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ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
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30.01.2019 №11/- / / f ' f  Вінницька обласна Рада

За дорученням голови Вінницької облдержадміністрації, Департамент 

надає інформацію про виконання обласних програм за 2018 рік відповідно до 

додатків 2,3 до рішення 24 сесії обласної ради 7 скликання від 28 вересня 

2017 року №469.

Додатки на арк.

Директор Департаменту Л.О.Г рабович

Курган О.Л. 660265 
Швець J1.M. 660265

mailto:vinUOZ@ukr.net


Додаток 2 до рішення 24 сесії 
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 2018 рік

Департамент охорони здоров'я ОДА__________________
найменування головного розпорядника коштів програми

Департамент охорони здоров'я ОДА__________________
найменування відповідального виконавця проірами

Обласна програма "Майбутнє Вінниччини в збережені здоров'я громадян" на 2016-2020 роки, рішення 4 сесії 7 скликання №45 від 11.02.2017, рішення 19 сесії 7 скликання 
___________№355 від 19.05.17 "Про внесення змін та доповнень до обласної Програми "Майбутнє Вінниччини в збережені здоров'я громадян" на 2016-2020 роки"__________
найменування програми, дата і номер рішення обласної Ради про її затвердження

1. Виконання заходів і завдань Програми

№ Заплановані заходи Фаісгично проведені заходи

Назва, зміст заходу/напрям діяльності Запланований результат Назва, зміст заходу/нанрям діяльності Досягнуті результати

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.

Кількість хворих з порушенням мозкового 
кровообігу яким буде надана невідкладна 
допомога-854

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

Кількість хворих з порушенням мозкового 
кровообігу яким надана невідкладна допомога - 
850

2
Забезпечення дороговартісними виробами медичного 
призначення пацієнтів, що знаходяться на стаціонарному 
лікуванні в нейрохірургічному відділенні комунального 
закладу "Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. 
акад. О.І. Ющенка"

Кількість хворих, яким буде проведено ургентне 
нейрохірургічне втручання - 5

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

Кількість хворих, яким буде проведено 
ургентне нейрохірургічне втручання - 7

3
Придбання лікувальних сироваток Забезпечення пртиспідемічних заходів у 

населення Вінницької області



№
Ч Заплановані заходи Фактично проведені заходи

Назва, і м і с т  заходу/на її рим діяльності За їїла нова н и й результат Назва, зміст заходу/на прим діяльності Досягнуті результат и

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

Нявність постійного запасу ліків та виробів 
медичного призначення на випадок 
надзвичайних ситуацій згідно із затвердженою 
номенклатурою

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

І Іявність постійного запасу ліків та виробів 
медичного призначення на випадок 
надзвичайних ситуацій згідно із затвердженою 
номенклатурою - 5% щорічно

5

Забезпечення вильотів з залученням санітарної авіації
Надання екстреної та невідкладної медичної 
допомоги у важко доступних населених пунктах, 
шляхом удосконалення роботи санітарної авіації

6
Забезпечення дітей, хворих на онкогематологічну 
патологію, лікуванням та супроводжуючою терапією згідно 
клінічних протоколів.

Зменшення легальності хворих з 
онкогематлогічною патологією, 
на 1,2 %, рівень виживання протягом року - 65 
%, рівень виживання протягом 5 років - 70%

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

показник після операційної діяльності за 2018 
р.склав 0,6 % при плановому 1,2, рівень 
виживання протягом року склав 95 % , що на 
30% більше планового, рівень виживання 
протягом 5 років склав 75 %, що 5 % 
перевищив запланований., Дані показники 
показують позитивний результат при 
виділенні коштів за даним напрямком7

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

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

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

8
Впровадження заходів щодо забезпечення ПЦР обстеження 
на гепатит В і С хворих дітей з онкогематологогічною 
патологією.

Вчасне виявлення гепатитів В і С у 
імуносупресивних хворих за рахунок охоплення 
100% пацієнтів.

Забезпечення обстеженнями на гепатити В та С 
для вчасного виявлення гепатитів В та С у 
імуносупресивних хворих

досягнуто 100% відсутність випадків 
первиного захворювання на гепатити В та С

Забезпечення препаратами замісної терапії дітей із 
вродженими імунодефіцитами.

Попередження інфекційних ускладнень 
(пожиттєво) та загрозливих для життя станів, що 
пов’язані з основним захворюванням, 
продовження середнього терміну життя.

Забезпечення препаратами замісної терапії 
дитини з Ямпільського району з вродженими 
імунодефіцитами

Неможливо визначити результат, так як кошти 
надійшли в кінці бюджетного періоду, що не 
дало можливості забезпечити лікуванням 
дитини.

Забезпечення базовими лікарськими засобами дітей з 
муковісцидозом та сучасним діагностичним обладнанням 
для виявлення захворювань дихальної системи.

Збільшення середньої тривалості та покращення 
якості життя хворих з муковісцидозом.

Забезпечення базовими лікарськими засобами 
дітей з муковісцидозом

Неможливо визначити результат, так як кошти 
надійшли в кінці бюджетного періоду, що не 
дало можливості забезпечити лікуванням дітей

9

Забезпечення виконання заходів з інфекційного контролю 
в закладах охорони здоров’я усіх форм власності.

Виконання заходів інфекційного контролю 
шляхом забезпечення засобами захисту від 
інфікування на ВІЛ/СНІД та інших соціально-  
небезпечних хвороб 48 осіб

Підвищено рівень безпеки послуг 3 
профілактики, діагностики та лікування ВІЛ- 
інфекції та інших соціально -  небезпечних 
хвороб

Виконання заходів інфекційного контролю 
шляхом забезпечення засобами захисту від 
інфікування на ВІЛ/СНІД та інших соціально 
-  небезпечних хвороб 48 осіб

10 Адаптовані молочні суміші для дітей першого року життя, 
народжених ВІЛ-інфікованими матерями.

