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Вінницька обласна Рада

За дорученням голови Вінницької облдержадміністрації, Департамент
надає інформацію про виконання обласних програм за 2019 рік відповідно до
додатків 2,3 до рішення 24 сесії обласної ради 7 скликання від 28 вересня
2017 року №469.

Додатки на &0арк.

Директор Департаменту

Поліщук Л.В. 661205
Швець Л.М. 660265

У Л.О.Грабович

обласної Ради 7 скликання
від 28 вересня 2017 року №469
Додаток №5 до Порядку формування,
фінансування і моніторингу виконання
регіональних (комплексних) програм

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2019 рік
Департамент охорони здоров’я ОДА__________________
найменування головного розпорядника коштів програми

Департамент охорони здоров'я ОДА__________________
найменування відповідального виконавця програми

__________________ Обласна програма "Майбутнє Вінниччини в збережені здоров'я громадян" на 2016-2020 роки, затверджена рішенням 4 сесії 7 скликання № 45 від 11.02.2016 зі змінами
найменування програми, дата і номер рішешгя обласної Ради про її затвердження

1. Виконання заходів і завдань Програми
№

Заплановані заходи

Назва, зміст заходу/напрям діяльності

Фактично проведені заходи
Запланований результат

1

Впровадження заходів щодо удосконалення надання
допомоги хворим з цереброваскулярною патологією,
шляхом запровадження процедури тромболізису в
терапевтичному вікні ішемічного інсульту, в межах
виділених обсягів коштів загального та спеціального
фондів закладів охорони здоров’я.

2

Забезпечення дороговартісними виробами медичного
призначення пацієнтів, що знаходяться на стаціонарному
Кількість хворих, яким буде проведено ургентне
лікуванні в нейрохірургічному відділенні косунального
нейрохірургічне втручання - 5
закладу "Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім.
акад. О.І. Ющенка"

3

4

Придбання лікувальних сироваток
Оновлення регіонального резерву лікарських засобів,
виробів медичного призначення та медичного обладнання
на випадок виникнення надзвичайних ситуацій

Забезпечення протиепідемічних заходів
Наявність постійного запасу ліків та виробів
медичного призначення на випадок
надзвичайних ситуацій згідно із затвердженою
номенклатурою -1 0 0 % щорічно.

Забезпечення вильотів з залученням санітарної авіації

Покращення стану надання екстреної та
невідкладної медичної допомоги у
важкодоступних населених пунктах шляхом
удосконалення роботи санітарної авіації

Послуги з надання каналу зв’язку (інформаційно телекомунікаційна складова системи управління
оперативно-диспетчерської служби «103»)

Покращення системи, призначеної для
централізованого приймання та опрацювання
екстрених викликів

5

6

Кількість хворих з порушенням мозкового
кровообігу яким буде надана невідкладна
допомога -910

Назва, зміст заходу/напрям діяльності

Досягнуті результати

Впровадження заходів щодо удосконалення
надання допомоги хворим з цереброваскулярною
патологією, шляхом запровадження процедури
Кількість хворих з порушенням мозкового кровообігу яким надана невідкладна допомога
тромболізису в терапевтичному вікні ішемічного
-1111
інсульту, в межах виділених обсягів коштів
загального та спеціального фондів закладів
охорони здоров’я.
Забезпечення дороговартісними виробами
медичного призначення пацієнтів, що
знаходяться на стаціонарному лікуванні в
нейрохірургічному відділенні косунального
закладу "Вінницька обласна психоневрологічна
лікарня ім. акад. О.І. Ющенка"
Оновлення регіонального резерву лікарських
засобів, виробів медичного призначення та
медичного обладнання на випадок виникнення
надзвичайних ситуацій

Кількість хворих, яким буде проведено ургентне нейрохірургічне втручання -10

Наявність постійного запасу ліків та виробів медичного призначення на випадок
надзвичайних ситуацій згідно із затвердженою номенклатурою— 100% щорічно.

№

}

Заплановані заходи

Назва, зміст заходу/напрям діяльності

7
8
9

10

11

12

13

14
15

16

17

18

19

Послуги по забезпеченню функціонування системи GPS
моніторингу за бригадами швидкої медичної допомоги
Ліцензійна підтримка системи
Сервісне обслуговування обладнання

Фактично проведені заходи
Запланований результат

Забезпечення тривалих доступів до венозного
русла у 100% потребуючих пацієнтів.
Покращення застосування хіміотерапії.

Забезпечення дітей, хворих на
онкогематологічну патологію, лікуванням та
супроводжуючою терапією згідно клінічних
протоколів.

Збільшення середньої тривалості та покращення Забезпечення базовими лікарськими засобами
якості життя хворих з муковісцидозом.
дітей з муковісцидозом

Забезпечення діагностики ювенільного ревматоїдного
Стійка клініко-лабораторна ремісія.
артриту у дітей.
Забезпечення виконання заходів з інфекційного контролю Виконання заходів інфекційного контролю
шляхом забезпечення засобами захисту від
в закладах охорони здоров’я усіх форм власності.
інфікування на ВІЛУСНІД та інших соціальнонебезпечних хвороб 48 осіб

Адаптовані молочні суміші для дітей першого року життя, Кількість ВІЛ-інфікованих дітей до року
народжених ВШ-інфікованими матерями.
забезпечених адаптованими молочними
сумішами-50дітей
Проведення тестування населення, насамперед
Забезпечення вільного доступу до безоплатного
груп ризику на ВІЛ-інфекцію -8640досліджень
консультування та тестування на ВІЛ- інфекцію для
населення, передусім для груп підвищеного ризику щодо
інфікування ВІЛ, із застосуванням методів ІФА та швидких
тестів на базі Центру СШДу.

Профілактика захворюваності на вірусні гепатити В та С, Охоплення послугами з діагностики вірусних
гепатитів В та С у ВІЛ/СШД хворих - 4500 осіб
інфекції, що передаються статевим шляхом (ІПСШ), для
представників груп підвищеного ризику щодо інфікування
ВІЛ та ВІЛ-інфікованих. Проведення досліджень на вірусні
гепатити В та С у ВІЛ-інфікованих на базі комунального
закладу «Вінницький обласний Центр профілактики та
боротьби зі СШДом».

показник після операційної діяльності за 2019 р. склав 0 % при плановому 1,2

Забезпечення виробами медичного призначення
для впровадження сучасних методів введення
лікарських засобів у онкогематологічних хворих.

Впровадження заходів щодо забезпечення ПЦР обстеження Вчасне виявлення гепатитів В і С у
Впровадження заходів щодо забезпечення ПЦР
імуносупресивних хворих за рахунок охоплення обстеження на гепатит В і С хворих дітей з
на гепатит В і С хворих дітей з онкогематологогічною
100% пацієнтів.
патологією.
онкогематологогічною патологією.
Збільшення відсотку виживання
Забезпечення парентерального годування новонароджених глибоконедоношених дітей з екстремально
малою масою тіла (500-999 грам) на 50% в
з екстремально малою та дуже малою масою тіла
умовах обласної дитячої клінічної лікарні.
Забезпечення базовими лікарськими засобами дітей з
муковісцидозом

Досягнуті результати

Покращення своєчасності та якості надання
екстреної медичної допомоги, підвищення
ефективності використання ресурсу бригад
Забезпечення ефективної діяльності служби
екстреної медичної допомоги при ліквідації
Покращення матеріально - технічного

Зменшення летальності хворих з
Забезпечення дітей, хворих на онкогематологічну
онкогематлогічною патологією,
патологію, лікуванням та супроводжуючою терапією згідно на 1,2 %, рівень виживання протягом року - 55
%, рівень виживання протягом 5 років - 62%
клінічних протоколів.

Забезпечення виробами медичного призначення для
впровадження сучасних методів введення лікарських
засобів у онкогематологічних хворих.

Назва, зміст заходу/напрям діяльності

Забезпечення діагностики ювенільного
ревматоїдного артриту у дітей.
Підвищено рівень безпеки послуг 3
профілактики, діагностики та лікування ВІЛінфекції та інших соціально - небезпечних
хвороб
Адаптовані молочні суміші для дітей першого
року життя, народжених ВІЛ-інфікованими
матерями.
Забезпечено вільний доступ до безоплатного
консультування та тестування на ВІЛ- інфекцію
для населення, передусім для груп підвищеного
ризику щодо інфікування ВІЛ, із застосуванням
методів ІФА та швидких тестів на базі Центру
СШДу.

відсутність первиного захворювання на гепатит В та С в повній м ірі

Збільшення середньої тривалості та покращення якості життя хворих з муковісцидозом.
Стійка клініко-лабораторна ремісія.
Виконання заходів інфекційного контролю шляхом забезпечення засобами захисту від
інфікування на ВІЛ/СШД та інших соціально - небезпечних хвороб 48 осіб

Кількість ВІЛ-інфікованих дітей до року забезпечених адаптованими молочними
сумішами- 39 дітей на 11,5 місяців
Проведення тестування населення, насамперед груп ризику на ВІЛ-інфекцію - 10560
досліджень

Охоплення послугами з діагностики вірусних гепатитів В та С у ВІЛ/СШ Д хворих Профілактика захворюваності на вірусні
4224 осіб
гепатити В та С, інфекції, що передаються
статевим шляхом (ІПСШ), для представників
груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ
та ВІЛ-інфікованих. Проведення досліджень на
вірусні гепатити В та С у ВІЛ-інфікованих на
базі комунального закладу «Вінницький
обласний Центр профілактики та боротьби зі
СШДом».

№

*

Заплановані заходи
Назва, зміст заходу/напрям діяльності

20

Забезпечення лабораторного супроводу перебіг ВІЛінфекції та моніторинг ефективності APT
Діагностика опортуністичних інфекцій, супутніх
захворювань та ускладнень у хворих на BIJI-інфекцію

21

22

23

24

25

Забезпечення амбулаторних хворих на ВІЛінфекцію/СШД, споживачів ін’єкційних наркотиків,
препаратами замісної підтримувальної терапії (дод. 2 до
постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 199S
року № 1303).
Забезпечення дослідження зразків крові призовників,
військовослужбовців та студентів військових навчальних
закладів методом імунохемілюмінесцентного
аналізу(ІХЛА) на гепатити В та С

Фактично проведені заходи
Запланований результат

Охоплення послугами діагностики перебігу ВІЛ- Забезпечення лабораторного супроводу перебіг
інфекції та моніторингу ефективності APT -8175 ВІЛ-інфекції та моніторинг ефективності APT
досліджень
Охоплення послугами діагностики
опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань
та ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію - 7614
досліджень
Кількість споживачів ін’єкційних наркотиків,
переведених на замісну підтримувальну терапію1 пацієнт

Охоплення послугами з діагностики вірусних
гепатитів В та С у призовників,
військовослужбовців та студентів військових
навчальних закладів -1150 досліджень та
проведення 2300 досліджень

Забезпечення лікування та меди каментозної профі лактики
опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань
(туберкульозу, інфек-цій,що передаються статевим
Кількість ВІЛ-інфікованих осіб-стаціо нарних
шляхом, вірусних гепатитів), ускладнень
хворих охоплених лікуванням від вірусних
гепатитів В та С -13 пацієнтів

Забезпечення специфічного противірусного лікування
пацієнтів з хронічними гепатитами В та С, що мають
виражений ступінь фіброзу/циррозу (F3/F4) на базі
Гепатологічного Центру МКЛ №1 м.Вінииця

Назва, зміст заходу/напрям діяльності

Забезпечення діагностики опортуністичних
інфекцій, супутніх захворювань та ускладнень у
хворих на ВІЛ-інфекцію
Забезпечення амбулаторних хворих на ВІЛінфекцію/СШД, споживачів ін’єкційних
наркотиків, препаратами замісної
підтримувальної терапії (дод. 2 до постанови
Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998
року № 1303).

Досягнуті результати

Охоплення послугами діагностики перебігу ВІЛ-інфекції та моніторингу ефективності
APT -14000 досліджень

Охоплення послугами діагностики опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та
ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію- 47522 досліджень
Кількість споживачів ін’єкційних наркотиків, переведених на замісну підтримувальну
терапію -1 пацієнт

Проведення
дослідження
зразків
крові
призовників, військовослужбовців та студентів Охоплення послугами з діагностики вірусних гепатитів В та С у призовників,
військових навчальних закладів
методом військовослужбовців та студентів військових навчальних закладів - ІЗООосіб та
імунохемілюмінесцентного аналізу(ІХЛА) на проведення 2600 досліджень
гепатити В та С
Проведення лікування та меди каментозної
профі лактики опортуністичних інфекцій,
супутніх захворювань (туберкульозу, інфек
цій,що передаються статевим шляхом, вірусних
гепатитів), ускладнень ВІЛ-інфікованих та
представників ключових груп населення щодо
інфікування ВІЛ

Охоплено 20 ВІЛ-інфікованих осіб та представників ключових груп населення
лікуванням від вірусних гепатитів В та С

Охоплення лікуванням пацієнтів хворих на
Проведення специфічного противірусного
Охоплено лікуванням 53 пацієнтів хворих на гепатити В та С на базі Гепатологічного
гепатити В та С на базі Гепатологічного Центру лікування пацієнтів з хронічними гепатитами В Центру МКЛ №1т м.Вінниця
МКЛ №1т м.Вінниця-19 пацієнтів
та С, що мають виражений ступінь
фіброзу/циррозу (F3/F4) на базі Гепатологічного
Центру МКЛ №1 м.Вінниця

Придбання ендопротезів великих суглобів

попередження смертності хворих з дефіцитом
фактору коагуляції від кровотеч (від загальної
кількості хворих, що потребують лікування) у ЗО Придбання фактору коагуляції крові для хворих попередження смертності хворих з дефіцитом фактору коагуляції від кровотеч (від
% хворих
на гемофілію
загальної кількості хворих, що потребують лікування) у ЗО % хворих
відновлення працездатності у 68 хворого за рахунок імплантації кульшових та колінних
відновлення працездатності у 68 хворих за
рахунок імплантації кульшових та колінних
суглобіву у 90% хворих
Придбання ендопротезів великих суглобів
суглобіву у 90% хворих

28

Придбання витратних матеріалів для лікування хворих на
хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу

Збільшення продовжуваності життя хворих
більше одного року (від кількості хворих, що
будуть забезпечені лікуванням) у 85% хворих

29

Забепечення хворих з хронічною нирковою недостатністю Забезпечення безпечної процедури гемодіалізу у Придбання медикаментів супроводу хворим на
медикаментами супроводу
100 % хворих
гемодіалізі

