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УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 718

04 грудня___ 2018 р.
сесія 7 скликання

Про внесення змін та доповнень до обласної Програми «Розвиток 
системи екстреної медичної допомоги Вінницької області до 2020 року», 

затвердженої рішенням 31 сесії обласної Ради 
7 скликання від 26 квітня 2018 року № 596

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про 
місцеве самоврядування в Україні”, рішення 38 сесії обласної Ради 6 
скликання № 893 від 24 червня 2015 року „Про Стратегію збалансованого 
регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року”, 
враховуючи клопотання обласної державної адміністрації, висновки 
постійних комісій обласної Ради з питань охорони здоров’я, соціального 
захисту та зайнятості населення і з питань бюджету, фінансів та обласних 
програм, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та доповнення до обласної Програми «Розвиток системи 
екстреної медичної допомоги Вінницької області до 2020 року», 
затвердженої рішенням 31 сесії обласної Ради 7 скликання від 26 квітня 
2018 року № 596 (далі - Програма), виклавши в новій редакції 
Показники продукту до обласної Програми «Розвиток системи 
екстреної медичної допомоги Вінницької області до 2020 року», що 
додається.

2. Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації щороку до 20 
лютого інформувати обласну Раду про хід виконання Програми.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту та зайнятості 
населення (Хребтій Я.В.) і з питань бюджету, фінансів та обласних програм 
(Мазур Г.Ф.).

Голова обласної Ради ^^Рлійник



Показники продукту до обласної Програми 
«Розвиток системи екстреної медичної допомоги Вінницької області до 2020 року»

Затверджено рішення
сесії обласної Р а д и __ скликання
ВідQ jjm itL  20ISP: № J у $ _

Назва показника Од. виміру Вихідні дані на 
початок дії Програми 2018 рік 2019 рік 2020р. Всього за період дії Програми 

(або до кінця дії Програми)
2 .ї 4 5 6 7 8

І. Впровадження рег іонального проекту «Вчасна допомога»
1.1. Об'єднання відділень екстреної медичної допомоги в єдину мережу шляхом підключення до централізованої оперативно-диспетчерської служби

Показник продукту
Супровід програмно-апаратного 
комплексу "ER1M-I03"

пакет
послуг — 12 12 12 36

Показник ефективності
Покращення своєчасності доїзду бригад 
екстреної медичної допомоги % 80 85 90 95 95

Показник якості
Підключення відділень ЕМД до 
центральної оперативної диспетчерської % 23 77 — — 100

1.2. Розширення с>ункції програмно-апаратного комплексу ОДС "ERIM-103" для реалізації програми "Доступний пацієнт"
Покази и к продукту

Закупівля та супровід програми 
"Доступний пацієнт" для програмно- 
апаратного комплексу ОДС "ER1M-103"

пакет
послуг — 1 1 12 12 35

Іоказник ефективності
Зменшення кількості непрофільних 
викликів % 20 18.5 17 15 15

Показник якості
Покращення визначення місця 
перебування пацієнта % — 85 90 95 95

1.3. Створення єдиної системи надання екстреної догоспітальної допомоги населенню та єдиного інформаційного простору пацієнтів
(обмін даними з МІС 3 0 3  області)

Показник продукту
Розробка програмних додатків до 
програмно-апаратного комплексу ОДС 
"ЕКІМ-103" та подальший їх супровід 
для забезпечення обміну даними між 
медичними інформаційними системами 
303 області

пакет
послуг — 1 12 12 25

7о казн ик ефективності
Охоплення закладів охорони здоров'я 
області єдиним інформаційним 
простором

% — 5 20 60 60



Показник якості
Зменшення летальності в присутності 
бригад % 0.15 0.14 0.13 0.12 0.12

1.4. Забезпечення телеметричним зв'язком для ЕКГ-діаі поетики 100 % бригад ЕМД

Показник продукту
Закупівля портативних 
електрокардіографів та їх 
інтеграція з програмним комплексом 
ОДС "ЕКІМ-ЮЗ"

комплект — 20 20 20 60

і 7оказії ик ефективності
Співвідношення випадків гострого 
коронарного синдрому до випадків 
хронічних форм ішемічної хвороби серця

% 4.7 5 5.6 6.1 6.1

Показник якості
Збільшення якості діагностики ГКС % 50 60 75 85 85

II. Покращення матеріально-технічної бази системи ЕМ Д  відповідно до сучасних вимог
11.1. Забезпечення сучасним санітарним автотранспортом

ГІоказник продукту
Закупівля сучасного санітарного 
автотранспорту з подальшим його 
те х н і ч н и м обслу го ву ванн я м

Од. 85 25 27 28 80

Показник ефективності
1 Іокращення своєчасності доїзду бригад 
екстреної медичної допомоги % 80 85 90 95 95