Кількість ВІЛ-інфікованих дітей до року 
забезпечених адаптованими молочними 
су м і шам и-40 дітей

Адаптовані молочні суміші для дітей першого 
року життя, народжених ВІЛ-інфікованими 
матерями.

Кількість ВІЛ-інфікованих ді тей до року 
забезпечених адаптованими молочними 
сумішами- 40 дітей на 10 місяців



№
\

Заплановані заходи Фактично проведені заходи

Назва, зміст заходу/напрям діяльності Запланований результат Назва, зміст заходу/напрям діяльності Досягнуті результат и

11

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

Проведення тестування населення, насамперед 
іруп ризику на ВІЛ-інфекцію - 9600досліджень Забезпечено вільнийдоступ 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 
СНІДу.

І Іровсдення тестування населення, насамперед 
груп ризику на ВІЛ-інфекцію - 9600 
досліджень

12

Профілактика захворюваності на вірусні гепатита В та С, 
інфекції, що передаються сгатевим шляхом (1ПСШ), 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 СНІДом».

Охоплення послугами з діагностики вірусних 
гепатитів В та С у ВІЛ/СНІД хворих - 2600 осіб Профілактика захворюваності на вірусні 

гепатити В іа 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 
СНІДом».

Охоплення послугами з діагностики вірусних 
гепатитів В та С у ВІЛ/СПІД хворих - 5184 
осіб

13
Забезпечення лабораторного супроводу перебіг ВІЛ- 
інфекції та моніторинг ефективності APT

Охоплення послугами діагностики перебігу ВІЛ- 
інфекції та моніторингу ефективності APT - 
13650 досліджень

Забезпечення лабораторного супроводу перебігу 
ВШ-інфекції та моніторингу ефективності APT

Охоплення послугами діагностики перебігу 
ВІЛ-інфекції та моніторингу ефективності APT 
-10646 досліджень

14

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

Охоплення послугами діагностики 
опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань 
та ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію - 11000 
досліджень

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

Охоплення послугами діагностики 
опортуністичних інфекцій, супутніх 
захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛ- 
інфекцію- 8460 досліджень

15

Забезпечення амбулаторних хворих на ВІЛ-інфскцію/СНІД, 
споживачів ін’єкційних наркотиків, препаратами замісної 
підгримувальної терапії (дод. 2 до постанови Кабінету 
Міністрів України від 17 серпня 1998 року № 1303).

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

переведення на замісну підтримуючу терапію 
амбулаторних хворих на ВІЛ-інфскцію/СНІД, 
споживачів ін’єкційних наркотиків

Кількість споживачів ін’єкційних наркотиків, 
переведених на замісну підіримувальну 
терапію-1 пацієнт

16

Забезпечення дослідження зразків крові призовників, 
військовослужбовців та студентів військових навчальних 
закладів методом імунохемілюмінесцентного 
аналізу(ІХЛА) на гепатити В та С

Охоплення послугами з діагностики вірусних 
гепатитів В та С у призовників, 
військовослужбовців та студентів військових 
навчальних закладів -1000 досліджень

Проведення дослідження зразків крові 
призовників, військовослужбовців та студентів 
військових навчальних закладів методом 
імунохемілюмінесцентного аналізу(ІХЛА) на 
гепатити В та С

Охоплення послугами з діагностики вірусних 
гепатитів В та С у призовників, 
військовослужбовців та студентів військових 
навчальних закладів -2600 досліджень

17

Забезпечення лікування та меди каментозної профі лактики 
опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань 
(туберкульозу, інфск-цій,що передаються статевим шляхом, 
вірусних гепатитів), ускладнень

Кількість ВІЛ-інфікованих осіб-стаціо парних 
хворих охоплених лікуванням від вірусних 
гепатитів В та С -16 пацієнтів

Забезпечено лікування та медикаментозна 
профілактика опортуністичних інфекцій, 
супутніх захворювань (туберкульозу, інфек
цій,що передаються статевим шляхом, вірусних 
гепатитів), ускладнень

Забезпечена доступність 18 пацієнтів, хворих 
на ВІЛ-інфскцію/СНІД до специфічного 
противірусного лікування від гепатитів В та С

18

Забезпечення специфічного противірусного лікування 
пацієнтів з хронічними гепатитами В та С, що мають 
виражений ступінь фіброзу/циррозу (F3/F4) на базі 
Гепатологічного 11,ентру MKJI №1 м.Вінниця

Охоплення лікуванням пацієнтів хворих на 
гепатити В та С на базі Гепатологічного Центру 
МКЛ №1тм.Вінниця-7 пацієнтів

Забезпечено специфічне противірусне лікування 
пацієнтів з хронічними гепатитами В та С, що 
мають виражений ступінь фіброзу/циррозу 
(F3/F4) на базі Гепатологічного Центру MKJI №1 
м.Вінниця

Забезпечена доступність 7 пацієїггам до 
специфічного противірусною лікування від 
гепатитів В та С



№
■>

Заплановані заходи Фактично проведені заходи

Назва, зміст заходу/напрям діяльності Заііланований результат Назва, зміст заходу/напрям діяльності Досягнуті результати

19

Інформування населення шляхом трансляції (демонстрації) 
фільму про профілактику ВШ-інфекції/СНІДу

450 добровільних звернень населення щодо 
тестування на ВІЛ після отримання інформації 
про профілактику ВШ-інфекції/СНІДу шляхом 
трансляції (демонстрації) фільму