Забезпечення безпечної процедури гемодіалізу у 100 % хворих

Придбання препаратів невідкладної допомоги у разі
кровотечі роділь та породіль в акушерському стаціонарі
обласної лікарні

забезпечення зупинки кровотечі та подальшого життя пацієнтам у 100 % хворих

26
Придбання фактору коагуляції крові для хворих на
гемофілію
27

ЗО

забезпечення зупинки кровотечі та подальшого
життя пацієнтам у 100 % хворих

Придбання витратних матеріалів для лікування
хворих на хронічну ниркову недостатність
методом гемодіалізу

Придбання препаратів невідкладної допомоги у
разі кровотечі роділь та породіль в
акушерському стаціонарі обласної лікарні

Збільшення продовжуваності життя хворих більше одного року (в ід кількості хворих,
що будуть забезпечені лікуванням) у 85% хворих

№
'

Заплановані заходи

Назва, зміст заходу/напрям діяльності

31

Придбання лікарських засобів для лікування дихальних
розладів у новонароджених

Назва, зміст заходу/напрям діяльності

Досягнуті результати

Забезпечення подальшого життя малюків, в яких виникнуть вказані стани у 85 % хворих

Придбання очних протезів для хворих з анофтальмом

Забезпечується протезування хворих з
анофтальмом у 100 % хворих

Придбання очних протезів для хворих з
анофтальмом

у 2019 році закупівлі не було

Придбання наборів розхідних матеріалів для проведення
операцій з приводу катаракти

забезпечення малоінвазивної сучасної техніки
операцій, покращення рівня життя у 100 %
хворих

Придбання наборів розхідних матеріалів для
проведення операцій з приводу катаракти

забезпечення малоінвазивної сучасної техніки операцій, покращення рівня життя у 100 %
хворих

Забезпечення активного життя та подальшого
нормального розвитку дітей, із загальної
кількості дітей, що потребують лікувального
харчування у72,0 % хворих

34

35

Запланований результат

Придбання лікарських засобів для лікування
Забезпечення подальшого життя малюків, в яких дихальних розладів у новонароджених
виникнуть вказані стани у 85 % хворих

32

33

Фактично проведені заходи

Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на
фенілкетонурію
Придбання кардіовиробів

36

Забезпечення відсутності клінічних проявів
хвороби у дітей, що отримують харчування у
67,7% хворих
1.Зменшення травматичності та збільшення
дистанції ходьби, зменшення больового
синдрому за рахунок встановлення катетерів для
проведення ротаційної тромбоемболії та
ендартектомії у 100%

Забезпечення активного життя та подальшого нормального розвитку дітей, із загальної
кількості дітей, що потребують лікувального харчування у 72,0% хворих
Забезпечення лікувальним харчуванням дітей
хворих на фенілкетонурію
Придбання кардіовиробів

Забезпечення відсутності клінічних проявів хвороби у дітей, що отримують харчування у
67,7% хворих

Зменшення травматичності та збільшення дистанції ходьби, зменшення больового
синдрому за рахунок встановлення катетерів для проведення ротаційної тромбоемболії
та ендартектомії у 100%

2. Попередженні передчасної смерті від серцевосудинних хвороб: с-м Моргані-Едамса-Стокса. У
63%

37

Придбання реактивів та виробів медичного призначення
для покращення якості лабораторних досліджень

3. Зменшення серцевої недостатності, кількості
інсультів, гострої коронарної недостатності за
рахунок встановлення
електрокардіостимуляторів у 90%

3. Зменшення серцевої недостатності, кількості інсультів, гострої коронарної
недостатності за рахунок встановлення електрокардіостимуляторів у 90%

4. Зменешення кількості летальних випадків за
рахунок встановлення клапанів серця та
оксигенаторів хворим у 30%

4. Зменешення кількості летальних випадків за рахунок встановлення клапанів серця та
оксигенаторів хворим у 30%

5. попередження розвитку тромбоемболії у
хворих з тромбоемболією легеневої артерії у
100%

5. попередження розвитку тромбоемболії у хворих з тромбоемболією легеневої артерії у
100%

б.попередження розвитку важких форм
хронічної венозної недостатності нижніх
кінцівок з тромбоемболією легеневої артерії у
70%

б.попередження розвитку важких форм хронічної венозної недостатності нижніх
кінцівок з тромбоемболією легеневої артерії у 70 %

7. збільшення дистанцій ходьби, змешення
больовго синдрому у хворих з патологією
захворювання періферичних артерій у 72,2%

7. збільшення дистанцій ходьби, змешення больовго синдрому у хворих з патологією
захворювання періферичних артерій у 72,2%

8. зменшення кількості ампутацій кінцівоку
хворих на еторосклероз судин нижніх кінцівок у
27,7%

8. зменшення кількості ампутацій кінцівоку хворих на еторосклероз судин нижніх
кінцівок у 27,7%

9.3більшення дистанції ходьби та зменшення
больового синдрому за рахунок встановлення
судинних протезів у 85%

9.3більшення дистанції ходьби та зменшення больового синдрому за рахунок
встановлення судинних протезів у 85%

Придбання реактивів та виробів медичного
Покращенння лабораторних обстежень за
стандартами, що дасть правильно діагностувати призначення для покращення якості
лабораторних досліджень
захворювання у 1,2% хворих

Покращенння лабораторних обстежень за стандартами, що дасть правильно
діагностувати захворювання у 1,2% хворих

№

*

Заплановані заходи

Назва, зміст заходу/иапрям діяльності

38

Мвсовий скринінг вагітних І триместр II триместр та
Селективний біохімічний скринінг
Придбання препаратів для онкогематологічних хворих

39

40

41

42

Фактично проведені заходи
Запланований результат

виконання обстежень дасть можливість
Мвсовий скринінг вагітних І триместр П
попередити ускладненння перебігу вагітності у триместр та Селективний біохімічний скринінг
90 %пацієитів
Придбання препаратів для онкогематологічних
попередження смертності в онкогематологічних хворих
хворих у 6% хворих

Придбання витратних матеріалів до біохімічних
аналізаторів для визначення рівня глюкози у крові хворим
на цукровий діабет та пацієнтам із групи ризику розвитку
цукрового діабету медичними закладами первинного та
Охоплення диспансерним наглядом пацієнтів із
вторинного рівнів Вінницької області.
ЦД 1,2 типів, в тому числі дітей - 100%-во
Придбання витратних матеріалів до біохімічних
аналізаторів для визначення рівня глікованого гемоглобіну
хворим на цукровий діабет медичними закладами
вторинного рівня Вінницької області.

Придбання витратних матеріалів до біохімічних
аналізаторів для визначення рівня мікроальбумінурії
хворим на цукровий діабет жителям Вінницької області.

Назва, зміст заходу/напрям діяльності

Покращення виявлення цукрового діабету
(кількість випадків на 10 тис. дорослого нас.) 37,0

Досягнуті результати

виконання обстежень дасть можливість попередити ускладненння перебігу вагітності у
90 %пацієнтів
попередження смертності в онкогематологічних хворих у 7,84 % хворих ( збільшення
відсотка ефективності за рахунок збільшення кількості хворих, щ о потребували
лікування. Збільшення на 6 осіб)

Придбання витратних матеріалів до біохімічних
аналізаторів для визначення рівня глюкози у
крові хворим на цукровий діабет та пацієнтам із
групи ризику розвитку цукрового діабету
медичними закладами первинного та вторинного
рівнів Вінницької області.
Диспансерним наглядом охоплено пацієнтів із ЦД 1,2 типів, в тому числі дітей —100%-во
Придбання витратних матеріалів до біохімічних
аналізаторів для визначення рівня глікованого
гемоглобіну хворим на цукровий діабет
медичними закладами вторинного рівня
Вінницької області.
Придбання витратних матеріалів до біохімічних
аналізаторів для визначення рівня
мікроальбумінурії хворим на цукровий діабет
Показник виявлення цукрового діабету склав 30.7 на 10 тис. дорослого населення
жителям Вінницької області.

43

Забезпечення клініко-біохімічної лабораторії Вінницького
Забезпечення проведення лабораторних
обласного клінічного високоспеціалізованого
досліджень для ранньої діагностики патології
ендокринологічного центру лабораторними препаратами та
ендокринних залоз
витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів

Придбання лабораторних препаратів та
витратних матеріалів до біохімічних аналізаторів
для забезпечення клініко-біохімічної лабораторії Проведення безкоштовних клініко-біохімічних аналізів для хворих на ендокринні
Вінницького обласного клінічного
патології
високоспеціалізованого ендокринологічного
центру

44

Забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет
препаратами інсуліну та десмопресину при виписці зі
стаціонару або при амбулаторному прийомі у Вінницькому 100 % забезпечення лікарськими препаратами
обласному клінічному високоспеціалізованому
даної категорії хворих
ендокринологічному центрі в разі першого призначення
або переведення з одного виду препарату на інший

Забезпечення хворих на цукровий та нецукровий
діабет препаратами інсуліну та десмопресину
при виписці зі стаціонару або при
амбулаторному прийомі у Вінницькому
100 % забезпечення лікарськими препаратами даної категорії хворих
обласному клінічному високоспеціалізованому
ендокринологічному центрі в разі першого
призначення або переведення з одного виду
препарату на інший

45

Придбання таблетованих цукрознижуючих препаратів для
лікування хворих на цукровий діабет жителів Вінницької
області.

Придбання таблетованих цукрознижуючих
препаратів для лікування хворих на цукровий
діабет жителів Вінницької області.

100 % забезпечення лікарськими препаратами

Потреба хворих у цукрознижуючих препаратах забезпечена в основному за рахунок
урядової програми "Доступні ліки", а також за кошти, виділені з місцевого бюджету.

№
\

Назва, зміст заходу/напрям діяльності

46

Придбання витратних матеріалів для інсулінових помп
хворим на цукровий діабет дітям Вінницької області.

47

Придбання препаратів інсуліну та їх аналогів для хворих на
цукровий діабет, які знаходяться на стаціонарному
лікуванні у Вінницькому обласному клінічному
високоспеціалізованому ендокринологічному центрі

48

Фактично проведені заходи

Заплановані заходи
Запланований результат

100 % забезпечення витратними матеріалами

100 % забезпечення лікарськими препаратами
хворих на цукровий діабет, які знаходяться на
Придбання таблетованих цукрознижуючих препаратів для стаціонарному лікуванні
лікування хворих на цукровий діабет, які знаходяться на
стаціонарному лікуванні у Вінницькому обласному
клінічному високоспеціалізованому ендокринологічному
центрі

Назва, зміст заходу/напрям діяльності

Досягнуті результати

Придбання витратних матеріалів для інсулінових
помп хворим на цукровий діабет дітям
Кошти виділив лише у м.Вінниця
Вінницької області.
Забезпечення препаратами інсуліну та їх
аналогами хворих на цукровий діабет, які
знаходяться на стаціонарному лікуванні у
Вінницькому обласному клінічному
високоспеціалізованому ендокринологічному
центрі

Хворі забезпечуються за рахунок залишків минулих років та благодійної допомоги

Забезпечення таблетованими цукрознижуючими
препаратами для лікування хворих на цукровий
діабет, які знаходяться на стаціонарному
Хворі забезпечуються за рахунок залишків минулих років та благодійної допомоги
лікуванні у Вінницькому обласному клінічному
високоспеціалізованому ендокринологічному
центрі

Покращення якості надання стаціонарної
допомоги пацієнтам у відділенні анестезіології з
ліжками для інтенсивної терапії Вінницького
Надається
обласного клінічного високоспеціалізованого
ендокринологічного центру

49

Покращення якості надання стаціонарної допомоги
пацієнтам з ендокринного паталогією у відділенні
анастезіологіїта хірургії Вінницького обласного клінічного
високоспеціалізованого ендокринологічного центру

50

Забезпечення надання педіатричної допомоги хворим на
цукровий діабет жителям Вінницької області

51

Придбання лабораторних реактивів для
Забезпечення проведення лабораторних
Придбання лабораторних реактивів для проведення клінікопроведення клініко-діагностичних досліджень
досліджень пацієнтам із орфанними
Забезпечення проведення лабораторних досліджень пацієнтам із орфанними
діагностичних досліджень хворих на орфанні
захворюваннями з метою уточнення діагнозу на хворих на орфанні захворювання по Вінницькій захворюваннями з метою уточнення діагнозу на 100%
захворювання по Вінницькій області
області
100%

52

Придбання лікарських препаратів для хворих на орфанні
захворювання по Вінницькій області, та які знаходяться на
Забезпечення лікарськими препаратами хворих
стаціонарному лікуванні у Вінницькому обласному
на орфанні захворювання на 100%
клінічному високоспеціалізованому ендокринологічному
центрі

Зменшення кількості випадків гангрен
зумовлених цукровим діабетом (% хворих із
діабетичною гангреною серед загальної
кількості хворих із ЦЦ) - 0,25

Забезпечення надання педіатричної допомоги
хворим на цукровий діабет жителям Вінницької
області

Кількість випадків гангрен, зумовлених цукровим діабетом 102 т а становить 0.2 % серед
усіх хворих на цукровий діабет в області

Забезпечуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, а хворі які знаходяться на
Придбання лікарських препаратів для хворих на
стаціонарному лікуванні у Вінницькому обласному клінічному високоспеціалізованому
орфанні захворювання
ендокринологічному центрі забезпечуються лікарськми препаратами

ПІ. Підвищення якості санітарно-просвітницької роботи серед населення з питань запобігання розвитку захворювання на цукровий діабет та інш их ендокринних захворю вань

№

>'

Заплановані заходи

Назва, зміст заходу/напрям діяльності

53

54

Фактично проведені заходи
Запланований результат

Проведена інформаційна кампанія з метою
висвітлення методів профілактики та лікування
цукрового діабету і його ускладнень, та інших
ендокринних захворювань

Забезпечити розробку та проведення інформаційної
кампанії з метою висвітлення методів профілактики та
лікування цукрового діабету і його ускладнень, та інших
ендокринних захворювань

Проведення щороку на обласному рівні Всесвітнього дня
діабету ( 14 листопада)

Назва, зміст заходу/напрям діяльності

Підвищення рівня обзнаності населення області
та медичних працівників з питань профілактики,
лікування та запобігання розвтику ускладнень
цукрового діабету та інших ендокринних
захворювань

Досягнуті результати

Протягом року проведено:
— 3 обласних науково-практичних конференції з актуальних питань ендокринології,
— 13 виїзних скринінговнх акцій (14.03.19р. -Теплик, 21.03.1 9 р - Козятин; 28.03.19р.
- Липовець, 04.04.19р. - Ладижин; 10.04.19р. -Бар;25.04.19р. - Тульчин; 07.05.19 Тростянець, 16.05.19р. -Мурованікурилівці; 22.05.19р. - Чечельнгик; 31.05.19р. Хмільник; 06.06.19р. - Немирів; 20.06.19. - Бершадь; 13.10.19р. - Тиврів). Обстежено
458 чол.
Протягом року фахівцями КНП «ВОКВЕЦВОР» проведено 11 виїзних конференцій, на
яких висвітлювались питання програми «Доступні ліки» в розрізі цукрового діабету 2
типу, а також виконання постанови Кабінету Міністрів України в ід 23.03.2016 року №239
«Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну»(1 4 .0 3 .19р. - Теплик,
21.03.19р - Козятин; 28.03.19р. - Липовець, 04.04.19р. - Ладижин; 10.04.19р. - Бар;
25.04.19р. - Тульчин; 07.05.19 - Тростянець, 16.05.19р. - Муровані Курилівці; 22.05.19р.
- Чечельник; 31.05.19р. - Хмільник; 13.10.2019р - Тиврів ).
У конференціях прийняли участь 296 лікарів та медичних сестер.

