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ВИСНОВОК
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№ 22/1

Про проєкт рішення обласної Ради «Про внесення змін та доповнень до
обласної Програми «Підтримка та розвиток галузі охорони здоров’я
Вінниччини» на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 6 сесії обласної
Ради 8 скликання від 26 лютого 2021 року № 95
Постійна комісія ВИРІШИЛА:
1. Інформацію взяти до відома.
2. За пропозицією голови постійної комісії з питань охорони
здоров`я, соціального захисту населення та ветеранів з урахуванням
висновку управління соціально-гуманітарної політики виконавчого апарату
обласної Ради, доручити Департаменту охорони здоров`я та реабілітації до
наступного засідання постійної комісії з питань охорони здоров`я,
соціального захисту населення та ветеранів розглянути пропозиції та внести
наступні зміни до вказаних пунктів відповідних додатків проєкту рішення, а
саме:
В пункті 5.1 додатку 4 до проєкту рішеня (прогнозована потреба в
коштах) зменшити суму на 1 млн грн (роботи з обслуговування лінійного
прискорювача) та 260 тис грн. на закупівлю ком`ютерної техніки
(компютери, принтер, проектор), виключити з показників ефективності
середні витрати на одне обслуговування лінійного прискорювача (на
придбання оргтехніки в зв`язку з тим, що він не відображає діяльність
центру, його неможливо оцінити, не відображений в інших показниках
продукту та якості, з показників ефективності виключити показник середні
витрати на одне обслуговування лінійного прискорювача. Середні витрати на

1 обстеження складають 83 грн ( 1,0 млн/ 12000 досліджень), з показників
якості та ефективності - показники по навчанню.
Пункт 5.2 додатку 4 до проєкту рішення (прогнозована потреба в
коштах) виключити кошти на закупівлю радіофармпрепаратів на суму 897
тисяч гривень та кошти у сумі 3,6 млн грн. на закупівлю масок.
Відповідно видалити відповідні показники продукту та ефективності.
Пункт 5.3. додатку 4 до проєкту рішення (прогнозована потреба в
коштах) - лікарський засіб Глутаргін розрахований на 2250 чоловік на 2022
рік при проходженні хіміотерапії приблизно 4000 осіб. Забезпеченість
складає 50%. Необхідно вказати джерело забезпечення інших пацієнтів
даним препаратом.
Пункт 5.3. додатку 4 до проєкту рішення (прогнозована потреба в
коштах) забезпечення таргетної терапії потребує розробки порядку
використання коштів обласного бюджету.
Прописати дії щодо оптимізації мережі, яка отримує кошти обласного
бюджету на заробітну плату понад програму медичних гарантій відповідно
до пункту 1.7.
Надати орієнтовні розрахунки у розрізі всіх видатків на одного
пацієнта, який потребує радіологічного лікування на лінійному прискорювачі
відповідно до договору укладеного з НСЗУ .
При наявності інших пропозицій просимо надати відповідне
підтвердження щодо їх необхідності та доцільності.
У разі не надання доопрацьованих матеріалів, комісією буде
ініційоване зняття даного питання з розгляду на сесії обласної Ради.
3. Погодити проєкт рішення обласної Ради «Про внесення змін та
доповнень до обласної Програми «Підтримка та розвиток галузі охорони
здоров’я Вінниччини» на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 6 сесії
обласної Ради 8 скликання від 26 лютого 2021 року № 95» зі змінами та
внести його до порядку денного чергової сесії обласної Ради.

Голосували: „за”- (одноголосно).

Голова постійної комісії

Ігор ГРУБЕЛЯС

