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ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Хмельницьке шосе, 7, м. Вінниця, 21036, тел. (0432) 66-12-05, тел/факс. 66-12-11
E-mail:
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vinUOZ@ukr.net

Вінницька обласна Рада

За дорученням голови Вінницької облдержадміністрації, Департамент
надає інформацію про виконання обласних програм за 2018 рік відповідно до
додатків 2,3 до рішення 24 сесії обласної ради 7 скликання від 28 вересня
2017 року №469.

Додатки на

арк.

Директор Департаменту

Курган О.Л. 660265
Швець Л.М. 660265

Л.О.Г рабович

Додаток 2 до рішення 24 сесії
обласної Ради 7 скликання
від 28 вересня 2017 року №
Додаток №5 до Порядку формування,
фінансування і моніторингу виконання
регіональних (комплексних) програм

ІНФОРМ АЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2018 РІК
Д епартам ент охорони здоров’я Вінницької облдерж адміністрації
найменування головного розпорядника к ош тів програми

Подільський регіональний центі) онкології
найменування відповідального

виконавця програми

О бласн а програм а «Боротьба з онкологічним и захворю ван н ям и на період 2017- 2021 роки », Ріш ення 13 сесії 7 ск л и кання В інницької обласн ої Ради № 223 від 2 0 .12 .2 0 1 6р
найменування програми, дата і номер рішення обласної Ради про її затвердження

1. Виконання заходів і завдань Програми
№ з/п

Заплановані заходи
Назва, зміст заходу/напрям діяльності
Запланований результат

Фактично проведені заходи
Назва, зміст заходу/ напрям
Досягнуті результати
діяльності

1. Удосконалення методів діагностики злоякісних пухлин

1.1. Забезпечення радіофармпрепаратами

Покрашення діагностики захворювань
1.1. Забезпечення
дозволить охопити обстеженням
радіофармпрепаратами
пацієнтів: у 2018р. -7730 обстежень

За 2018р.за допомогою
радіофармнрепаратів проведено
9777обстеження

За 2018р. проведено обстежень
479 жінок методом рідиної
цитології

1.2. Забезпечення витратними матеріалами
для рідинної цитології

Покращення діагностики
передракових захворювань і раку
шийки матки: у 2018 році - 500
пацієнтів

1.2. Забезпечення витратними
матеріалами для рідинної
цитології

2. Покращення надання нисокоспеціалізованої медичної допомоги онкохнорим

2.1.Забезпечення цитостатичними
хімпрепаратами та препаратами супроводу
для лікування онкологічних хворих

Закупівля хіміотерапевтичних засобів
дозволить забезпечити повноцінне
(комплексне) лікування онкохворих,
що сприятиме зниженню смертності
та збільшенню показника стійкої
виживаності онкохворих: 2018р. 63%

Згідно даних Вінницького
2.1.Забезпечення
обласного канцср-рссстру за
цитостатичними
результатам 2018 року
хімпрепаратами та
препаратами супроводу для
перебувають на обліку живими
лікування онкологічних хворих більше 5 років 63,3% онкохворих

2. Аналіз виконання показників та пояснення щодо їх виконання:
№
з/п

1

Показник

2

Забвзпе нення рад іофармпрепаратами

Одиниця виміру

3

Джерело інформації

Затверджено програмою

Виконано

4

5

6

Рівень виконання
до затвердженого
Пояснення щодо розбіжностей між
програмою (%)
виконаними показниками і тими, що
затверджені програмою
7.

Показники затрат
Видатки на радіофармпрепарати
Показники продукту
Обстеження пацієнтів
радіофармпрепаратами
11о ка пі и ки ефе кги нності
Покращення діагностики захворювань
Показники якості
Покращення своєчасної діагностики
злоякісних новоутворень дасть
можливість більше охопити спеціальним
лікуванням онкохворих

тис.гри

бюджетні асигнування

102,144

102,144

100

обстеження

звітність закладу(фор.ма
№20т.4117)

7730

9777

126

обстеження

звітність закладу

7730

9777

126

за рахунок збільшення кількості
звернень для обстеження
радіофармпрепаратами

звітність закладу

69

65,2

94

зменшення питомої ваги охоплених
лікуванням первинних хворих може
бути пов’язане зі зростанням на 3,8%
частки занедбаних випадків
злоякісних новоутворень, які не
три м ал и радикальне спеціальне
лікування