Проведено виїзний скринінг на цукровий діабет серед працівників ТОВ «Швейна
фабрика «Конвалія», м.Хмільник. Обстежено 61 чол. Виявлено 4 випадки підвищеного
рівня цукру.
3. Проведено 14.11.2019р на базі КНП «ВОКВЕЦ ВОР» майстер-клас для людей з
діабетом «Цукровий діабет і я», які складалися з 3-х модулів:
— Лікування цукрового діабету, що є основою, а що додатком до лікування. (Проф.
Власенко М.В.)
— Гіпоглікемія та гіперглікемія, (доцент, К.м.н. Фіщук О.О.)
— Контроль та профілактика ускладнень цукрового діабету, (проф. Вернигородський В.
С.)
4. 15.11.2019 року проведено науково-практичну конференцію «Цукровий діабет в
рамках метаболічного синдрому. Діабет і серце». В програму конференції були включені
доповіді вітчизняних спеціалістів - провідних фахівців в галузі ендокринології.
Захід відвідали близько 180 лікарів різних спеціальностей (ендокринологи, терапевти,
кардіологи, лікарі ЗГЇМС, клінічні ординатори, аспіранти, магістри, студенти та інш.)
5. Фахівці КНП «ВОКВЕЦ ВОР» спільно із ГО «ВОАЕ» прийняли участь у підсумковому
форумі «Діабет- не перешкода», що був організований ГО «ДІА-ДІТИ» 05.11.2019 року в
6. Прямі ефіри та актуальні інтерв’ю з приводу Всесвітнього Дня діабету на телебаченні т

Ф актично проведені заходи

Заплановані заходи

№

Назва, зміст заходу/напрям діяльності

Запланований результат

Назва, зміст заходу/напрям діяльності

Протягом 2019 року на базі Тренінгового центру було проведено:
9 лекцій для педагогічних працівників на теми:
— «Збалансоване та раціональне харчування, як профілактика ожиріння і цукрового
діабету»,
— «Фізичне навантаження - спосіб здорового життя та профілактика ускладнень
цукрового діабету»,
— «Цукровий діабет-не захворювання, а - спосіб життя».
18 лекцій для медичних сестер з сімейної медицини проведено н а тему:
Підвищення якості навчання хворих на цукровий
— «Цукровий діабет. Типи. Ускладнення гострі та хронічні. Лікування цукрового
діабет у "Школі цукрового діабету" Вінницького
діабету»,
обласного клінічного високоспеціалізованого
— «Догляд за стопою при цукровому діабеті».
ендокринологічного центру
Проведено ЗО переглядів навчального фільму по цукровому діабету пацієнтами,
медичними працівниками, педагогічними працівниками.
Проведено 28 практичних занять з ознайомленням із засобами самоконтролю із
подальшим скринінгом з виявленням порушень вуглеводного обміну.
Загалом у навчанні протягом року взяли участь
— 142 педагогічних працівників,
— 494 медичних сестри;
— 2909 пацієнтів.

55

Підвищення якості навчання хворих на цукровий діабет у
"Школі цукрового діабету" Вінницького обласного
клінічного високоспеціалізованого ендокринологічного
центру

56

Забезпечяення організації лікування хворих на рак
щитоподібної залози раідоактивним йодом за межами
області.

Лікування хворих на рак щитоподібної залози
згідно протоколу на 100,0%.

Протидія захворюванню на туберкульоз

Придбання медикаментів та виробів медичного
Забезпечення надання спеціалізованої медичної призначення для хворих на туберкульоз, які
знаходяться в тубзакладах ВСТМО Фтизіатрія
допомоги населенню Вінницької області

57

58

Забезпечяення організації лікування хворих на
рак щитоподібної залози раідоактивним йодом
за межами області.

Здійснення заходів щодо покращення імунної
профілактики грипу та інших інфекційних
захворювань серед дітей та медичних
працівників будинків

Здійснення заходів щодо покращення імунної
профілактики грипу та інших інфекційних захворювань
серед дітей та медичних працівників будинків

Проведення імунізації серед контингентів груп
ризику за епідеміологічним показником

Лікування вірусних гепатитів у дітей

Зниження рівня захворюваності у
співвідношенні кількості хворих, що планується
пролікувати до хворих, що потребують лікування Лікування вірусних гепатитів у дітей

59

Досягнуті результати

За 2019р. лікування радіоактивним йодом отримали 134 особи

Забезпечення медикаментами та виробами медичного призначення хворих на
туберкульоз, які знаходяться в тубзакладах ВСТМО Фтизіатрія

Проведення імунізації серед контингентів груп ризику за епідеміологічним показником

Зниження рівня захворюваності у співвідношенні кількості хворих, що планується
пролікувати до хворих, що потребують лікування

2. Аналіз виконання показників та пояснення щодо їх виконання:
Рівень виконання до
Пояснення щодо розбіжностей між
затвердженого
виконаними показниками і тими, що
програмою(%)
затверджені програмою

№ з/п

Показник

Одиниця
виміру

Д ж ерело
інформації

Затверджено
програмою

Виконано

і

2

3

4

5

6

7

грн.

бюджетні
асигнування

1 400 000

1 400 000

100

Розвиток надання допомоги хворим з неінфекційною патологією, лікування та
профілактики серецево-судинних та судинно-мозкових захворювань
Впровадження заходів щодо удосконалення надання допомоги хворим з
цереброваскулярною патологією, шляхом запровадження процедури тромболізу в
терапевтичному вікні ішемічного інсульту
Показники затрат

видатки на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів
Показники продукту

осіб

кількість хворих з порушенням мозкового кровообігу, яким буде надана
невідкладна допомога

розрахунок до
кошторису закладу

910,0

1111

122,1

Розбіжність між запланованою та
фактичною кількістю хворих з
порушенням мозкового кровообігу
виникла через зростання випадків
звернень пацієнтів що спричинене
щорічним ростом випадків
захвооювань

фактичною кількістю хворих з
порушенням мозкового кровообігу
виникла через зростання випадків
звернень пацієнтів що спричинене
щорічним ростом випадків
захворювань. В зв’язку з чим
зменшилась сума видатків на лікування
одного хворого/

Показники ефективності

ірн.

розрахунок

1538,0

1260

81,9

середня вартість лікування одного хворого
Показники якості

досягнення якості лікування у хворих працездатного віку
повне відновлення
часткове відновлення

%

статистичні дані

%

статистичні дані

37,4
62,6

36,1
60,3

96,5
96,3

гри.

бюджетні
асигнування

500 000

500 000

100

Забезпечення дороговартісними виробами медичного призначення пацієнтів, що
знаходяться на стаціонарному лікуванні в нейрохірургічному відділенні
комунального закладу "Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім.
акад. 0.1. Ющенка "
Показники затрат

видатки на придбання виробів медичного призначення
Показники продукту

осіб

Кількість хворих, яким буде проведено ургентне нейрохірургічне втручання

розрахунок до
кошторису закладу

5,0

10

200

Розбіжність між збільшенням
кількості операцій пояснюється
переходом з ендоваскулярних
втручань до «відкритих»
мікрохірургічних, які передбачають
застосування менш
дороговартісних виробів медичного
призначення

№ з/п

і

Показник

Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Затверджено
програмою

Виконано

2

3

4

5

6

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

Показники ефективності

грн.

розрахунок

100 000

50000

50

60,0

0

0

середня вартість лікування одного хворого

Розбіжність між збільшенням
кількості операцій пояснюється
переходом з ендоваскулярних
втручань до «відкритих»
мікрохірургічних, які передбачають
застосування менш
дороговартісних виробів медичного
призначення, в зв’язку з чим
зменшились середні видатки на
проведення лікування одного
хворого

Показники якості

досягнення якості лікування у хворих працездатного віку
повне відновлення

%

40,0

%

100

250

часткове відновлення
Вірогідність летальності

Показники якості виконання по
частковому відновленню становить
фактичних 100%, оскільки повне
відновлення досягається по закінченню
тривалого реабілітаційного періоду,
який пацієнт проходить поза межами
нейрохірургічного відділення

%

Розвиток служби екстренноїмедичної допомоги та медицини катастроф
Показники затрат

Кількість хворих, що потребують забезпечення лікувальними сироватками

чол.

звітність установ

од.

розрахунок до
кошторису закладу

од.

розрахунок до
кошторису закладу

год.

розрахунок до
кошторису закладу

шт.

звітність закладу

місяці

звітність закладу

місяці

звітність закладу

0

98

Показники продукту

Кількість доз лікувальних сироваток
Кількість медикаментів та виробів медичного призначення
Кількість годин вильотів для надання медичної допомоги при екстрених ситуаціях
Впровадження системи управління оперативно - диспетчерської служби «103»
Впровадження інформаційно - телекомунікаційної складової системи управління
оперативно - диспетчерської служби «103»
Підключення системи GPS моніторингу за бригадами швидкої медичної допомоги
та забезпечення її функціонування
Ліцензійна підтримка системи
Сервісне обслуговування обладнання

місяці

звітність закладу

місяці

звітність закладу

грн.

розрахунок

1788

1788

100

Показники ефективності

Середні витрати на забезпечення 1 дози лікувальної сироватки

1

№ з/п

Показник

і

2

Середні витрати на 1 годину надання екстренної та невідкладної медичної
допомоги хворим у віддалених районах
Витрати на централізоване приймання та опрацювання екстрених викликів,
управління бригадами екстреної медичної допомоги
Середні витрати на забезпечення ефективної діяльності служби екстреної медичної
допомоги при ліквідації наслідків невідкладних станів
Середні витрати на забезпечення доступу населення до якісної медичної допомоги
на до госпітальному рівні

Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Затверджено
програмою

Виконано

Рівень виконання до
затвердженого
програмою(%)

5

6

7

2,4

2,4

100

2 371 201,00

2 371201,00

100

50

33

66

3

4

тис.грн.

р о зрахун ок

тис.грн.

р о зрахун ок

тис.грн.

ро зр ах у н о к

тис.грн.

ро зр ах у н о к

%

звітн ість

%

звітність

1"

бю дж етні
аси гнуван н я, зм іни
аси гнуван ь

Пояснення щодо розбіжностей між
виконаними показниками і тими, що
затверджені програмою

Показники якості

Покращення своєчасності надання та якості екстреної медичної допомоги
Підвищення ефективності використання ресурсу бригад швидкої медичної
допомоги
Удосконалення надання онкологічної допомоги дитячому населенню
Забезпечення дітей, хворих на онкогематологічну патологію, лікуванням та
супроводжуючою терапією згідно клінічних протоколів, забезпечення виробами
медичного призначення для впровадження сучасних методів введення лікарських
засобів у онкогематологічних хворих
Показники затрат

Обсяг коштів для забезпечення дітей, хворих на онкогематологічну патологію,
лікуванням та супроводжуючою терапією згідно клінічних протоколів,
забезпечення виробами медичного призначення для впровадження сучасних
методів введення лікарських засобів у онкогематологічних хворих
Показники продукту

кількість первинних хворих у стаціонарі

осіб

статистична
інформація закладу
(Форма>&20 "Звіт
лікувальнопрофілактичного
закладу"), канцр-

зм е н ш е н н я показника є п озитивним

пегетр . _

кількість пролікованих хворих у стаціонарі із злоякісними новоутвореннями

кількість ліжко-днів у цілодобових стаціонарах для хворих із злоякісними
новоутвореннями
Показники ефективності

осіб

статистична
інформація закладу
(Форма№20 "Звіт
лікувальнопрофілактичного
закладу”)
статистична
інформація закладу
(Форма№20 "Звіт
лікувальнопрофілактичного
закладу")

п о к а зн и к збільш ени й за рахун ок
р ізк о го зм ен ш ен н я пац ієн тів, які
н ап р авл я л и сь н а 4-й рівен ь надання

340
\

414

7000

6929

121,8

м ед и ч н о ї д оп ом оги за рахун ок
н а яв н о с ті в закладі
в и сокосп ец іал ізов ан ого обладн ан н я
т а п ід в и щ ен н я квал іф ік ац ії
п р а ц ів н и к ів
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№ з/п

Показник

Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Затверджено
програмою

Виконано

Рівень виконання до
затвердженого
програмого(%)

і

2

3

4
статистична
інформація закладу
(Форма№20 "Звіт
лікувальнопрофілактичного
заклалу")

5

6

7

20

16,7

83,5

середня тривалість лікування одного хворого

ДНІВ

Пояснення щодо розбіжностей між
виконаними показниками і тими, що
затверджені програмою

показник зменшений за рахунок
застосування новітніх технологій

Показники якості

показник післяопераційної летальності

%

рівень виживання протягом року

%

статистична
інформація закладу
(Форма№20 "Звіт
лікувальнопрофілактичного
закладу")
статистична
інформація закладу
(Форма№20 "Звіт
лікувальнопрофілактичного
закладу"), канцроеєсто

1,2

0

0

55

85

154,5
збільшення показника е
позитивним

%

статистична
інформація закладу
(Форма№20 "Звіт
лікувальнопрофілактичного
закладу"), канцрреєстр

62

53

85,5

ірн.

бюджетні
асигнування, зміни
асигнувань

123 545,00

123 545,00

100

осіб

Стат.інформація
закладу

462

460

99,6

Відсутність випадків первинного захворювання на гепатит В і С

%

Стат.інформація
закладу

80

98

122,5

Відсоток охоплення обстеженнями хворих

%

Стат.інформація
закладу

100

100

100

грн.

бюджетні
асигнування, зміни
асигнувань

0,00

рівень виживання протягом 5 років

Показник менший запланованого.
Реальний показник буде по
закінченню 5-й річного терміну
програми;Також причиною
невиконання даного показника с
високий рівень відмов від
спеціального лікування, або
лікування взагалі.