Інформування населення шляхом трансляції 
(демонстрації) фільму про профілактику ВШ- 
інфекції/СНІДу

454 добровільних звернень протягом року 
після отримання інформації з перегляду 
телепередач

20
Придбання фактору коагуляції крові для хворих на 
гемофілію

попередження смертності хворих з дефіцитом 
VIII фактору коагуляції від кровотеч (від 
загальної кількості хворих, що потребують 
лікування) у 12,2 % хворих

Придбання фактору коагуляції крові для хворих 
на гемофілію

попередження смертності хворих з дефіцитом 
VIII фактору коагуляції від кровотеч (від 
загальної кількості хворих, що потребують 
лікування) у 12,2 % хворих

21
Придбання ендопротезів великих суглобів

відновлення працездат ност і у 40 хворих за 
рахунок імплантації кульшових та колінних 
суглобіву у 90% хворих Придбання ендопротезів великих суглобів

відновлення працездатності у 49 хворих за 
рахунок імплантації кульшових та колінних 
суглобіву у 94 % хворих

22
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

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

Збільшення продовжуваності життя хворих 
більше одного року (від кількості хворих, гцо 
будуть забезпечені лікуванням) у 97,5% хворих

23 Придбання медикаментів супроводу хворим на гемодіалізі, 
жителям м.Вінниці

Забезпечення безпечної процедури гемодіалізу у 
100 % хворих

Придбання медикаментів супроводу хворим на 
гемодіалізі, жителям м.Вінниці

Забезпечення безпечної процедури гемодіалізу 
у 100% хворих

24 Придбання медикаментів супроводу хворим на гемодіалізі, 
жителям Ямпільського р-ну

Забезпечення безпечної процедури гемодіалізу у 
100 % хворих

Придбання медикаментів супроводу хворим на 
гемодіалізі, жителям Ямпільського р-ну

Забезпечення безпечної процедури гемодіалізу 
у 100 % хворих

25 Придбання медикаментів супроводу хворим на гемодіалізі
Забезпечення безпечної процедури гемодіалізу у 
100 % хворих

Придбання медикаментів супроводу хворим на 
гемодіалізі

Забезпечення безпечної процедури гемодіалізу 
у 100 % хворих

26 Придбання медикаментів супроводу хворим на хронічну 
ниркову недостатність методот перитонеального діалізу

Збільшення продовжуваності життя хворих 
більше одного року у 85 % хворих

Придбання медикаментів супроводу хворим на 
хронічну ниркову недостатність методот 
перитонеального діалізу

Збільшення продовжуваності життя хворих 
більше одного року у 96,8 % хворих

27 Придбання лікарських засобів хворим з пересадженими 
органами

захист трансплантатів від відторгнення у 100 % 
хворих

Придбання лікарських засобів хворим з 
пересадженими органами

захист трансплантатів від відторгнення у 100 
% хворих і

28
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

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

29 Придбання лікарських засобів для лікування дихальних 
розладів у новонароджених Забезпечення подальшого життя малюків, в яких 

виникнуть вказані стани у 85 % хворих

Придбання лікарських засобів для лікування 
дихальних розладів у новонароджених Забезпечення подальшого життя малюків, в 

яких виникнуть вказані стани у 85 % хворих

ЗО
Придбання очних протезів для хворих з анофтальмом

Забезпечується протезування хворих з 
анофтальмом у 100 % хворих

Придбання очних протезів для хворих з 
анофтальмом

Забезпечується протезування хворих з 
анофтальмом у 136% хворих

31 Придбання наборів розхідних матеріалів дня проведення 
операцій з приводу катаракти

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

Придбання наборів розхідних матеріалів для 
проведення операцій з приводу катаракти

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

32
Забезпечення активного житія та подальшого 
нормального розвитку дітей, із загальної 
кількості дітей, що потребують лікувального 
харчування у72,0 % хворих

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



№ Заплановані заходи Фактично проведені заходич

На {на, зміст заходу/напрям діяльності Запланований результат Назва, зміст заходу/нанрнм діяльності Досягнуті результати

Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на 
фенілкетонурію

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

Забезпечення лікувальним харчуванням дітей 
хворих на фенілкетонурію

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

33 Придбання кардіовиробів
Зменшення травматичності та збільшення 
дистанції ходьби, зменшення больового 
синдрому у хворих з патологією захворювання 
періферічних судин у 100 % хворих

Придбання кардіовиробів
Зменшення травматичності та збільшення 
дистанції ходьби, зменшення больового 
синдрому у хворих з патологією захворювання 
періферічних судин у 100 % хворих

Попередженні передчасної смерті від серцево- 
судинних хвороб: с-м Моргані-Едамса-Стокса.у 
63 % хворих

Попередженні передчасної смерті від серцево- 
судинних хвороб: с-м Моргані-Едамса- 
Стокса.у 63 % пролікованих хворих

Зменшення серцевої недостатності, кількості 
інсультів, гострої коронарної недостатності у 
90% хворих

Зменшення серцевої недостатності, кількості 
інсультів, гострої коронарної недостатності у 
82 % хворих

34 Змснсшення кількості летальних випадків у 30 
% хворих
Попередження розвитку тромбоемболії у 100 % 
хворих

• Попередження розвитку важких форм хронічної 
венозної недостатності нижніх кінцівок у 70 % 
хворих

Попередження розвитку важких форм 
хронічної венозної недостатності нижніх 
кінцівок у 70 % хворих

Збільшення дистанцій ходьби, змешення 
больовго синдрому у 72 ,2% хворих

Збільшення дистанцій ходьби, змешення 
больовго синдрому у 86,6% хворих

35 Збільшення дистанції ходьби та зменшення 
больового синдром у хворих у 100 % хворих