тис.грн

бюджетні асигнування

114,3

113,7

99

економія коштів в сумі 0,579
ти.грн.від проведеної процедури
закупівлі втратних матеріалів для
рідинної цитології

пацієнти

звітність закладу

500

479

96

%

Забезпечення витратними матеріалами для рідинної цитології
Показники затрат
Видатки на витратні матеріалами для
рідинної цитології
Показники продукту
Цитологічне обстеження жінок методом
рідинної цитології
Показники ефективності
Обстеження жінок методом рідинної
цитології на предмет виявлення патології
шийки матки

пацієнти

звітність закладу

500

479

96

пацієнти

звітність закладу

500

479

96

15406,00

100

2675

101

2675

101

63,3

100,5

Показники икості
покращення діагностики передракових
захворювань і раку шийки матки

Забезпечення цитостатичними хімпрепаратами та препаратами супроводу для лікування онкологічних хворих
Показники затрат
Видатки на цитостатичиі хімпрспарати та
тис.грн
бюджетні асигнування
15406
препарати супроводу
Показники продукту
Забезпечення цитостатичними
хімпрепаратами та препаратами
пацієнти
звітність закладу
2650
супроводу для лікування онкохворих
Показники ефективності
Охоплення лікуванням онкохворих
цитостагичними хімпрепаратами та
пацієнти
звітність закладу
2650
препаратами супроводу
Показники икості
Збільшення показника стійкої
%
звітність закладу
63
виживаності онкохворих

різниця від запланованого показника
обумовлена особливістю
наповненості упаковки: тест-наборів
480шт., а флаконів з консервуючою
рідиною - 500 шт.

3. Аналітичний описовий звіт щодо:
3 .1 додаткових заходів, не передбачених програмою: не передбачені
3.2 стану фінансування з описом запланованих та фактичних джерел і обсягів фінансування у відповідному періоді: Фінансування та використання коштів - відповідно до затвердженого плану асигнувань

3.3 результатів реалізації програми та порівняння фактичних значень індикаторів (показників) оцінки результативності реалізації плану заходів з їх прогнозованим значенням у відповідному періоді: Очікувані результати виконання основних
напрямів та заходів Програми розраховані на 5 років з поетапним щорічним виконанням. У цілому, виконання результативних показників в більшій чи в меншій мірі сприяли збільшенню частки пацієнтів, які живуть 5 і більше років (63,3%), що е
ціллю дії обласної І Ірограми «Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 року».
3.4 проблемних питань, зовнішніх та внутрішніх факторів, що мали вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини виникнення проблемних питань та пропозицій щодо шляхів їх вирішення): Суттєвих проблемних питань, внутрішніх
та зовнішніх чинників, які б впливали на виконання плану заходів у 2018 році не виникло.

3.5 висновки та пропозиції щодо:

3.5.1. впливу реалізації програми на динаміку основних показників соціально-економічного розвитку регіону:
О чікувані результати д ії програми:
- зм іцнення м атеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я, щ о надаю ть м едичну д оп ом оіу онкологічним хворим ;
- підвищ ення рівня поінф орм ованості т а зн ань населення про ризики виникнення онкологічних захворю вань;

- покращення ранньої діагностики злоякісних новоутворень візуальних локалізацій (1 ст.) до 70,0%;
- зменшення частки занедбаних випадків (ІІІ-ІУ ст.) злоякісних новоутворень візуальних локалізацій до 3,5%;
- охоплення спеціалізованою медичною допомогою до 75,0% первинних онкологічних хворих;
- збільшення показника стійкої виживаності онкохворих до 66,0%.

3.5.2.доцільності продовження виконання програми:
Доцільним є подальше продовження виконання заходів проірами, що сприятиме покращенню рівня надання медичної допомоги хворим на злоякісні новоутворення, сприятиме подовженню та поліпшенню якості життя
онкологічних хворих.

3.5.3. Уточнення індикаторів (показників) оцінки результативності реалізації плану заходів, обсягів і джерел ф інансування, переліку виконавців, строків виконання:
уточнення показників результативності, обсягів та джерел фінансування - п.2

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької ОДА

Начальник управління фінансово-економічного та правового
забезпечення

ta

2018
рік