Впровадженая заходів щодо забезпечення ПЦР обстеження на гепатит В і С
хворих дітей з онкогематологогічною патологією
Показники затрат

Обсяг коштів для впровадження заходів щодо забезпечення ПЦР обстеження на
гепатит В і С хворих дітей з онкогематологогічною паталогією
Показники продукту

Кількість обстежень методом ПЦР на гепатит В і С
Показники якості програми

Забезпечення парентерального годування новонароджених з екстремально малою
та дуже малою масою тіла
Показники затрат

Обсяг коштіих на забезпечення парентерального годування новонароджених з
екстремально малою та дуже малою масою тіла

відсутність випадків первинного
захворювання на гепатит В і С" - є
позитивним

№ з/п

Показник

Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Затверджено
програмою

Виконано

Рівень виконання до
затвердженого
програмою(%)

і

2

3

4

5

6

7

осіб

звіт роботи
неонатологічного
центру

днів

розрахунковий
показник

%

звіт роботи
неонатологічного
центру

грн.

бюджетні
асигнування, зміни
асигнувань

49 258,00

49258

100

осіб

Стат.інформація
(реєстр
диспансерний
облік)

25

25

100

осіб

Стат.інформація
(реєстр
диспансерний
облік)

94

120

127,7

обстеження

(Звіт діяльності
лабораторії)

283

283

100

%

розрахунковий
показник

100

100

100

грн.

бюджетні
асигнування, зміни
асигнувань

220 696,00

220 696,00

100

осіб

Стат.інформація
(реєстр
диспансерного
обліку)

21

105

Пояснення щодо розбіжностей між
виконаними показниками і тими, що
затверджені програмою

Показники продукту

Кількість пролікованих хворих
Показники ефективності програми

середня тривалість лікування одного хворого
Показники якості програми

Показник виживання недоношених з ЕММТ

Забезпечення діагностики ювенільного ревматоїдного артриту у дітей
Показники затрат

Обсяг коштів для покращення лабораторної діагностики ювенільного
ревматоїдного артриту у дітей
Показники продукту

Кількість хворих на диспансерному обліку, яким показано програмне
забезпечення біологічними препаратами

Кількість дітей на диспансерному обліку всього

Показники ефективності програми

Кількість обстежень
Показники якості програми

Обсяг проведених досліджень
Забезпечення базовими лікарськими засобами дітей з муковісцидозом
Показники затрат

Обсяг коштів для забезпечення базовими лікарськими засобами дітей з
муковісцидозом
Показники продукту

Кількість хворих на диспансерному обліку, яким показано програмне
забезпечення базисною та протарецидивною терапією

20

показник збільшився більшим за
рахунок виділених коштів, що
дозволило обстежити більшу
кількість дітей та діагностувати
захворювання

№ з/п

Показник

Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Затверджено
програмою

Виконано

і

2

3

4
Стат.інформація(Ф
орма №20«3віт
лікувальнопрофілактичного
закладу»)
Стат.інформація
(Форма №20«3віт
лікувальнопрофілактичного
закладу»)

5

6

Кількість поступлень хворих у стаціонар для проходження лікування

Кількість ліжко-днів у цілодобових стаціонарах для хворих на муковісцидоз

шт.

днів

24

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

60

40

379

67,7

90

150

560

відхилення виникло за рахунок
покращення забезпечення
медикаментозного лікування на
місцевому рівні, правильного
розподілу централізованих
медикаментів наближено до
пацієнта

Показники якості програми

Рівень виживання протягом 5 років.

%

Стат.інформація
(Журнал
диспансерного
обліку)

60
Протидія епідемії ВШ-інфекції та СНІДу
Показники затрат
Забезпечення виконання заходів з інфекційного контролю в закладах охорони
здоров’я усіх форм власності

Грн..

Розрахунок до
кошторису закладу,
зміни асигнувань

270000

270000

100

видатки на придбання адаптованих молочних сумішей для дітей першого року
життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями

Грн..

Розрахунок до
кошторису закладу

400000

399600

99,9

Забезпечення вільного доступу до безоплатного консультування та тестування на
ВІЛ- інфекцію для населення, передусім для груп підвищеного ризику щодо
інфікування ВІЛ, із застосуванням методів ІФА та швидких тестів

Грн..

Розрахунок до
кошторису закладу

294560

294560

100

Проведеїшя досліджень на вірусні гепатити В та С у ВІЛ-інфікованих

Грн..

Розрахунок до
кошторису закладу

96850

96850

100

Забезпечення лабораторного супроводу перебіг ВІЛ-інфекції та моніторинг
ефективності APT

Грн..

Розрахунок до
кошторису закладу

270280

270200

100

Забезпечення діагностики опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та
ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію

Грн..

Розрахунок до
кошторису закладу

190000

188900

99,4

Грн..

Розрахунок до
кошторису закладу

227440

227440

100

Грн..

Розрахунок до
кошторису закладу

311570

311570

100

Забезпечення дослідження зразків крові призовників, військовослужбовців та
студентів військових навчальних закладів методом імунохемілюмінесцентного
аналізу(ІХЛА) на гепатити В та С
Забезпечення лікування та медикаментозної профілактики опортуністичних
інфекцій, супутніх захворювань (туберкульозу, інфекцій, що передаються статевим
шляхом, вірусних гепатитів), ускладнень ВІЛ-інфекції та хвороб, зумовлених ВІЛ,
у ВІЛ-інфікованих осіб

показник збільшився порівняно з
плановим за рахунок правильного
лікування згідно клінічних
маршрутів та забезпеченням коштів
на місцевому рівні, а також за
рахунок централізованих поставок.

№ з/п

Показник

Одиниця
виміру

2

Джерело
інформації

Затверджено
програмою

Виконано

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

3

4

5

6

Забезпечення амбулаторних хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, споживачів
ін’єкційних наркотиків, препаратами замісної підгримувавшої терапії

Грн..

Розрахунок до
кошторису закладу

29500

29300

99,3

Забезпечення специфічного противірусного лікування пацієнтів з хронічними
гепатитами В та С, що мають виражений ступінь фіброзу/циррозу (F3/F4) на базі
Гепатологічного Центру МКЛ №1 м.Вінниця

Грн..

Розрахунок до
кошторису закладу

598690

598690

100

Виконання заходів інфекційного контролю шляхом забезпечення засобами
захисту від інфікування на ВІЛ/СНЩ та інших соціально - небезпечних хвороб

Кількість
осіб

Розрахунок до
кошторису закладу

48

48

100

Кількість дітей першого року життя, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів,
забезпечених адаптованими молочними сумішами

Кількість
дітей

Розрахунок до
кошторису закладу

50

50

100

8640

10560

122,2

Розрахунок до
кошторису закладу

4500

4224

93,9

Охоплення послугами діагностики перебігу ВІЛ-інфекції та моніторинг
ефективності APT

Кількість
Розрахунок до
досліджень кошторису закладу

8175

14000

171,3

Охоплення послугами діашостаки опортуністичних інфекцій, супутніх
захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію

Кількість
Розрахунок до
досліджень кошторису закладу

7614

47522

624,1

і

Показники продукту

Проведення тестування населення, насамперед груп ризику на ВІЛ-інфекцію
Охоплення послугами з діагностики вірусних гепатитів В та С у ВІЛ/СЩЦ хворих

Кількість
Розрахунок до
досліджень кошторису закладу
Кількість
осіб

Охоплення послугами діагностики вірусних гепатитів В та С у призовників,
військовослужбовців та студентів військових навчальних закладів

Кількість
осіб

Розрахунок до
кошторису закладу

1150

1300

113

Кількість ВІЛ-інфікованих осіб-стаціонарних хворих охоплених лікуванням від
вірусних гепатитів В та С

Кількість
осіб

Розрахунок до
кошторису закладу

13

20

153,8

Кількість споживачів ін’єкційних наркотиків, переведених на замісну
підтримувальну терапію

Кількість
осіб

Розрахунок до
кошторису закладу

1

1

100

Охоплення лікуванням пацієнтів хворих на гепатити В та С на базі
Гепатологічного Центру м.Вінниця

Кількість
осіб

Розрахунок до
кошторису закладу

19

53

278,9

грн.

розрахунок

5991,88

5625

93,9

грн.

розрахунок

8000

7992

99,9

грн.

розрахунок

34,09

27,9

81,8

грн.

розрахунок

21,52

22,92

106,5

грн.

розрахунок

33,06

Показники ефективності програми

Витрати на одного забезпеченого засобами індивідуального захисту від ВІЛінфекції
Витрати (адаптовані молочні суміші) на одну дитину першого року життя,
народжену від ВІЛ-інфікованих матерів
Витрати на одне дослідження на ВІЛ-інфекцію
Витрати на діагностику вірусних гепатитів В та С на одну особу, хвору на
ВІЛ/СНІД
Витрати на одне дослідження для проведення моніторингу ефективності APT

19,31

58,4

№ з/п

Показник
2

Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Затверджено
програмою

Виконано

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

3

4

5

6

7

Витрати на одне дослідження опортуністичних інфекцій,супутніх захворювань у
хворих на ВІЛ - інфекцію

грн.

розрахунок

24,95

3,98

16

Витрати на діагностику вірусних гепатитів В та С на одну особу (призовника,
військовослужбовця,студентів військових НЗ)

ірн.

розрахунок

197,77

174,92

88,4

грн.

розрахунок

23966,92

15580

65

грн.

розрахунок

29500

29300

99,3

грн.

розрахунок

31510

11296,23

35,8

Підвищення рівня безпеки послуг з профілактики, діагностики та лікування ВІЛінфекції та інших соціально —небезпечних хвороб

%

розрахунок

100

100

100

Зменшення ризику передачі ВІЛ від матері до дитини, шляхом штучного
вигодовування дітей першого року життя (клінічний протокол «Попередження ВІЛ
від матері до дитини», затвердженого МОЗ України №716)

%

розрахунок

67

71,8

107,2

Виявлення нових випадків ВІЛ-інфекції на ранніх стадіях у різних категорій
населення (клінічний протокол "Про удосконалення добровільного консультування
і тестування на ВІЛ-інфекцію", наказ МОЗ України №415)

%

розрахунок

100

100

100

%

розрахунок

100

100

100

%

розрахунок

100

100

100

Охоплення стаціонарних хворих лабораторною діагностикою опортуністичних
інфекцій, супутніх захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію

%

розрахунок

100

100

100

Підвищення рівня доступності послуг з діагностики вірусних гепатитів В та С у
призовників, військовослужбовців та студентів військових навчальних закладів

%

розрахунок

100

100

100

Охоплення споживачів ін’єкційних наркотиків програмами замісної терапії

%

розрахунок

100

100

100

%

розрахунок

100

100

100

%

розрахунок

100

100

100

грн.

бюджетні
асигнування, зміна
асигнувань

296 925

296 925

100

I

Витрата на 1 цикл лікування одного ВІЛ-інфікованого хворого від вірусних
гепатитів В та С
Витрата на одного споживача ін"єкційних наркотиків, переведеного на замісну
підтримувальну терапію
Витрата на 1 цикл лікування одного хворого від вірусних гепатитів В та С на базі
Гепатологічного Центру м.Вінниця
Показники якості програми

Підвищення рівня доступності послуг діагностики вірусних гепатитів В та С у
ВІЛ/СНІД хворих
Охоплення лабораторним супроводом перебігу ВІЛ-інфекції та моніторинг
ефективності APT

Охоплення ВІЛ-інфікованих осіб - стаціонарних хворих ліікуванням від вірусних
гепатитів В і С
Підвищення ефективності процесу лікування хворих на гепатите В та С на базі
гепатологічного центру м.Вінниця
Придбання фактору коагуляції крові для хворих па гемофілію
Показники затрат

обсяг коштів на придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію

№ з/п
і

Показник

Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Затверджено
програмою

Виконано

Рівень виконання до
затвердженого
програмою(%)

2

3

4

5

6

7

фл.

розрахунок до
кошторису

37

74

200

осіб

Внутрішній облік
хворих закладу

11

10

9 0 ,9

осіб

розрахунок

3

3

100

%

Стандарти
лікування

27

зо

111,1

Одному хворому з гемофілією змінено
діагноз з Дефіциту IX фактору
коагуляції па дефіцит VIII фактору,
зменшилась загальна кількість до 10
хворихдому збільшився %

грн.

бюджетні
асигнування, зміна
асигнувань

2 247 030

2226860

99,1

Під час проведення закупівлі виникла
економія коштів, яка дала можливість
придбати більшу кількість виробів
медичного призначення.

осіб

Внутрішній облік
хворих

68

68

100

грн.

розрахунок

33 0 4 4 ,5 6

32747

99,1

%

Стандарти
лікування

90

90

100

ір н.

уточнені бюджетні
асигнування

77 777 915

75850660

97,5

осіб

Реєстр хворих

335

339

101,2

осіб

розрахунок до
кошторису

303

303

100

грн.

розрахунок

2 5 6 6 9 2 ,7 9

2 5 0 3 3 2 ,2 1

97,5

Пояснення щ одо розбіжностей між
виконаними показниками і тими, що
затверджені програмою

Показники продукту

IX фактор коагуляції крові

дозування по ш ии м и оуло відсутнє
на ринку, тому закуплено флакони з
дозуванням 500 МО в 1 флаконі всього
37000 МО

Показники ефективності

Загальна кількість хворих на гемофілію, що потребує лікування
кількість хворих на гемофілію, що зможуть буш забезпечені на виділену суму
коштів

Одному хворому з гемофілією
змінено діагноз з Дефіциту IX
фактору коагуляції на дефіцит VIII
фактору

Показники якості

рівень попередження смертності хворих з дефіцитом IX фактору коагуляції від
кровотеч (від загальної кількості хворих, що потребують лікування)
Придбання ендопротезів великих суглобів
Показники затрат

обсяг асигнувань виділених на придбання ендопротезів великих суглобів
Показники продукту

кількість хворих, яким буде проведено оперативне втручання
Показники ефективності

середні витрати на проведеїшя оперативного втручання одному хворому
Показники якості

відновлення працездатності у працюючих хворих за рахунок імплантації
кульшових та колінних суглобів
Придбання витратних матеріалів для лікування хворих на хронічну ниркову
недостатність методом гемодіалізу
Показники затрат

Обсяг асигнувань на придбання витратних матеріалів для лікування хворих на
хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу
Показники продукту

загальна кількість осіб, що потребує гемодіалізу
кількість хворих на хронічну ниркову недостатність, що можуть бути забезпечені
лікуванням методом гемодіалізу
Показники ефективності

середні витрати на забезпечення лікуванням одного хворого
Показники якості

фінансування здійсшовалось
відповідно до плану асигнувань

Показник

№ з/п

Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Затверджено
програмою

Виконано

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

3

4

5

6

7

%

Стандарти
лікування

85

85

100

грн.