Збільшення дистанції ходьби та зменшення 
больового синдром у хворих у 100 % хворих

36

Придбання реактивів та виробів медичного призначення 
для покращення якості лабораторних досліджень Покращенння лабораторних обстежень за 

стандартами, що дасть правильно діагностувати 
захворювання у 1,25% хворих

Придбання реактивів та виробів медичного 
призначення для покращення якості 
лабораторних досліджень

Покращенння лабораторних обстежень за 
стандартами, що дасть правильно 
діагностувати захворювання у 1,25% хворих

37 Масовий скринінг вагітних І триместр II триместр та 
Селективний біохімічний скринінг

попередити ускладненню перебігу вагітності у 
90 %пацієігтів

Масовий скринінг вагітних І триместр II 
триместр та Селективний біохімічний скринінг

попередити ускпадненння перебігу вагітності 
у 90 %пацієнтів

Придбання препаратів для онкогематологічних хворих попередження смертності в онкогематологічних 
хворих у 6% хворих

Придбання препаратів для онкогематологічних 
хворих

попередження смертності в 
онкогематологічних хворих у 7,63 % хворих

38
Придбання витратних матеріалів до біохімічних 

аналізаторів для визначення рівня глюкози у крові хворим 
на цукровий діабет та пацієнтам із ірупи ризику розвитку 
цукрового діабету медичними закладами первинного та 
вторинного рівнів Вінницької області.

Охоплення диспансерним наглядом пацієнтів із 
ЦД 1,2 типів, в тому числі дітей -  100%-во

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



№ 'Заплановані заходи Фактично проведені заходи

Наша, зміст заходу/напрям діяльності Запланований результат Назва, зміст заходу/напрям діяльності Досягнуті результати

39

Придбання втратних 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 глікованого 
гемоглобіну хворим на цукровий діабет 
медичними закладами вторинного рівня 
Вінницької області.

40

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

(кількість випадків на 10 тис. дорослого нас.) - 
36,0

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

Показник виявлення цукрового діабету склав 
31,2 на 10 тис. дорослого населення

41
Придбання засобів самоконтролю хворим на цукровий 

діабет жителям Вінницької області
Придбання засобів самоконгролю хворим на 
цукровий діабет жителям Вінницької області

42

Забезпечення клініко-біохімічної лабораторії Вінницького 
обласного клінічного високоспеціалізованого 
ендокринологічного центру лабораторними препаратами та 
витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів

Забезпечення проведення лабораторних 
досліджень для ранньої діагностики патології 

ендокринних залоз

Придбання лабораторних препаратів та 
витратних матеріалів до біохімічних аналізаторів 
для забезпечення клініко-біохімічної лабораторії 
Вінницького обласного клінічного 
високоспеціалізованого ендокринологічного 
центру

Проведення безкоштовних клініко-біохімічних 
аналізів для хворих на ендокринні патології

43

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

100 % забезпечення лікарськими препаратами 
даної категорії хворих

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

100 % забезпечення лікарськими препаратами 
даної категорії хворих

44 Придбання витратних матеріалів для інсулінових помп 
хворим на цукровий діабет дітям Вінницької області.- 100 % забезпечення витратними матеріалами

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

Кошти виділили лише в Іллінецькому районі, 
в м.Вінниці та м. Могилів-Подільському

45

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

100 % забезпечення лікарськими препаратами 
хворих на цукровий діабет, які знаходяться на 

стаціонарному лікуванні

Забезпечення препаратами інсуліну та їх 
аналогами хворих на цукровий діабет, які 
знаходяться на стаціонарному лікуванні у 
Вінницькому обласному клінічному 
високоспеціалізованому ендокринологічному 
центрі

Забезпечення хворих на цукровий діабет, які 
знаходяться на стаціонарному лікуванні у 

Вінницькому обласному клінічному 
високоспеціалізованому ендокринологічному 

цеіггрі препаратами інсулінів та таблетованими 
цукрознижуючими препаратами здійснювалось 

частково за рахунок бюджетних коштів та 
гуманітарної допомоги фірм-виробників46

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

Забезпечення таблетованими цукрознижуючими 
препаратами для лікування хворих на цукровий 
діабет, які знаходяться на стаціонарному 
лікуванні у Вінницькому обласному клінічному 
високоспеціалізованому ендокринологічному 
центрі



№ Заплановані заходи Фактично нроведсні заходи

Назва, зміст заходу/напрям діяльності Запланований результат Назва, змісі' заходу/напрям діяльності Досягнуті результати

47

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

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

Надасться

48 Забезпечення надання подіатричної допомоги хворим на 
цукровий діабет жи телям Вінницької області

Зменшення кількості випадків гангрен 
зумовлених цукровим діабетом (% хворих із 

діабетичною гангреною серед загальної кількості 
хворих із ІДД) - 0,3

Забезпечення надання педіатричної допомоги 
хворим на цукровий діабет жителям Вінницької 
області

Кількість випадків гангрен, зумовлених 
цукровим діабетом 121 та становить біля 0,24 

% серед усіх хворих на цукровий діабет в 
області

49
Придбання лабораторних реактивів для проведення клініко- 
діагностичних досліджень хворих на орфанні захворювання 
по Вінницькій області

Забезпечення проведення лабораторних 
досліджень пацієнтам із орфанними 

захворюваннями з метою уточнення діагнозу на 
100%

Придбання лабораторних реактивів для 
проведення клініко-діагностичних досліджень 
хворих на орфанні захворювання по Вінницькій 
області

Забезпечення проведення лабораторних 
досліджень пацієнтам із орфанними 
захворюваннями з метою уточнення діагнозу 
на 100%