Показник якості
Забезпечення сучасним санітарним 
автотранспортом % 39.5 51 63.5 76.5 76.5

11.2. Забезпечення сучасним лікувально-діагностичним обладнанням
Показник продукту

Закупівля сучасного лікувально- 
діагностичного обладнання Од. 156 9 116 1 16 241

Показії ик ефективності
Забезпечення сучасним лікувально- 
діагностичним обладнанням відповідно 
до табеля оснащення

% 47 50 70 85 85

Показник якості
Зменшення летальності в присутності 
бригад % 0.15 0.14 0.13 0.12 0.12

11.3. Створення багатозонової системи радіозв’язку оперативно-диспетчерської служби
Показник продукту

Закупівля, встановлення та 
обслуговування сучасних радіостанцій 
для створення багатозонової системи 
радіозв’язку оперативно-диспетчерської 
служби

Од. — — 60 339 399 ГІ

.........1



Показник ефективності

Забезпечення бригад ЕМД радіостанціями % — — 15 98 98

Показник якості

Покриття території області якісним 
радіозв’язком для потреб екстреної 
медичної допомоги

% — — 15 98 98

II.4. Подальше впровадження фармакоінвазивної стратегії при наданні медичної допомоги хворим із гострим коронарним синдромом (1 КС)

Показник продукту
Закупівля лікарських засобів для 
фармакоінвазивної терапії хворим із ГКС амп. — 10 10 10 30

і Покази и к ефективності
Забезпечення закладів системи ЕМД 
лікарськими засобами для 
фармакоінвазивної терапії за рахунок 
обласного бюджету

% — 30 30 30 30

Показник якості

Кількість догоспітальних тромболізисів, 
здійснених бригадами ЕМД % 18.7 19.3 20.1 20.5 20.5

III. Впровадження сучасної моделі управління в системі ЕМ Д

III. 1. Забезпечення медичними працівниками служби екстреної медичної допомоги

Показник продукту
Забезпечення заробітною платою 
введених медичних працівників служби 
екстреної медичної допомоги

Фізична
особа — 30 30 37 97

Показник ефективності
Зменшення дефіциту бригад екстреної 
медичної допомоги % 26 24 22 20 20

Показник якості
Зменшення неукомплектованості штатних 
посад згідно нормативів % 26 24 22 20 20

III.2. Створення оптимальної структури системи екстреної медичної допомоги

Показник продукту
Організація робочого місця для 
Ладижинського відділення ЕМД комплект — 6 — — 6

Покази ик ефективності
Завершення побудови єдиної системи 
ЕМД області % 96 100 — — 100

/ \
Показник якості 'Vю/

Охоплення всього населення області 
системою ЕМД % 98 100 100 100 100 /



III.3. Забезпечення умов праці медичних працівників відповідно до сучасних стандартів

Показник продукту
Забезпечення умов праці медичних 
працівників відповідно до сучасних 
стандартів (ремонт приміщень)

приміщення — 10 6 12 28

іПоказник ефективності
Приведення у відповідність до санітарних 
норм приміщень станцій, відділень, 
пунктів базування бригад ЕМД

% 60 70 76 88 88

Показник якості
Покращення умов праці медичних 
працівників відповідно до сучасних 
стандартів

% 60 70 80 90 90

IV. Забезпечення населення екстреною медичною допомогою під час виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків
IV. 1. Надання екстреної медичної допомоги постраждалим при надзвичайних ситуаціях та надзвичайних подіях

Показник продукту
Придбання обладнання для надання 
екстреної медичної допомоги 
постраждалим при надзвичайних 
ситуаціях та надзвичайних подіях

комплект 14 11 210 710 945

їІоказник ефективності
Доукомплектування станцій ЕМД 
засобами сортування та індивідуального 
захисту під час надання екстреної 
медичної допомоги при надзвичайних 
ситуаціях

% 10 10 40 98 98

Показник якості
Покращення якості надання медичної 
допомоги постраждалим при 
надзвичайних ситуаціях та надзвичайних 
подіях

% 85 90 95 98 98

^ . 2 .  Вдосконалення системи навчання і підготовки фахівців суміжних служб на базі навчально-трену-вального відділу служби ЕМД
Показник продукту

Придбання тренажерів для проведення 
навчання фельдшерів бригад ЕМД та 
підготовки фахівців суміжних служб на 
базі навчально-тренувального відділу

комплект 9 3 7 2 21

Іоказник ефективності
Забезпечення навчально-тренувального 
відділу навчальними тренажерами % 40 54 87 97 97

Показник якості
Покращення якості проведення навчання 
фельдшерів бригад ЕМД та підготовки 
фахівців суміжних служб на базі 
навчально-тренувального відділу

% 40 55 85 98 98

Заступник голови обласної Ради І. Хміль