бюджетні
асигнування, зміни
відповідно до
розпорядження
голови ОДА від
2І.03.2019р.Х«212

1 785 210,00

1693160

94,8

осіб

Реєстр хворих

381

173

45,4

осіб

Реєстр хворих

75

75

100

грн.

розрахунок

3412

6980

204,6

ірн.

розрахунок

6469,5

6470

100

%

Стандарти
лікування

100

100

100

грн.

розпорядження
голови ОДА від
15.05.2019 року
№365

1 047 000,00

1047000

100

загальна кількість осіб-жителів населених пунктів, що входять до складу
Вінницької міської об’єднаної територіальної громади, хворих на хронічну
ниркову недостатність, що потребують медикаментів супроводу

осіб

Реєстр хворих

87

87

100

кількість осіб-жителів населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської
об’єднаної територіальної громади, хворих на хронічну ниркову недостатність,
яким можуть бути забезпечені медикаменти супроводу

осіб

розрахунок

87

87

100

2

і

Збільшення продовжуваності життя хворих більше одного року (від кількості
хворих, що будуть забезпечені лікуванням)
Забезпечення хворих з хронічною нирковою недостатністю IV ступеню
медикаментами супроводу
Показники затрат

Видатки на придбання медикаментів
Показники продукту

загальна кількість осіб, що потребує медикаментів супроводу
загальна кількість осіб, що потребує медикаментів супроводу при порушенні
кальцій-фосфорного обміну
Показники ефективності

середні витрати на забезпечення лікування одного хворого
середні витрати на забезпечення лікування одного хворого при порушенні кальційфосфорного обміну
П ок азни к и якості

проведення безпеченого та адекватного лікування хворих з хронічною нирковою
недостатністю IV ступеню

Медикаменти та вироби медичного призначення для забезпечення супроводу
нирковозамісної терапії методом програмного гемодіалізу жителям населених
пунктів, що входять до складу Вінницької міської о б ’єднаної територіальної
громади, хворим на хронічну ниркову недостатність
Показники затрат

Обсяг асигнувань на придбання медикаментів та виробів медичного призначення
для забезпечення супроводу нирковозамісної терапії методом програмного
гемодіалізу жителям населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської
об’єднаної територіальної громади, хворим на хронічну ниркову недостатність
Показники продукту

Закуплено 2815 шприців епобіокрину
та 496 шприців аранеспу дозволили
пролікувати меншу кулькість осіб від
потреби, але хворі отримали лікуания
не протягом 1 місяця, щ о є
недостатнім, а по 4-5 місяців, що
дозволило пролікувати анемію якісно, з
досягненням цільових рівнів
гемоглобіну

№ з/п

і

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

Показник

Одиниця
виміру

Джерело
ін4юрмації

Затверджено
програмою

Виконано

2

3

4

5

6

7

грн.

розрахунок

12034,5

12034,5

100

%

Стандарти
лікування

100

100

100

грн.

розпорядження
голови ОДА від
15.05.2019 року
№365

40 000,00

40 000,00

100

осіб

Реєстр хворих

2

2

100

осіб

розрахунок

2

2

100

грн.

розрахунок

20000

20000

100

%

Стандарти
лікування

100

100

100

гри.

розпорядження
голови ОДА від
30.05.2019 року
№402

60 000,00

60000

100

осіб

Реєстр хворих

3

3

100

осіб

розрахунок

3

3

100

грн.

розрахунок

20000

20000

100

%

Стандарти
лікування

100

100

100

Показники ефективності

середні витрати на забезпечення лікування одного хворого
Показники якості

забезпечення безпечної процедури гемодіалізу
Медикаменти та вироби медичного призначення для забезпечення супроводу
ниркозамісної терапії методом програмного гемодіалізу мешканцям
Якушинецької об'єднаної територіальної громади
Показники затрат

Обсяг асигнувань на придбання медикаментів та виробів медичного призначення
для забезпечення супроводу хворим на гемодіалізі мешканцям Якушинецької
об'єднаної територіальної громади
Показники продукту

загальна кількість осіб-жителів Якушинецької об'єднаної територіальної громади,
що потребують медикаментів супроводу
кількість осіб, яким можуть бути забезпечені медикаменти супроводу
Показники ефективності

середні витрати на забезпечення лікування одного хворого
Показники якості

забезпечення безпечної процедури гемодіалізу
Медикаменти та вироби медичного призначення для забезпечення супроводу
ниркозамісної терапії методом програмного гемодіалізу мешканцям
смт.Піщанка Піщанського району
Показники затрат

Обсяг асигнувань на придбання медикаментів та виробів медичного призначення
для забезпечення супроводу хворим на гемодіалізі мешканцям смт.Піщанка
Піщанського району
Показники продукту

загальна кількість осіб-жителів смт.Піщанка Піщанського району, що потребують
медикаментів супроводу
кількість осіб, яким можуть бути забезпечені медикаменти супроводу
Показники ефективності

середні витрати на забезпечення лікування одного хворого
Показники якості

забезпечення безпечної процедури гемодіалізу

Медикаменти та вироби медичного призначення для забезпечення супроводу
ниркозамісної терапії методом програмного гемодіалізу мешканцям м.Козятин

інформації

Виконано

3

4

5

6

грн.

розпорядження
голови ОДА від
30.05.2019 року
№402

50 000,00

50000

100

осіб

Реєстр хворих

5

5

100

осіб

розрахунок

5

5

100

грн.

розрахунок

10000

10000

100

%

Стандарти
лікування

100

100

100

грн.

розпорядження
голови ОДА від
13.06.2019 року
№449

40 045,00

40 045,00

100

осіб

Реєстр хворих

1

1

100

осіб

розрахунок

1

1

100

грн.

розрахунок

40045

40045

100

%

Стандарти
лікування

100

100

100

грн.

розпорядження
голови ОДА від
11.07.2019 року
№491

200 000,00

200 000,00

100

осіб

Реєстр хворих

11

11

100

осіб

розрахунок

11

11

100

Показник

Одиниця
виміру

і

2

Джерело

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

Затверджено
програмою

№ з/п

Показники затрат

Обсяг асигнувань на придбання медикаментів та виробів медичного призначення
для забезпечення супроводу хворим на гемодіалізі мешканцям м.Козятин
Показники продукту

загальна кількість осіб-жителів м.Козятин, що потребують медикаментів
супроводу
кількість осіб, яким можуть бути забезпечені медикаменти супроводу
Показники ефективності

середні витрати на забезпечення лікування одного хворого
Показники якості
забезпечення безпечної процедури гемодіалізу
Медикаменти та вироби медичного призначення для забезпечення супроводу
ниркозамісної терапії методом програмного гемодіалізу мешканцям
Сокиринецької об'єднаної територіальної громади
Показники затрат

Обсяг асигнувань на придбання медикаментів та виробів медичного призначення
для забезпечення супроводу хворим на гемодіалізі мешканцям Сокиринецької
об'єднаної територіальної громади
Показники продукту

загальна кількість осіб-жителів Сокиринецької об'єднаної територіальної громади,
що потребують медикаментів супроводу
кількість осіб, яким можуть бути забезпечені медикаменти супроводу
Показники ефективності
середні витрати на забезпечення лікування одного хворого
Показники якості

забезпечення безпечної процедури гемодіалізу
Медикаменти та вироби медичного призначення для забезпечення супроводу
нирковозамісної терапії методом програмного гемодіалізу мешканцям
Гайсинського району
Показники затрат

Обсяг асигнувань на придбання медикаментів та виробів медичного призначення
для забезпечення супроводу хворим на гемодіалізі мешканцям Гайсинського
району
Показники продукту

загальна кількість осіб-жителів Гайсинського району, що потребують
медикаментів супроводу
кількість осіб, яким можуть бути забезпечені медикаменти супроводу
Показники ефективності

Показник

№ з/п

2

і

середні витрати на забезпечення лікування одного хворого

Затверджено
програмою

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

Одиниця
виміру

Джерело
інформації

3
грн.

4

5

6

розрахунок

1 8 1 8 1 ,8 2

1 8 1 8 1 ,8 2

100

%

Стандарти
лікування

100

100

100

грн.

довідки про зміни
асигнувань

160 4 0 0 ,0 0

160400

100

осіб

Реєстр хворих

4

4

100

осіб

розрахунок

4

4

100

грн.

розрахунок

40100

40100

100

%

Стандарти
лікування

100

100

100

грн.

бюджетні
асигнування

383 600

365140

9 5 ,2

осіб

Внутрішній облік
хворих закладу

18

12

6 6 ,7

грн.

розрахунок

21 3 1 0

30430

1 42,8

%

Стандарти
лікування

100

100

100

250 000

243190

9 7 ,3

9

9

100

Виконано

Показники якості

забезпечення безпечної процедури гемодіалізу
Медикаменти та вироби медичного призначення для забезпечення супроводу
нирко возамісної терапії методом програмного гемодіалізу мешканцям об'єднаної
територіальної громади м.Калинівка
Показники затрат

Обсяг асигнувань на придбання медикаментів та виробів медичного призначення
для забезпечення супроводу хворим на гемодіалізі мешканцям об'єднаної
територіальної громади м.Калинівка
Показники продукту

загальна кількість осіб-жителів м.Калинівка, що потребують медикаментів
супроводу
кількість осіб, яким можуть бути забезпечені медикаменти супроводу
Показники ефективності

середні витрати на забезпечення лікування одного хворого
Показники якості

забезпечення безпечної процедури гемодіалізу
Придбання препаратів невідкладної допомоги у разі кровотечі роділь та породіль
в акушерському стаціонарі обласної лікарні
Показники затрат

обсяг асигнувань на придбання препаратів невідкладної допомоги у разі кровотечі
роділь та породіль

^Оільшено середні витрати на надання
невідкладної допомога в одному
випадку кровотечі

Показники продукту

кількість хворих, що будуть забезпечені стандартним набором медикаментів у разі
кровотечі
Показники ефективності

середні витрати на надання невідкладної допомоги в одному випадку кровотечі
Показники якості

забезпечення зупинки кровотечі та подальшого життя пацієнтам

Придбання лікарських засобів для лікування дихальних розладів у новонароджених
Показники затрат

Обсяг коштів на придбання лікарських засобів для лікування дихальних розладів у
новонароджених

грн.

Природні фосфоліпіди 120 мгпо 1,5 мл.

флак.

бюджетні
асигнування
стандарти
лікування

Невикористанний залишок після
проведення закупівлі

№ з/п

Показник

і

2

Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Затверджено
програмою

Виконано

Рівень виконання до
Пояснення щодо розбіжностей між
затвердженого
виконаними показниками і тими, що
програмою(%)
затверджені програмою
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3

4

5

6

амп.

стандарти
лікування

200

200

100

кількість новонароджених дітей, що можуть бути забезпечені природними
фосфоліпідами (куросурф)

осіб

стандарти
лікування

6

6

100

кількість новонароджених дітей, що можуть бути забезпечені пейона

осіб

стандарти
лікувашія

33

33

100

2

2

100

6

6

100

Пейона
Показники продукту

Показники ефективності

Придбання природних фосфоліпідів з розрахунку на одну недоношену дитину
Придбання пейони з розрахунку на одну недоношену дитину

фл.
амп.

стандарти
лікування
стандарти

Показники якості

Забезпечення подальшого життя малюків, в яких виникнуть вказані стани

%

стандарти
лікування

85

85

100

гр и .

бюджетні
асигнування

40 000

0

0

шт.

стандарти
лікування

40

0

осіб

стандарти
лікування

40

0

грн.

розрахунок до
кошторису

1 000

0

%

стандарти
лікування

100

0

срн.

бюджетні
асигнування

250 000

шт.

стандарти лікування

46

осіб

стандарти лікування

46

42

91,3

грн.

розрахунок

5 430

5 938

109,4

100

100

100

Придбання очних протезів для хворих з анофтальмом
Показники затрат

обсяг асигнувань на придбання очних протезів для хворих з анофтальмом
кількість очних протезів, що будуть придбані

П р отези н е оуло закуплено, через
від сутн ість учасн иків п ід час
о гол ош ен н я п роцедур

Показники продукту

кількість хворих з анофтальмом у яких будуть використані протези
Показники ефективності

середні витрати на протезування одного хворого з анофтальмом
Показники якості

Забезпечується протезування хворих з анофтальмом
Придбання наборів розхідних матеріалів для проведення операцій з приводу
катаракти
Показники затрат

обсяг асигнувань на придбання наборів розхідних матеріалів для проведення
операцій з приводу катаракти
кількість наборів для проведення операцій з приводу катаракти-факоемульсікації з
імплатанцією м’якої ЮЛ

249400
42

99,8
91,3

Показники продукту

кількість хворих з анофтальмом у яких будуть використані протези
Показники ефективності

середні витрати на проведення однієї операції
Показники якості

забезпечення малоінвазивної сучасної техніки операцій, покращення рівня життя

%пацієнтів стандарти лікування

Зросла вартість проведеній однієї операції через
збільшення цін на розхідні матеріали на однії
набір

Рівень виконання д о
Пояснення щодо розбіжностей між
затвердженого
виконаними показниками і тами, що
програмою(%)
затверджені програмою
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№ з/п

Показник

Одиниця
виміру

Дж ерело
інформації

Затверджено
програмою

Виконано

і

2

3

4

5

6

грн.

бюджетні
асигнування, зміни
асигнувань

1 685 450

1 685 450

100

осіб

Внутрішній облік
хворих закладу

37

37

100

осіб

стандарти лікування

37

37

100

Забезпечення активного життя та подальшого нормального розвитку дітей, із
загальної кількості дітей, що потребують лікувального харчування

%

стандарти лікування

72

72

100

Забезпечення відсутності клінічних проявів хвороби у дітей, що отримують
харчування

%

стандарти лікування

67,7

67,7

100

грн.

