикаментами технічними та іншими засобами для догляду за хворими інвалідами, поліпшення якості їх життя та рівня соціальної реабілітації, та зниження смертності пацієнтів на ДЦП та ХСЗ.

ІІІ. Основні завдання Програми
3.1. удосконалення просвітницької роботи серед населення щодо питань збереження вагітності, профілактики інфекційних захворювань,  травматизму.
3.2. підвищення рівня профілактики інфекційних, генетичних хвороб, травматизмута забезпечення своєчасного лікування, підвищення кваліфікації медичних працівників з питань  раннього виявлення захворювань та забезпечення своєчасного лікування хворих у спеціалізованих закладах.
3.3. виявлення нагальних потреб в організації надання медичної допомоги хворим ДЦП, ХСЗ,  забезпечення технічним та іншими засобами,  визначення  приорітетних напрямків та їх задоволення з урахуванням рівня, динаміки та структури захворювання.

ІV. Фінансове забезпечення Програми
Фінансове забезпечення реалізації Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету в межах видатків на галузь, а також за рахунок інших джерел  не заборонених  чинним законодавством.
В процесі створення місцевого бюджету на відповідний рік обсяг фінансування Програми може корегуватися.

V. Очікувані результати
	Реалізація програми дасть змогу:
	підвищити рівень інформованості населення щодо факторів ризику захворювань на ДЦП, ХСЗ, профілактики їх прогресування та медичної реабілітації.

збільшити середню тривалість життя
поліпшити якість життя та рівень соціальної реабілітації хворих ДЦП, ХСЗ.



Головний лікар    КУ «Чернігівська 
Центральна районна лікарня»  Чернігівської
районної ради      Запорізької області                                        Л.І.Кириленко






















                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Додаток 1
                                                                                                                                                                                                              до Програми надання медичної допомоги  та забезпечення технічними та іншими засобами хворих дитячим церебральним паралічем, хребетно - спінальними захворюваннями  у Чернігівському районі на 2015-2017 роки

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ 
щодо удосконалення системи надання медичної допомоги, забезпечення технічним та іншими засобами хворих – інвалідів ДЦП, ХСЗ у Чернігівському районі на 2015-2017 роки

№
з/п
Найменування завдань та заходів
Виконавці
Термін виконання
Орієнтовний  обсяг  фінансування, тис. грн.




Загальний обсяг
у тому числі за роками





2015
2016
2017
1
2
2
9
11
12
13
14
І. Медична допомога
1.
Подальше впровадження стандартів діагностики лікування, динамічного спостереження за хворими - інвалідами ДЦП, ХСЗ
ЦРЛ
Починаючи з ІV кварталу 2015 року
не потребує додаткового фінансування



1.2.
Забезпечити хворих – інвалідів  на ДЦП, ХСЗ медичними препаратами: пентоксифілін, фізіологічний розчин натрій хлориду, іпідакрин, кортексин, гліцин, кислота ацетилсаліцилова.
ЦРЛ
Починаючи з ІV кварталу 2015 року
62950
11657
23315
27978
1.3.
Забезпечити подальше впровадження державних стандартів форм медичної документації, щодо клінічного моніторингу стану хворих ДЦП, ХСЗ.
ЦРЛ
Починаючи з ІV кварталу 2015 року
не потребує додаткового фінансування



ІІ. Допомога технічними та іншими засобами
2.1. 
Забезпечити хворих –інвалідів ДЦП, ХСЗ: високопоглинальними прокладками, підгузниками


50920
9430
18860
22630
Усього


113870
21087
42175
50608
Місцевий бюджет


113870
21087
42175
50608
Інші джерела










Головний лікар    КУ «Чернігівська 
Центральна районна лікарня»  Чернігівської
районної ради      Запорізької області                                                                                                     Л.І.Кириленко