50 Придбання лікарських препаратів для хворих на орфанні 
захворювання по Вінницькій області

Забезпечення лікарськими препаратами хворих 
на орфанні захворювання на 100%

Придбання лікарських препаратів для хворих на 
орфанні захворювання по Вінницькій області

Забезпечення лікарськими препаратами хворих 
на орфанні захворювання на 0,5%

51

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

•

Проведена інформаційна кампанія з мстою 
висвітлення методів профілакт ики та лікування 
цукрового діабету і його ускладнень, та інших 
ендокринних захворювань

Проведено 3 обласних науково - практичних 
конференції з актуальних питань ендокринології, а 
також з питань реімбурсації препаратів інсуліну та 
урядової програми "Доступні ліки"; Проведено 18 

виїзних скринінгових акцій з проведенням лекцій та 
занять з лікарями та середнім медичним 

персоналом; Розпочата робота Тренінгового центру 
Вінницькою обласного клінічного 

високоспеціалізованого ендокринологічного 
центру. Проведено двосторонній форум "Діабет і 
життя" Україна/Південна Корея в рамках візиту в 

Україну та Вінницю президента Міжнародної 
діабетичної федерації "ЮР" професора Нем Хан Чо.

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



№ Заплановані заходи Фактично проведені заходи

Назва, зміст заходу/напрям діяльності За пла нова ни й результат Назва, зміст заходу/напрям діяльності Досягнуті результати

53

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

І Іідвищення рівня обзнаності населення області 
та медичних працівників з питань профілактики, 

лікування та запобігання розвтику ускладнень 
цукрового діабету та інших ендокринних 

захворювань

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

Вперше у 2018 році на базі Тренінгового центру 
було проведено 14 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». Для медичних 

сестер з сімейної м едицини проведено 7 лекцій на 
тему: «Цукровий діабет. Типи. Ускладнення гострі та 
хронічні. Лікування цукрового діабету»,«Догляд за 
стопою при цукровому діабеті». П роведено 32 рази 
перегляд навчального фільму по цукровому діабету  
пацієнтами, медичними працівниками, 
педагогічними працівниками. П роведено 21 
практичне заняття з ознайомленням із засобам и  
самоконтролю із подальшим скринінтом з 
виявленням порушень вуглеводного обміну. 
Загалом у навчанні протягом року взяли участь 269 
педагогічних працівників, 140 медичних сестер 
сімейної м едицини, 115 лікарів та 2703  
пацієнта.Загалом у навчанні протягом року взяли 
участь 269 педагогічних працівників, 140 медичних 
сестер сімейної м едицини, 115 лікарів та 2703 паціє>

54
Забезпечення організації лікування хворих на рак 
щитоподібної залози раідоактивним йодом за межами 
області.

Лікування хворих на рак щитоподібної залози 
згідно протоколу

Забезпечення організації лікування хворих на рак 
щитоподібної залози радіоактивним йодом за 
межами області

За результатами 2018р. лікування 
радіоактивним йодом отримали 115 осіб

55

Протидія захворюванню на туберкульоз
Забезпечення надання спеціалізованої медичної 
допомоги населенню Вінницької області

Придбання медикаментів та виробів медичного 
призначення для хворих на туберкульоз, які 
знаходяться в тубзакпадах ВСТМО Фтизіатрія

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

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

Придбання вакцин та проведення імунізації 
серед контингентів груп ризику за 
епідеміологічним показником

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

Придбання вакцин та проведення імунізації 
серед контингентів груп ризику за 
епідеміологічним показником



2. Аналіз виконаній! показників та пояснений щодо їх виконання:

№ з/п Показник
Одиниця

виміру
Джерело

інформації
Затверджено
програмою Виконано

Рівень виконання до 
загвердженого 
проірамою(%)

П ояснення щ од о  р озб іж н остей  м іж  

виконаними показниками і тими, іцо 

затвердж ені п рограм ою

І 2 3 4 5 6 7

Розвиток надання допомоги хворим з пеінфекційною 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 тс .гр и бюджетнії асигнування 2000,0 2000,0 100
Показники п р о д у к т у

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

розрахунок до 
кошторису закладу 854,0 850,0

99,5

показник дозвол ив незначно збільш ити  

обсяг асигнувань на лікування од ного  

хворого

Показники ефективності
середня вартість лікування одного хворого ТИС. гри. розрахунок 2,3 2,35 102,2
Показники якості

досягнення якості лікування у хворих працездатного віку

повне відновлення % статистичні дані 35,1 34,2 97,4
часткове відновлення % статистичні дані 64,9 62,9 96,9

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

видатки на придбання виробів медичного призначення тис.грн бюджетні асигнування 500,0 500 100
Показники продукту

Кількість хворих, яким буде проведено ургентне нейрохірургічне втручання
осіб

розрахунок до 
кошторису закладу 5,0

7 140

Д аний показник досягнутий  за рахунок  

нер івном ірност і витрат на закупівлю  

виробів  м ед и чн ого  призначення при 

проведення о д н іє ї операц ії

Показники ефективності

середня вартість лікування одного хворого
тис.грн. розрахунок 100,0 71,4

71,4

за рахунок збільш ення кількості операцій  

сп остерігається  зн и ж ен н і сер едн ь о ї  

вартості лікування о д н ого  хворого

Показники якості

досягнення якості лікування у хворих працездатного віку

повне відновлення • % 60,0 60 100
часткове відновлення % 40,0 40 100

Вірогідність летальності % 0,0 0

Розвиток служби екстренної медичної допомоги та медицини катастроф
Показники затрат

Кількість хворих, що потребують забезпечення лікувальними сироватками 40 л. звітність установ 0 0

Показники продукту

Кількість доз лікувальних сироваток од.
розрахунок до 

кошторису закладу 0 0



№  з/п Показник
Одиниця

виміру
Джерело

інформації
Затверджено
програмою

Виконано
Рівень виконання до  

затвердженого 
програмою(%)

П ояснення щ од о  розб іж н остей  м іж  

виконаними показниками і тими, щ о 

затвердж ені п рограм ою

і 2 3 4 5 6 7

Кількість медикаментів та виробів медичного призначення о д
розрахунок до 

кошторису закладу 390 390 100

Кількість годин вильотів для надання медичної допомоги при екстрених ситуаціях
год.