бюджетні
асигнування

1 800 000

1796980

99,8

осіб

Внутрішній облік
хворих закладу

10

13

130

осіб

Внутрішній облік
хворих закладу

20

осіб

Внутрішній облік
хворих закладу

10

12

120

осіб

Внутрішній облік
хворих закладу

10

10

100

осіб

Внутрішній облік
хворих закладу

20

31

155

осіб

Внутрішній облік
хворих закладу

2

4

200

осіб

Внутрішній облік
хворих закладу

20

10

50

28 000

23770

84,9

Забезпечення лікувальнім харчуванням дітей хворих на фенілкетонурію
Показники затрат

Видатки на закупівлю лікувального харчування
Показники продукту

кількість дітей, що потребують лікувального харчування
Показники ефективності

кількість дітей, що зможуть отримати лікувальне харчування
Показники якості

Придбання кардіовиробів
Показники затрат

Видатки на закупівлю кардіовиробів

залишок коштів після закупівлі

Показники продукту

Кількість хворих з патологією захворювання периферичних судин, яким буде
надано допомогу.
Кількість хворих, яким буде покращенно життя зі стабілізацією артеріального
тиску за рахунок штучних водіїїв ритму серця
Кількість хворих у яких будуть встановлені механічні клапани серця та
оксигенатори для дорослих
Кількість хворих з патологією тромбоемболія легеневої артерії, яким буде надано
медичну допомогу
Кількість хворих на атеросклероз судин, яким буде надано допомогу
Кількість хворих яким буде проведено ротаційну тромбоемболію та
ендартеректомію
Кількість хворих, яким буде надано медичну допомогу за рахунок встановлення
судинних протезів

зменшення вартості 1 набору

Закрито потребу поставками з МОЗ

0
зменшення вартості оксигенаторів та
клапанів

зменшення вартості 1 набору

зменшення вартості 1 набору
збільшення вартості 1 судинного
протезу

Показники ефективності

Середні витрати на одного хворого з патологією захворювання периферичних
судин
Середні витрати на стабілізацією артеріального тиску одного хворого за рахунок
штучних водіїїв ритму серця
Середні витрати на придбання механічних клапанів та оксигенаторів з розрахунку
на одного хворого

грн.
розрахунок
фН.
розрахунок
грн.
розрахунок

23 000
32 000

0
16690

52,2

зменшення вартості оксигенаторів та
клапанів

№ з/п

і

Показник

Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Затверджено
програмою

Виконано

Рівень виконання до
затвердженого
програмою(%)

2

3

4

5

6

7

розрахунок

10 000

2640

26,4

розрахунок

3 300
9 300

2600

78,8

16060

172,7

Середні витрати на лікування одного хворого з патологією тромбоемболія
легеневої артерії
Середні витрати на придбання препарату алпростадил з розрахунку на одного
хворого на атеросклероз судин нижніх кінцівок
Середні витрати на встановлення суддиних протезів на одного хворого

грн.
грн.
грн.

розрахунок

%

стандарти
лікування

72,2

72,2

100

%

стандарти
лікування

63

0

0

%

стандарти
лікування

ЗО

30

100

%

стандарти
лікування

100

100

100

%

стандарти
лікування

70

70

100

%

стандарти
лікування

90

90

100

%

стандарти
лікування

27,7

27,7

100

%

стандарти
лікування

100

100

100

%

стандарти
лікування

85

85

100

ГРН-

бюджетні
асигнування

2 000 000

1999790

100

728

725

99,6

Пояснення щодо розбіжностей між
виконаними показниками і тими, що
затверджені програмою

зменшення вартості 1 набору

Показники якості

Збільшення дистанцій ходьби, змешення больовго синдрому у хворих з патологією
захворювання періферичних артерій
Попередженні передчасної смерті від серцево-судинних хвороб: с-м МорганіЕдамса-Стокса.
Зменешення кількості летальних випадків за рахунок встановлення клапанів серця
та оксигенаторів хворим
Попередження розвитку тромбоемболії у хворих з тромбоемболією легеневої
артерії
Попередження розвитку важких форм хронічної венозної недостатності нижніх
кінцівок з тромбоемболією легеневої артерії
Зменшення серцевої недостатності, кількості інсультів, гострої коронарної
недостатності за рахунок встановлення електрокардіостим
Зменшення кількості ампутацій кінцівоку хворих на аторосклероз судин нижніх
кінцівок
Зменшення травматичності та збільшення дистанції ходьби, зменшення больового
синдрому за рахунок встановлення катетерів для проведення ротаційної
тромбоемболії та ендартектомії
Збільшення дистанції ходьби та зменшення больового синдрому за рахунок
встановлення судинних протезів
Лікування онкогематологічних хворих (цитостатична терапія)
Показники затрат

Видатки на придбання медикаментів
Показники продукту

придбання препаратів цитостатичної терапії та терапії супроводу для лікування
онкогематологічних хворих

флакони
стандарт лікування

Відхилення 3 флакона внаслідок
коливання цін на ринку

Показники ефективності

забезпечення хворих лікарськими засобами для проведення хіміотерапії та терапії
супроводу

осіб

стандарти
лікування

70

76

108,6

%

стандарти
лікування

7,8

7,84

100,5

Показники якості

попередження смертності у онкогематологічних хворих та покращення доступу до
сучасних ефективних лікарських засобів
Масовий скринінг вагітних І триместр II триместр та Селективний біохімічний
скринінг

Оільше заоезпечених лікуванням за
рахунок наявності хворих, що
потребували даних препаратів.

№ з/п
і

Показник

Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Затверджено
програмою

Виконано

Рівень виконання до
затвердженого
програмого(%)

2

3

4

5

6

7

грн.

бюджетні
асигнування, зміни
асигнувань

385 285

385285

100

осіб

внутрішній облік

494

494

100

грн.

розрахунок

779,93

779,93

100

%

Стандарт
обстеження

90

90

100

п311-

бюджетні
асигнування

500 000

499380

99,9

Показники затрат

Видатки на придбання витратних матеріалів та наборів реактивів
Показники продукту

Кількість пацієнтів, яким буде проведено пренатальний скринінг
Показники ефективності

Середні витрати на скринінг з розрахунку на одного хворого пацієнта
Показники якості

Виконання обстежень за стандартами дасть можливість попередити ускладнення
перебігу вагітності

Придбання реактивів та виробів медичного призначення для покращення якості
лабораторних досліджень/Забезпечення лабораторної слуясби обласної клінічної
лікарні ім. М. /. Пирогова необхідними реактивами та тест-системами
Показники затрат

Видатки на придбання реактивів та тест-систем
Показники продукту

Кількість наборів для проведення діагностики

|

набори

|

розрахунок

156

156

100

|

грн.

|

розрахунок

3 210

3210

100

%

Стандарт
обстеження

1,2

1,2

100

^ н'

розрахунок

400 000,00

400 000,00

100

70

69

98,6

19900

19850

99,7

16

16

100

Показники ефективності

середні витрати на придбання одного набору
Показники якості

Покращення лабораторних обстежень за стандартами дасть можливість правильно
діагностовути захворювання
Забезпечення клініко-біохімічноїлабораторіїВОКВЕЦлабораторними
препаратами та витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів
Показники затрат

видатки на придбання лабораторних реактивів та витратних матеріалів до
біохімічних аналізаторів
Показники продукту

кількість придбаних наборів лабораторних реактивів та витратних матеріалів до
.
.
.
біохімічних аналізаторів

набір

розрахунок

Показники ефективності

проведення хворим на цукровий діабет лабораторних досліджень

К-ть
досліджень

розрахунок

Показники якості

забезпечення лабораторними препаратами та витратними матеріалами до
біохімічних аналізаторів
Забезпечення клініко-біохімічної лабораторії ВОКВЕЦ наборами для визначення
рівня гормонів в організмі

%

розрахунок

Пояснення щодо розбіжностей між
виконаними показниками і тими, що
затверджені програмою

к»
4>

№ з/п
і

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

Показник

Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Затверджено
програмою

Виконано

2

3

4

5

6

7

грн.

розрахунок

1 000 000,00

1 000 000,00

100

набори

розрахунок

135

101

74,8

К-ть
досліджень

розрахунок

12 500

13002

104

%

розрахунок

29

31

106,9

333 200

332 766

99,9

28

25

89,3

2060

2677

130

100

130

130

Показники затрат

видатки на придбання наборів для визначення рівня гормонів в організмі
Показники продукту

кількість придбаних наборів для визначення рівня гормонів в організмі
Показники ефективності

проведення хворим на цукровий діабет лабораторних досліджень
Показники якості

забезпечення наборами для визначення рівня гормонів в організмі

Придбання лабораторних реактивів для проведення клініко-діагностичних
дослідженнь хворих на орфанні захворювання у Вінницькій області
Показники затрат

видатки на придбання лабораторних реактивів для проведення клінікодіагностичних досліджень хворих на орфанні захворювання жителів Вінницької
області

грн.
розрахунок

Показники продукту

кількість придбаних наборів лабораторних реактивів для проведення клінікодіагностичних досліджень хворих на орфанні захворювання жителів Вінницької
області

набір
розрахунок

Показники ефективності

проведення хворим на орфанні захворювання лабораторних досліджень

К-ть
досліджень

розрахунок

Показники якості

забезпечення лабораторними препаратами та витратними матеріалами до
біохімічних аналізаторів для проведення клініко-діагностичних досліджень хворих
на орфанні захворювання жителів Вінницької області

%
розрахунок

Забезпечення хворих на орфанні захворювання, які знаходяться на стаціонарному
лікуванні у ВОКВЕЦ лікарськими препаратами
Показники затрат

видатки на придбання препаратів для лікування хворих на орфанні захворювання,
які знаходяться на стаціонарному лікуванні у ВОКВЕЦ

грн.

75 800

75 800

100

розрахунок

Показники продукту

кількість придбаних препаратів для лікування хворих на орфанні захворювання,
які знаходяться на стаціонарному лікуванні у ВОКВЕЦ

упаковок

розрахунок

479

458

95,6

52

56

107,7

Показники ефективності

забезпеченність пацієнтів хворих на орфанні захворювання, які знаходяться на
стаціонарному лікуванні у ВОКВЕЦ, медичними препаратами
Показники якості

К-ть
п ац ієн тів

розрахунок

№ з/п

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

Показник

Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Затверджено
програмою

2

3

4

5

6

7

100

107,7

107,7

1 250 000

1239600

99,2

оплата коштів відповідно до актів
виконаних робіт

1 250 000

1239600

99,2

оплата коштів відповідно до актів
виконаних робіт

і

забезпеченність пацієнтів хворих на орфанні захворювання медичними, які
знаходяться на стаціонарному лікуванні у ВОКВЕЦ препаратами

%

розрахунок

Виконано

Удосконалення надання онкологічної допомоги дорослому населенню
Показники затрат

передбачений обсяг коштів на забезпечення організації лікування хворих на рак
щитоподібної залози радіоактивним йодом на початку року
обсяг коштів переданий у вигляді субвенції з обласного бюджету на надання
медичної допомоги хворим Вінницької області у Львівському онкологічному
регіональному лікувально-діагностичному центрі
уточнений обсяг коштів на забезпечення організації лікування хворих на рак
щитоподібної залози радіоактивним йодом

грн.

грн.

грн.

бюджетні
асигнування
розпорядження
голови ОДА від
06.03.2019 №181, від
18.09.2019 №719
розпорядження
голови ОДА від
06.03.2019 №181, від
18.09.2019№ 719

0

Показники продукту

кількість хворих, які отримують лікування радіоактивним йодом

пацієнти

звітність закладу
(форма №35-здоров)

130

134

103,1

пацієнти

звітність закладу
(форма №35-здоров)

130

134

103,1

Показники ефективності

дотримання клінічних протоколів лікування хворих на рак щитовидної залози
Показники якості

продовжить безрецедивний період та тривалість життя хворих, перехворівших на
рак щитовидної залози

пацієнти

звітність закладу
(форма №35-здоров)

130

134

103,1

грн.

бюджетні
асигнування

150 000

149800

99,9

Шт.

розрахунок

980

980

100

Шт..

Журнал обліку
відпрацювання
часу баклампами

980

462

47,1

%

розрахунок

100

99,3

99,3

кількість хворих, які отримали
лікування радіоактивним йодом
відповідно до актів виконаних
робіт

Протидія захворюванню на туберкульоз
Протидія мультнрезистентному туберкульозу та туберкульозу з розширеною
медикаментозною резистентністю:

Забезпеченняобласних тубзакладів змінними лампами для бактерицидних
випромінювачів
Показники затрат

Забезпечення туб закладів змінними лампами для бактерицидних випромінювачів

економія за рахунок закупівлі через
систему «Ргогогго»

Показники продукту

Придбання змінних ламп
Показники ефективності

Кількість УФО-опромінювачів,які потребують заміни ламп

Визначена кількість ламп, що
потребують заміни, нижча за
розрахунковий показник, оскільки
не усі працюючі лампи перевірені з
використанням радіомеграувеомстра

Показники якості

Відсоток ефективно працюючих УФО-опромішовачів

Відсоток нижчий за рахунок
перевірених ламп наприкінці 2019
року, які заплановано до заміни на
початку наступного місяця.

№ з/п

Показник

Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Затверджено
програмою

Виконано

Рівень виконання до
затвердженого
програмою(%)

і

2

3

4

5

6

7

грн.

бюджетні
асигнування

100 000

100 000

100

од.

розрахунок

1650

2300

139,4

%

розрахунок

100

100

100

випадки

розрахунок

2 випадки на 3
роки

0

ірн.

Бюджетні
асигнування

50 000

50 000

100

Од

розрахунок

55600

111,2

%

розрахунок

100

100

100

випадки

розрахунок

2 випадки на 3
роки

0

грн

бюджетні
асигнування

150 000

149 100,00

99,4

економія за рахунок закупівлі через
систему «Рґогоїто»

уп.

Розрахунок

110

96,00

87,3

Придбана кількість у відповідності
до запропонованої ціни за одиницю
продукції

Пояснення щодо розбіжностей між
виконаними показниками і тими, що
затверджені програмою

Придбання респіраторів для медпрацівників обласних тубзакладів
Показники затрат

Обсяг коштів, витрачених на придбання респіраторів
Показники продукту

Кількість респіраторів

придбана більша кількість
респіраторів за рахунок закупівлі
через систему «Ргогюгго»,
створений оптимальний запас

Показники ефективності

Відсоток забезпеченності медпрацівників засобами індивідуального захисту
Показники якості

Відсутність випадків захворювання на ТБ серед працівників закладу (0-2 випадки
на 3 роки)
Придбання одноразових хірургічних масок
Показники затрат

Обсяг коштів витрачених на придбання одноразових хірургічних масок
Показники продукту

Кількість одноразових хірургічних масок

50000

Придбана кількість у відповідності до
запропонованої ціни за одиницю
продукції

Показники ефективності

Відсоток забезпеченності пацієнтів засобами індивідуального захисту
Показники якості

Відсутність випадків захворювання на туберкульоз серед працівників закладу (0-2
випадки на 3 роки)

Організація виявлення та діагностики туберкульозу шляхом проведення
рентгенологічного обстеження населення Вінницької області.