розрахунок до 
кошторису закладу 0

П оказники еф ективності

Середні витрати на забезпечення 1 дози лікувальної сироватки грн. розрахунок 0 0
Середні витрати на 1 годину надання екстренної та невідкладної медичної допомоги 
хворим у віддалених районах

тис. грн. розрахунок 0,5 0,5
100

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 препаратами хіміотерапії, супроводжуючої терапії, та виробами 
медичного призначення •тс . грн.

бюджетні 
асигнування, рішення 
29 сосії обласної Ради 

7 скликання від 
16.02.2018 № 578 "Про 

внесення змін до 
рішення 27 сосії 
обласної Ради 7 

скликання від 20  
грудня 2017 року 

№ 509 "Про обласний 
бюджет на 2 0 18 рік", 

довідка про зміни  
асигнувань

2368,72 2368,597 100

Показники продукту

кількість первинних хворих у стаціонарі осіб
статистична звітність 
закладу (форма № 20), 

канцерроєстр
50 65 130

показник не с  прогнозований

кількість пролікованих хворих у стаціонарі із злоякісними новоутвореннями осіб
статистична звітність 
закладу (форма №2) 340 377 110,9 за рахунок кількості хв ори х, щ о раніш е  

лікувались на четвертином у рівні

кількість ліжко-днів у цілодобових стаціонарах для хворих із злоякісними новоутвореннями осіб
статистична звітність 
закладу (форма № 2) 7000 8647 123,5

кількість л іж ко-дн ів  у  ц іл од обов и х  

стаціонарах для хв орих із злоякісними  

новоутворенням и та сер едн я  тривалість  

лікування о д н о го  х в ор ого  - аналогічно  

пролікованим хворим

Показники ефективності

середня тривалість лікування одного хворого днів
статистична звітність 
закладу (форма № 2) 20 22,9 114,5

кількість л іж ко-дн ів  у  ц іл од обов и х  

стаціонарах для хв орих із злоякісними  

новоутвореннями та сер едн я  тривалість  

лікування о д н о г о  хв ор ого  - аналогічно  
пролікованим хворим

Показники якості

показник післяопераційної летальності %
статистична звітність 
закладу (форма № 2) 1,2 0,6 50

рівень виживання протягом року %
статистична звітність 
закладу (форма № 20), 

канцерроєстр
65 95 146,2 показники с позитивним и за рахунок  

ф ін ан сов ого забезпечення



№  з/п Показник Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Затверджено
програмою Виконано

Рівень виконання до 
затвердженого 
програмою(%)

П ояснення щ од о  розб іж н остей  м іж  

виконаними показниками і тими, щ о 

затвердж ені п рограм ою

і 2 3 4 5 6 7

рівень виживання протягом 5 років %
статистична звітність 
закладу (форма № 20), 

канцсррсестр
70 75 107,1

Впровадження заходів щодо забезпечення 11Ц Р 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 паталогісю

тис. гри.
бю д ж ет і  

асигнування, довідка 
про зміни асигнувань

130,83 130,652 99,9

Показники продукту

Кількість обстежень методом ПЦР на гепатит В і С осіб

Стат. інформація 
закладу (форма 003/0  

"Медична картка 
стаціонарного 

хворого")

1346 514 38,2

кількість обстеж ен ь  м етод ом  П Ц Р на 

гепатит В  і С  - В ідхилення виникло у  

зв ’язку із  в ідсутн істю  п отреби  у  

обстеж ен н я х на гепатити В та С. В сі хворі 

щ о потребували о бстеж ен н я  зг ід н о  

затв ердж ен ої програми, а сам е д іти  з  

онк огем атол огічн ою  п атол огією

Показники якості

Відсутність випадків первинного захворювання на гепатит В і С %

Стат. інформація 
закладу (форма 003/0  

"Медична картка 
стаціонарного 

хворого")

80 95 118,8
хворі, яким раніш е встановлений д іагн оз  

«гепатит» зг ід н о  алгоритм у п овторн о не 

обстеж ую ться

Відсоток охоплення обстеженнями хворих %

Стат.інформація 
закладу (форма 003/0  

"Медична картка 
стаціонарного 

хворого")

1 00 1 0 0 10 0

Забезпечення препаратими замісної терапії дітей із вродженими імунодефіцитами
Показники затрат |

Обсяг коштів для забезпечення препаратами замісної терапії дитини із вродженими 
імунодефіцитами з Ямпільського району

довідка про зміну 
асигнуваннь 60 • 59,738 99,6

Показники продукту

Кількість хворих на диспансерному обліку, яким показано програмне забезпечення замісною
осіб

терапією

‘ Стат.інформація 
закладу (форма 003/0  

"Медична картка 
стаціонарного 

хворого")

1 0

Н ем ож ливо визначити результат, так як 

кошти надійш ли в кінці бю дж етн ого  

п ер іоду , щ о не д а л о  мож ливості 
забезпечити  лікуванням дитини

КІЛЬКІСТЬ поступлень хворих у стаціонар ДЛЯ проходження лікування раз

Стат.інформація 
закладу (форма № 20  

"Звіт лікувально- 
профілактичного 

закладу")