Придбання рентгенівської плівки та витратних матеріали для тубконтингентів
для обласних тубзакладів
Показники затрат

Кількість коштів, витрачених на придбання витратних матеріалів для
рентгенологічної діагностики в закладах ВОСТМО "Фтизіатрія"
Показники продукту

Кількість упаковок рентген-плівки для рентгенологічних обстежень
Показники ефективності

І

№ з/п

Показник

Одиниця
виміру

Д ж ерело
інформації

Затверджено
програмою

Виконано

і

2

3

4

5

6

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

од.

Ст..ф.20 закладу

43

48

111,6

од

Ст..ф.20 закладу

1,6

1,4

87,5

%

розрахунок

100

100

100

грн .

бюджетні
асигнування, зміни
асигнувань

7 259

7255

99,9

од.

розрахунок

46

46

100

Кількість рентгендосліджень на 100 відвідувань поліклініки ВОСТМО
"Фтизіатрія"
Кількість рентгендосліджень на 1 стаціонарного хворого

Зросла кількість Ро-дослідасень на
амбулаторному етапі за рахунок
потреби до обстеження в
поліклініці КНП «ВОСТМО
«Фтизіатрія» ВОР», оскільки
неякісні, неінформативні
рентгенограми, які проводяться на
вторинному рівні надання медичної
допомоги у районних ЛПЗ,
непридатні для встановлення
діагнозу та/або уточнення
локалізації процесу (рентгенапаратура в районних ЛПЗ має
суттєві показники зношеності)
зменшення кількості досліджень на
1 хворого в стаціонарі є несуттєвим

Показники якості

Відсоток обстежених за допомогою рентгенологічних методів
Проведення туберкулінодіагностикн у населення Вінницької області.

Забезпечення придбання туберкуліну для здійснення туберкулінодіагностики з
диференційно-діагностичною метою.
Показники затрат

Кількість коштів, витрачених на придбання туберкуліну для здійснення
диференційної діагностики в закладах ВОСТМО "Фтизіатрія"
Показники продукту

Кількість упаковок туберкуліну
Показники ефективності

осіб

Ст..ф.20,44

380

314

82,6

%

Ст..ф.20,44

95

100

105,3

Кількість обстежених

Туберкулінодіагностака проводилась у
відповідності до показів. Загальна
кількість показаних та обстежених
нижча за річний розрахунковий
показник у зв’язку з тим, що більша
кількість дітей направляється на
третинний рівень та поступає в
профільні санаторії із своєчасними,
достовірними даними
туберкулінодіагностики.

Показники якості

Кількість відвідувачів та пацієнтів закладів ВОСТМО "Фтизіатрія", які підлягають
обстеженню за допомогою туберкулінової проби з метою диференційної
діагностики та контролю ефективності профілактичного лікування
Лікування та профілактика туберкульозу

Забезпечення хворих на туберкульоз патогенетичним лікуванням на
стаціонарному етапі (обласні тубзаклади)

Туберкулінодіагностиика
забезпечена у всіх показаних
випадках, перерв наявності засобу
не було

№ з/п
і

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

Показник

Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Затверджено
програмою

Виконано

2

3

4

5

б

7

гри

бюджетні
асигнування

200 000

200 000

100

Показники затрат

Кількість коштів, витрачених на придбання засобів патогенетичної терапії та
терапії супроводу
Показники продукту

од.

розрахунок

51

46

90,2

Кількість найменувань лікарських засобів, що необхідні для патогенетичної терапії
стаціонарних хворих на туберкульоз

Лікарські засоби закуплені у
відповідності до спектру побічних
реакцій на ПТП, з врахуванням
залишків медикаментів
симптоматичної та патогенетичної
д ії і лікарських засобів на початок
2019 року

Показники ефективності

осіб

Ст..ф. 16, Тб07,тб
07МРТБ

800

1100

137,5

Кількість хворих на туберкульоз, що потребують патогенетичної терапії

Кількість пацієнтів, що
потребували застосування
медикаментів супроводу,
перевищує плановий показник
через те, що практично усі пацієнти
мають фактори ризику розвитку
побічної реакції на ПТП
(різноманітна супутня патологія,
високий відсоток хворих 3
поєднаною патологією ВІЛЯБ,
вірусними гепатитами,
нейроенцефалопатіями,
захворюваннями ШКТ тощо)

Показники якості

%

розрахунок

100

98,5

98,5

грн.

бюджетні
асигнування

20 000

20000

100

Відсоток хворих на туберкульоз, що отримували патогенетичну терапію, від тих,
що потребували

Забезпечення засобами медичного призначення пацієнтів, що потребують
хірургічного лікування туберкульозу легень та позалегеневих форм туберкульозу
Показники затрат

Кількість коштів, витрачених на придбання засобів медичного призначення для
хірургічного лікування хворих на туберкульоз
Показники продукту

В цілому у всіх необхідних і
показаних випадках хворі
отримували увесь наявний спектр
медикаментів супроводу, за
винятком випадків побічної дії
лінезоліду, з важкими анеміями
(еритропоетин не входить до
Національного переліку засобів, які
дозволені для закупівлі ЛПЗ за
кошти держбюджету).

4>
О

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

№ з/п

Показник

Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Затверджено
програмою

Виконано

і

2

3

4

5

6

7

од.

розрахунок

6

5

83,3

осіб

Ст..ф.20

130

132

101,5

Кількість найменувань лікарських засобів, що необхідні для хірургічного лікування
хворих на туберкульоз

Закупівля проведена з врахуванням
запропонованих через систему
Ргогоїто цін на одиницю продукції,
що виявились нижчими, ніж взяті
для розрахунку

Показники ефективності

Кількість хворих на туберкульоз, що потребують хірургічного втручання з метою
досягнення ефективності лікування

Показник ефективності
застосування хірургічних втручань
досягнуто з незначним
перевищенням

Показники якості

Відсоток вилікуваних хворих на туберкульоз серед тих, кому було проведено
оперативне втручання

%

розрахунок

80

86,4

108

грн.

бюджетні
асигнувати, зміни
асигнувань

31 349

31349

100

од

розрахунок

1

1

100

осіб

ст.ф.№4 закладу

75

127

169,3

Показник якості хірургічних
втручань досягнуто з незначним
перевищенням

н

Реалізація спільних заходів протидії поєднаної патології туберкульозу та ВІЛінфекції/СШ Ду

Придбання ко-тримоксазолу та аналогів для профілактики опортуністичних
інфекцій в тубстаціонарі
Показники затрат

Кількість коштів, витрачених на придбання котримоксазолу, його аналогів та
інших засобів для профілактики опортуністичних інфекцій
Показники продукту

Кількість найменувань лікарських засобів, що необхідні для профілактики
опортуністичних інфекцій
Показники ефективності

Кількість хворих на туберкульоз, що потребують профілактики опортуністичних
інфекцій

У 2019 році відбулось суттєве
зростання захворюваності на
поєднану інфекції ВІЛ/ГБ за
рахунок впровадження ЛАМ-тесту

Показники якості

%

Відсоток охоплення лікуванням хворих на ко-інфскцію, з метою профілактики
опортуністичних інфекцій

Здійснення заходів щодо покращення імунної профілактики грипу та інших
інфекційних захворювань серед дітей та медичних працівників будинків дитини
Показники затрат

розрахунок

90

83,5

92,8

Серед пацієнтів з ко-інфекцією, які
підлягали лікуванню
опортуністичних захворювань,
суттєва частина не отримувала
відповідне лікування через пізню
діагностику процесу (випадки
летальності, через що не розпочали
терапію)

и
Показник

№ з/п

2

і

медикаментозні засоби

Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Затверджено
програмою

Виконано

Рівень виконання до
затвердженого
програмою(%)

3

4

5

6

7

грн

звітність установ

52600

49578

94,3

грн

звітність установ

52600

49578

94,3

Пояснення щодо розбіжностей між
виконаїшми показниками і тами, що
затверджені програмою

Показники продукту

придбання вакцин
Показники ефективності

проведення імунізації серед контингентів груп ризику за епідеміологічним
показником

чол.

звітність установ

250

242

96,8

чол.

звітність установ

250

242

96,8

чол.

звітність установ

250

242

96,8

грн

обласний бюджет,
зміни асигнувань

44 581,0

44580

100

осіб

диспансерний облік

1

1

100

осіб

диспансерний облік

1

1

100

грн

вартість препаратів

44 581,00

44580

100

%

розрахунок

100

100

100

Показники якості

зменшення рівня захворюваності, смертності та інвалідності від інфекційних
хвороб
Вчасно проведені профілактичні та лікувальні заходи сприятимуть недопущенню
ускладнень епідемічної ситуації в закладах
Лікування вірусних гепатитів у дітей
Показники затрат

обсяг видатків
кількість хворих, що потребують лікування на вірусний гепатит
Показники продукту

кількість хворих на вірусний гепатит, що планується пролікувати
Показники ефективності

середня вартість лікування одного хворого на вірусний гепатит
Показники якості

зниження рівня захворюваності у співвідношенні кількості хворих, що планується
пролікувати до хворих, що потребують лікування

через зростання вартості вакцини оуло
закуплено меншу кількість доз, що
призвело до зменшення кількості
працівників закладів, яким було
проведено вакцинацію

3. Аналітичний описовий звіт щодо:
3.1 додаткових заходів, не передбачених програмою:
Додаткових заходів, не передбачених програмою; Додаткові заходи, не передбачені даною програмою, протягом звітного періоду не здійснювалися.

3.2 стану фінансування з описом запланованих та фактичних джерел і обсягів фінансування у відповідному періоді:
фінансування заходів програми недостатнє. Обсяги фінансових ресурсів, необхідних для виконання заходів програми за рахунок коштів обласного бюджету, затвердженні рішеннням 4 сесії 7 скликання обласної Ради №45 від 11.02.2016р. "Про обласну Програму
"Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров’я громадян" на 2016-2020 роки" (зі змінами) становлять 356261,8 тис.грн. Уточнений обсяг коштів на реалізацію заходів програми, який передбачений рішенням про обласний бюджет на 2019 рік становить лише
101069,474 тис.грн. (28,4% від потреби).

3.3 результатів реалізації програми та порівняння фактичних значень індикаторів (показників) оцінки результативності реалізації плану заходів з їх прогнозованим значенням у відповідному періоді:
Фактичні значення індикаторів(показників) оцінки результативності реалізації плану заходів майже по всіх заходах програми відповідають затвердженим індикаторам (показникам)

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 виріш ення):
Суттєвих проблемних питань, внутрішніх т а зовніш ніх чинників, які б впливали на виконання плану заходів за 2019 рік не виникло.
О**

3.5 висновки та пропозиції щодо:
3.5.1. впливу реалізації програми на динаміку основних показників соціально-економічного розвитку регіону:
за показниками ефективності та якості реалізація заходів програми впливає на зниж ення рівня смертності деяких категорій хворих, відновлення працездатності, забезпечення активного ж иття т а нормального подальшого розвитку
дітей і дорослих ж ителів Вінницької о б л а с ті, вплив реалізації заходів програми на динаміку основних показників можливо проаналізувати лиш е по річним показникам;
остаточну оцінку реалізації програми можливо буде провести лиш е по її закінченню.

3.5.2.доцільності продовження виконання програми:
продовження виконання плану заходів по програмі необхідне для зниження рівня смертності деяких категорій хворих, відновлення працездатності та збільш ення продовжуваності життя хворих, забезпечення активного ж и ття т а нормального подальшого розвитку д іт е й і дорослих ж ителів
Вінницької області; при продовженні програми за напрямком - забезпечення дітей, хворих на онкогематологічну патологію , лікуванням т а супроводжуючою терапією згідно клінічних протоколів, забезпечення виробами м едичного призначення для впровадження су ч асн и х м етодів введення
лікарських засобів у онкогематологічних хворих - збільшиться рівень поліпшення якості надання спеціалізованої онкологічної допомоги, зменшиться летальність та інвалідизація хворих з онкогематологічною патологією, підвищ иться виживання хворих на о н когем атол огіч н у патологію;
реалізація заходів, направлених на профілактику т а боротьбу зі СНІДом позитивно вплине на динаміку розповсю дж ення ВШ -інфекції/СНЩ у серед населення В інницької області, своєчасне виявлення нових випадків інф ікування забезпечує можливість на р анніх с та д ія х розпочати
лікування хворих і попередити подальше розповсюдження інфекції.

3.5.3. Уточнення індикаторів (показників) оцінки результативності реалізації плану заходів, обсягів і джерел фінансування, 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

Додаток 3 до рішення 24 сесії
обласної Ради 7 скликання
від 28 вересня 2 0 17 року №469

Фінансування обласних програм за 2019 рік

Розвиток надання допомоги хворим з
исінфскційною патологією, лікування та
профілактики есрсцево-судинних та судинномозкових захворювань
Забезпечення дороговартісними виробами
медичного призначення пацісіггів, що
знаходяться на стаціонарному лікуванні в
нейрохірургічному відділенні комунального
закладу ' Вінницька обласна психоневрологічна
лікарня ім. акад.О.І.Ющенка"
Придбання лікувальних сироваток
Оновлення регіонального резерву лікарських
засобів, виробів медичного призначення та
медичного обладнання на випадок
виникнення надзвичайних ситуацій

Послуги по забезпеченню функціонування
системи GPS моніторингу за бригадами
швидкої медичної допомоги
Ліцензійна підтримка системи
Сервісне обслуговування обладнання
Обладнання системи управління оперативно
- диспетчерської служби 103
Обладнання а/м системою GPS моніторингу
за бригадами швидкої медичної допомоги
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0,000

666,300

100193,538

3466,000

0,000

666,300

100193,538

3466

0

0

0

0
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25

26
не бюджетних джерел

22

інших місцевих бюджетів

21

обласного бюджету

20

державного бюджету

19

не бюджетних джерел

18

І
о
о

і

Залишок невикористаних
асигнувань

17

обласного бюджету

16

інших місцевих бюджетів

15

державного бюджету

4452,100

14

не бюджетних джерел

102319,474

ІЗ

інших місцевих бюджетів

666,3

12

обласного бюджету

>>

державного бюджету

И

не бюджетних джерел

10

інших місцевих бюджетів

36,01

9

обласного бюджету

233668,46

8

Кредиторська
заборгованість у
звітному році

Касові видатки у звітному році

не бюджетних джерел

253861,956

7

Ф актично профінансовано у звітному році

інших місцевих бюджетів
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0
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0

0

0

4092,4
Забезпечення вильотів з залученням
санітарної авіації
Програмне забезпечення для системи
управління оперативно - диспетчерської
служби «103»
Послуги з надання каналу зв’язку
(інформаційно -телекомунікаційна складова
системи управління оперативнодиспетчерської служби «103»)

6

обласного бюджету

О бласна п рограм а "М айб утн є
Вінниччини в збережені здоров'я
гром адян" на 2016-2020 роки , ріш ення 4
с е с ії7 с к л и к а н н я № 45 від 11.02.2017

5

3

Обсяг коштів, передбаченні! на
фінансування заходів у відповідному
джерелі на 2019 рік з урахуванням змін

державного бюджету

І

4

не бюджетних джерел

2

інших місцевих бюджетів

1

Обсяг коштів, передбачений на
фінансування заходу згідно програми

обласного бюджету

Показник

державного бюджету

№з/п

102,235

102,235

102,235

1700

450

394

324
120
282
150

1280
Забезпечення дітей, хворих наонкогематологічну
патологію, лікуванням та супроводжуючою
терапією згідно клінічних
протоколів.Забсзпсчення виробами медичного
призначення для впровадження сучасних методів
введення лікарських засобів у
онкогематологічних хворих.

26730,1

291,24

2371,201

2371,201

2371,201

Пояснення щодо
розбіжностей та
відхилень
27

19
державного бюджету

22

23

24

25

26

123,545

123,545

123,545

0

0

0

0

123,9

0,000

0,000

0,000

0

0

0

0

220,696

220,696

220,696

0

0

0

0

50,9

49,258

49,258

49,258

0

0

0

0

0

0

0

0

3735

270,000

270,000

270,000
0

0,4

0

0

736,1

400,000

399,600

399,600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,08

0

0

0

1,1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,2

0

0

0

0

0

0

0

20,17

0

0

301

1811,65

698,856

294,560

294,560

294,560

105,35

96,850

96,850

96,850

293,86

270,280

270,200

270,200

257,99

190,000

188,900

188,900

2580

227,440

227,440

227,440

711,07

311,570

311,570

311,570

Забезпечення специфічного противірусного
лікування пацієнтів з хронічними гепатитами В
та С, що мають виражений ступінь
фіброзу/циррозу (F3/F4) на базі Гспатологічного
Центру МКЛ №1 м.Вінниця

1257,3

598,690

598,690

598,690

108

29,500

29,300

29,300

300

296,925

296,925

296,925

20314,3

2247,030

2226,860

2226,860

Придбання сцдопротезів великих суглобів

21

350

І
!

Забезпечення лікування та медикаментозної
профілактики опортуністичних інфекцій,
супутніх захворювань (туберкульозу, інфекцій,що
передаються статевим шляхом, вірусних
гепатитів), ускладнень ВІЛ-інфекції та хвороб,
зумовлених ВІЛ, у ВІЛ-інфікованих осіб стаціонарних хворих.

Забезпечення амбулаторних хворих на ВІЛінфскцію/СНЩ споживачів ін'єкційних
наркотиків препаратів замісної підтримувапьної
терапії
Придбання фактору коагуляції крові для хворих
на гемофілію
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не бюджетних джерел

18

обласного бюджету

17

інших місцевих бюджетів

16

не бюджетних джерел

15

інших місцевих бюджетів

14

обласного бюджету

державного бюджету

13

державного бюджету

не бюджетних джерел

12

не бюджетних джерел

11

інших місцевих бюджетів

10

обласного бюджету

9
інших місцевих бюджетів

5
о.
g
ч

8

не бюджетних джерел

Діагностика опортуністичних інфекцій, супутніх
захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛінфекцію
Забезпечення дослідження зразків крові
призовників, військовослужбовців та студентів
військових навчальних закладів методом
імунохсмілюмінссцснтного аналізу (ІХЛА) на
гепатити В та С

7

інших місцевих бюджетів

Проведення досліджень на вірусні гепатити В та
С у ВІЛ-інфікованих
Забезпечення лабораторного супроводу перебіг
ВІЛ-інфекції та моніторинг ефективності APT

6

Залиш ок невикористаних
асигнувань

обласного бюджету

Забезпечення адаптованими молочними
сумішами для дітей першого року життя,
народжених BIJI-інфікованимн матерями
Забезпечення вільного доступу до безоплатного
консультування та тестування на ВІЛ- інфекцію
для населення, передусім для груп підвищеного
ризику щодо інфікування ВІЛ, із застосуванням
методу ІФА

5

Кредиторська
заборгованість у
звітному році

Касові видатки у звітному році

державного бюджету

Впровадження заходів щодо забезпечення ПЦР
обстеження на гепатит В і С хворих дітей з
онкогематологогічною патологією.
Забезпечення парентерального годування
новонароджених з екстремально малою та дуже
малою масою тіла
Забезпечення базовими лікарськими засобами
дітей з муковісцидозом
Забезпечення діагностики ювенільного
ревматоїдного артриту у дітей.
Забезпечення виконання заходів з інфекційного
контролю в закладах охорони здоров’я усіх форм
власності (придбання деззасобів та виробів
медичного призначення)

4

Фактично профінансовано у звітному році

обласного бюджету

3

Обсяг коштів, передбачений на
фінансування заходів у відповідному'
джерелі на 2019 рік з урахуванням змін

державного бюджету

2

інших місцевих бюджетів

1

Обсяг коштів, передбачений на
фінансування заходу згідно програми

обласного бюджету

Показник

державного бюджету

№э/п

Пояснення щодо
розбіжностей та
відхилень
27

економія за рахунок
закупівлі через
систему «Ргоажо»

19

93645,6

77777,915

75850,660

75850,660

17634,5

3382,655

3290,605

3290,605

38580,7

0,000

Придбання препаратів невідкладної допомоги у
разі кровотечі роділь та породіль в акушерському
стаціонарі обласної лікарні

383,6

383,600

365,140

365,140

Придбання лікарських засобів для лікування
дихальних розладів у новонароджених

319,4

250,000

243,190

243,190

Придбання очних протезів для хворих з
анофтальмом

41,8

40,000

Придбання наборів розхідних матеріалів для
проведення операцій з приводу катаракти
Забезпечення лікувальним харчуванням дітей
хворих на феніл кетонурію

638,8

250,000

249,400

249,400

2221,2

1685,450

1685,450

1685,450

Придбання кардіовнробів

8051,5

1800,000

1796,980

1796,980

3500

2000,000

1999,790

1999,790

4430,3

385,285

385,285

385,285

1577

500,000

499,380

499,380

Придбання препаратів для онкогематологічних
хворих
Придбання витратних матеріалів та наборів
реактивів для проведення масового скринінгу
вагітних
Придбання реактивів та виробів медичного
призначення для покращення якості
лабораторних досліджень
Придбання витратних матеріалів до біохімічних
аналізаторів закладами первинного та вторинного
рівнів Вінницької області
Забезпечення югініко-біохімічної лабораторії
Вінницького обласного клінічного
високоспсціалізованого ендокринологічного
центру лабораторними препаратами та
витратними матеріалами до біохімічних
аналізаторів

24 664,2

6 988,0

2151,900

1400,000

1165,800

1400,000

1 165,8

1400,000
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24

25

26
не бюджетних джерел

1
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18

інших місцевих бюджетів

не бюджетних джерел

1
і

1
Ч
2
40
и

17

не бюджетних джерел

інших місцевих бюджетів

І

16

обласного бюджету

5
о.

15

Залишок невикористаних
асигнувань

інших місцевих бюджетів

14

державного бюджету

13

не бюджетних джерел

12

інших місцевих бюджетів

11

обласного бюджету

10

обласного бюджету

9

державного бюджету

8

інших місцевих бюджетів

7

обласного бюджету

6

Кредиторська
заборгованість у
звітному році

Касові видатки у звітному році

обласного бюджету

Придбання витратних матеріалів для лікування
хворих на хронічну ниркову недостатність
методом перитонеального діалізу

5

Фактично профінансовано у звітному році

державного бюджету

хворих на хронічну ниркову недостатність
методом гемодіалізу
Придбання медикаментів супроводу хворим на
гемодіалізі

4

державного бюджету

3

не бюджетних джерел

2

Обсяг коштів, передбачений на
фінансування заходів у відповідному
джерелі на 2019 рік з урахуванням змін

інших місцевих бюджетів

І

Обсяг коштів, передбачений на
фінансування заходу згідно програми

обласного бюджету

Показник

державного бюджету

№з/п

0

1927,255

0

0

0

92,05

0

0

0

0

0

0

0

18,46

0

0

0

6,81

0

0

0

40

0

0

0

0,6

0

0

0

0

0

0

0

3,02

0

0

0

0,21

0

0

0

0

0

0

0

0,62

0

0

0

0

986,1

0

0

0

0

0

Пояснення щодо
розбіжностей та
відхилень
27

здійснювалось
відповідно до плану

!&ільшсно середні
витрати на надання
невідкладної допомоги
в одному випадку
кровотечі
Невикористанням
залишок після
проведення закупівлі
Протези не було
закуплено, через
відсутність учасників
під час оголошення
процедур
економія за рахунок
закупівлі через
систему «Ргогогто»

економія за рахунок
закупівлі через
систему «Ргогогто»
економія за рахунок
закупівлі через
систему «Ргогогто»

економія за рахунок
закупівлі через
систему «Ргогогто»

Придбання таблетованих цукрознижуючих
препаратів для лікування хворих на цукровий
діабет жителів Вінницької області.
Придбання витратшіх матеріалів для інсулінових
помп хворим на цукровий діабет дітям
Вінницької області.

666,300

20

21

22

23

24

25

26
не бюджетних джерел

19

інших місцевих бюджетів

18

не бюджетних джерел

17

обласного бюджету

16

обласного бюджету

666,300

15

інших місцевих бюджетів

14

державного бюджету

ІЗ

не бюджетних джерел

12

Залишок невикористаних
асигнувань

державного бюджету

666,3

11

інших місцевих бюджетів

10

обласного бюджету

не бюджетних джерел

9

Кредиторська
заборгованість у
звітному році

Касові видатки у звітному році

державного бюджету

інших місцевих бюджетів

908,8

8

не бюджетних джерел

обласного бюджету

Забезпечення хворих на цукровий та нецукровий
діабет препаратами інсуліну та десмопресину при
виписці зі стаціонару або при амбулаторному
прийомі у Вінницькому обласному клінічному
високоспсціалізованому ендокринологічному
центрі в разі першого призначення або
переведення з одного виду препарату на інший

7

інших місцевих бюджетів

6

обласного бюджету

5

Ф актично профінансовано у звітному році

державного бюджету

4

не бюджетних джерел

3

інших місцевих бюджетів

2

обласного бюджету

1

Обсяг коштів, передбачений на
фінансування заходів у відповідному
джерелі на 2019 рік з урахуванням змін

державного бюджету

Показник

державного бюджету

Обсяг коштів, передбачений на
фінансування заходу згідно програми

№з/л

0

0

0

0

72 671,3

803,400

803,400

803,4

0

0

0

0

3 887,2

583,400

583,400

583,4

0

0

0

0

Придбання препаратів інсуліну та їх аналогів для
хворих на цукровий діабет, які знаходяться на
стаціонарному лікуванні у Вінницькому
обласному клінічному високоспсціалізованому
ендокринологічному центрі

617,3

0

0

0

0

Придбання таблетованих цукрозннжуючих
препаратів для лікування хворих на цукровий
діабет, які знаходяться на стаціонарному
лікуванні у Вінницькому обласному клінічному
високоспсціалізованому ендокринологічному
центрі

201,9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,434

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,4

0

0

Забезпечення надання подіатричної допомоги
хворим на цукровий діабет жителям Вінницької
області
Придбання лабораторних реактивів для
проведення клініко-діагностичних досліджень
хворих на орфанні захворювання по Вінницькій
області

404,6

Забезпечити розробку та проведення
інформаційної кампанії з мстою висвітлення
методів профілактики та лікування цукрового
діабету і його ускладнень, та інших ендокринних
захворювань
Проведення щороку на обласному рівні
Всесвітнього дня діабету ( 14 листопада)
Підвищення якості навчання хворих на цукровий
діабет у "Школі цукрового діабету" Вінницького
обласного клінічного високоспеціалізованого
ендокринологічного центру

Удосконалення надання онкологічної допомоги
дорослому населенню

4,000

307,2

Придбання лікарських препаратів для хворих на
орфанні захворювання по Вінницькій області
Придбання лікарських препаратів для хворих на
орфанні захворювання, які знаходяться на
стаціонарному лікуванні у Вінницькому
обласному клінічному високоспсціалізованому
ендокринологічному центрі

27,6

333,200

130 315,3

4,000

332,766

909,400

200,8

75,800

4,0

332,766

909,400

75,800

909,4

75,800

Пояснення щодо
розбіжностей та
відхилень
27

економія за рахунок
закупівлі через
систему «Ргогопо»

231,3
36,0

4,4

1250,0

1250,000

1239,600

1239,600

оплата відповідно до
актів виконаних
робіт

Протидія захворюванню на туберкульоз,
придбання медикаментів та виробів медичного
призначення
Здійснення заходів щодо покращення імунної
профілактики грипу та інших інфекційних
захворювань ссрсд дітей та медичних працівників
будинків
Лікування вірусних гепатитів у дітей

21

22

|

23

24

25

26

обласного бюджету

інших місцевих бюджетів

не бюджетних джерел

державного бюджету

20

державного бюджету

19

не бюджетних джерел

18

інших місцевих бюджетів

17

Залишок невикористаних
асигнувань

обласного бюджету

іб

1

]

15

не бюджетних джерел

14

інших місцевих бюджетів

ІЗ

обласного бюджету

12

державного бюджету

11

не бюджетних джерел

10

інших місцевих бюджетів

9

Кредиторська
заборгованість у
звітному році

Касові видатки у звітному році

обласного бюджету

8

державного бюджету

7

не бюджетних джерел

6

інших місцевих бюджетів

5

Фактично нрофінансовано у звітному році

обласного бюджету

4

державного бюджету

3

не бюджетних джерел

2

Обсяг коштів, передбачений на
фінансування заходів у відповідному
джерелі на 2019 рік з ураху ванням змін

інших місцевих бюджетів

1

Обсяг коштів, передбачений на
фінансування заходу згідно програми

обласного бюджету

Показник

держяшюго бюджету

№з/п

707,504

707,504

54,6

52,600

49,578

49,578

0

3,022

0

0

333,3

44,581

44,580

44,580

0

0,001

0

0

Начальник управління фінансово-економічного та
правового забезпечення

27

економія за рахунок
закупівлі через
систему «Ргоадгго»

708,608
1144,7

Директор Департаменту охорони здоров'я Вії

Пояснення щодо
розбіжностей та
відхилень

економія за рахунок
закупівлі через
систему «Ргоаогго»