1 0

Показники якості

Перебування на замісній терапії без ускладнень %

Стат.інформація 
закладу (форма 003/0  

"Медична картка 
стаціонарного 

хворого")

50 0

Забезпечення базовими лікарськими засобами дітей з муковісцидозом
Показники затрат



№ з/п Показник Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Затверджено
програмою Виконано

Рівень виконання до
затвердженого 
про грам ою(%)

Пояснення щ од о  р озб іж н остей  м іж  

ііиконанимн показникам и і тими, щ о  

затвердж ені програм ою
і 2 3 4 5 6 7

Обсяг коштів для забезпечення базовими лікарськими засобами дітей з муковісцидозом тис.грн.
довідка про зміну 

асигнуванні. 135,8 135,8 100
П оказники п р о д у т у

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

осіб
Стат. інформація 
закладу (реєстр 

диспансерной» обліку)
20 0 0

кількість поступлень хворих у стаціонар для проходження лікування раз

Стат. інформація 
закладу (форма № 0  

'Звіт ліку вально - 
профілактичного 

закладу")

40 0 0

Н ем ож ливо визначити результат, так як

кількість ліжко-днів у цілодобових стаціонарах дня хворих на муковісцидоз ліжко-дні

Стат. інформація 
закладу (форма № 20  

"Звіт лікувально- 
профілактичного 

закладу")

200 0 0

кош те надійш ли в кінці бю дж етн ого  

п еріоду , щ о не дал о  мож ливості 

забезпечити  лікуванням д ітей

Показники якості

Рівень виживання протягом 5 років %
Стат.іиформація 
закладу (Журнал 

диспансерного обліку)
60 0

Протидія епідемії ВIJI-іпфекції та СНІДу

Показники затрат
забезпечення виконання заходів з інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я усіх форм 
власності

тис.грн кошторис закладу 357,705 357,705 100
видатки на придбання адаптованих молочних сумішей для дітей першого року життя, народжених 
ВІЛ-інфікованими матерями

* тис.грн. кошторис закладу 330,565 330,421 100

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

тне.грн. кошторис закладу 292,88 292,88
100

видатки на проведення досліджень на вірусні гепатити В та С у ВІЛ-інфікованих тис.грн. кошторис закладу 102,56 102,56 100
видатки на придбання реактивів та витратних матеріалів для лабораторного супроводу перебігу 
ВІЛ-інфскції та моніторинг ефективності APT

тис.грн. кошторис закладу 280,14 280,14 • 100
видатки на придбання витратних матеріалів для діагностики опортуністичних інфекцій, супутніх 
захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію

тис.грн. кошторис закладу 187,18 187,18 100

видатки на придбання витратних матеріалів для дослідження зразків крові призовників, 
військовослужбовців та студентів військових навчальних закладів методом 
імунохсмілюмінесцентного аналізу(ІХЛА) на гепатити В та С

•тс.грн. кошторис закладу 229,81 229,81
100

видатки на придбання лікарських засобів для 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.

тис.грн. кошторис закладу 462,2 462,2

100
видатки на забезпечення амбулаторних хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, споживачів ін’єкційних 
наркотиків, препаратами замісної підтримувальної терапії

тис.грн. кошторис закладу 28,4 28,4 100
забезпечення специфічного противірусною лікування пацієнтів з хронічними гепатитами В та С, 
що мають виражений ступінь фіброзу/циррозу (F3/F4) на базі Гепатологічного Центру МЮ1 №1 
м. Вінниця

•шс.грн. кошторис закладу 436,36 436,36
100

проведення трансляції (демонстрації) фільму про профілактику ВІЛ -нфекції/СНІДу тис.грн. кошторис закладу 20 20 100
Показники продукту
Витратні матеріали для дотримання вимог інфекційного контролю
Дезинфікуючий та стерилізуючий розчини л стандарт забезпечення 274 915 333,9
серветки просочені деззасобом по 100 шт. упак. стандарт забезпечення 500 544 108,8



№ з/н Показник
Одиниця

виміру
Джерело

інформації
Затверджено
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програм ою(%)

П ояснення щ о д о  розб іж н остей  м іж  

виконаними показниками і тими, т о  

затнердж ені програм ою

і 2 3 4 5 6 7
антисептик для рук Л стандарт забезпечення 169 169 100
респіратори шт. стандарт забезпечення 100 130 130
маски одноразові шт стандарт забезпечення 6500 16935 260,5

іумові рукавички стерильні та нестерильні пар стандарт забезпечення 23445 26949 114,9
Дезінфікувапьиий засіб для обробки медичних виробів , в т.ч. обладнання (5кг) упок. стандарт забезпечення 3 2 66,7
Пакувальні засоби для утилізації небезпечних відходів, в т.ч.голок І1ГГ стандарт забезпечення 94 130 138,3
Бактерицидні лампи та екрани до ламп шт стандарт забезпечення 34 34 100

Одноразовий одяг компл. стандарт забезпечення 120 120
100

Адаптовані молочні суміші:
Молочна адаптована суміш для дітей від 0 міс.до 12міс. упак стандарт забезпечення 1700 1704 100,2
Витратні матеріали для тестування на ВІЛ-інфекцію населення, передусім груп підвищеного 
ризику методом ІФА та швидких тестів
Реагенти для дослідження на ВІЛ методом ІФА набір стандарт досліджен. 100 100 100
Витратні матеріали для дослідження на вірусні гепатити В та С у  ВІЛ-інфікованих
Набір реагентів "ДСУ-ІФА-АНТИ-HCV". Тест-систе ма імуноферментна для виявлення антитіл до 
вірусу гепатита С у сироватці або плазмі крові людини імуно глобулінах та інших препаратах, 
виготовлених із сироватки (плазми) крові людини компл.

набір стандарт дослідження 13 27
207,7

Набір реагентів "ДСУ-ІФА-HBsAg". Тест-система імуноферментна для виявлення чи 
підтвердження поверхового антигену вірусу гепатиту В у сироватці або плазмі крові людини

набір стандарт дослідження 13 27
207,7

Реактиви та витратні матеріали для лабораторного супроводу перебігу ВІЛ-інфекції та 
моніторинг ефективності APT
Комплект реагентів та витратних матеріалів для гематологічних досліджень номпл. стандарт досліджен. 22

19,5 ' 80
Набір реагентів для біохімічних досліджень набір стандарт досліджен. 3
Реактиви та витратні матеріали для діагностики опортуністичних інфекцій, супутніх 
захворювань та ускладнень у  хворих на BIJI-інфекцію

Комплект реагентів та витратних матеріалів для біохімічних досліджень компл. стандарт дослідження 13 10 76,9
Препарати замісної підтримувальної терапії
Наркотичний препарат для замісної підтримувальної терапії упак. стандарт забезпечення 60 60 100
Витратні матеріали для дослідження на вірусні гепатити В та С у  призовників, 
військовослужбовців та студентів військових навчальних закладів
Комплекти реагентів ARCHITECT Anti-HCV компл. стандарт дослідження 7

26 200
Комплекти реагентів ARCHITECT HBsAg компл. стандарт дослідження 6
Препарати для лікування вірусних гепатитів В та С: у  ВІЛ-інфікованих осіб - стаціонарних 
хворих
Препарати прямої противірусної дії упак. стандарт забезпечення 89 89 100
Препарати для лікування вірусних гепатитів В та С на базі Гепатологічного Центру
Препарати прямої противірусної дії упак. стандарт забезпечення 110 111 100,9
Трансляція (демонстрація) фільму про профілактику ВІЛ-інфекції/СНІДу

Послуги з демонстрації фільму про профілактику ВІЛ-інфекцііУСНІДу з повторною трансляцією к-ть 40 40 100
Показники ефективності
Виконання заходів інфекційного контролю шляхом забезпечення засобами захисту від 
інфікування на ВІЛ/СНІД та інших соціально -  небезпечних хвороб

кількість осіб розрахунок 48 48 100
кількість ВІЛ-інфікованих дітей до року забезпечених адаптованими молочними сумішами кількість дітей 40 40 100
Проведення тестування населення, насамперед груп ризику, на ВІЛ- інфекцію кількість

досліджень
розрахунок 9600 9600 100

Охоплення послугами з діагностики вірусних гепатитів В та С у ВІЛ/СНІД хворих кількість осіб розрахунок 2600 5184 199,4
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Забезпечення лабораторного супроводу перебігу BIJI-інфекціїта моніторинг ефективності APT КІЛЬКІСТЬ

досліджень
розрахунок 13650 10646 78

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

КІЛЬКІСТЬ

досліджень
розрахунок 11000 8460 76,9

Кількість споживачів ін’єкційних наркотиків, переведених назамісну підтримувальну терапію кількість осіб статзвітність 1 1 100
Охоплення послугами з діагностики вірусних гепатитів В та С у призовників, 
військовослужбовців та студентів військових навчальних закладів

кількість
досліджень

розрахунок 1000 2600 260
Кількість ВІЛ-інфікованих осіб- стаціонарних хворих охоплених лікуванням від вірусних гепатитів 
В та С

кількість осіб розрахунок 16 18 112,5
Охоплення противірусним лікуванням пацієнтів хворих на гепатити В та С на базі Гепатологічного 
Центру МКЛ№1 м.Вінниця кількість осіб розрахунок 7 7 100
Кількість добровільних звернень населення щодо тестування на ВІЛ після отримання інформації 
про профілактику ВІЛ-інфекції/СНІДу шляхом трансляції (демонстрації) фільму

кількість осіб анкетування 450 454 100,9
П оказники якості

Підвищення рівня безпеки послуг з профілактики, діагностики та лікування ВІЛ-інфекції та інших 
соціально -  небезпечних хвороб % розрахунок 100 100 100
Зменшення ризику передачі ВІЛ від матері до дитини, шляхом штучного вигодовування дітей до 
року згідно клінічного протоколу «Попередження ВІЛ від матері до дитини», затвердженого МОЗ 
України №716

% Розрахунок 100 100
100

Виявлення нових випадків ВІЛ-інфекції на ранніх стадіях у різних категорій населення згідно 
клінічного протоколу "Про удосконалення добровільного консультування і тестування на ВІЛ- 
інфекцію", затвердженого наказом МОЗ України №415

% розрахунок 100 100
100

Підвищення рівня доступності послуг з діагностики вірусних гепатитів В та С у ВІЛ/СНІД хворих % розрахунок 100 100 100

Охоплення лабораторним супроводом перебігу ВІЛ-інфекції та моніторинг ефективності APT % розрахунок 100 . 100 100
Охоплення стаціонарних хворих лабораторною діагностикою опортуністичних інфекцій, супутніх 
захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію

% розрахунок 100 100 100
Охоплення споживачів ін’єкційних наркотиків програмами замісної терапії % 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
Підвищення рівня доступності стаціонарних хворих до специфічної противірусної терапії від 
гепатиту В і С % розрахунок 100 100 100
Підвищення рівня доступності хворих до специфічної противірусної терапії від гепатиту В та С на 
базі Гепатологічного Центру MKJI №1 м.Вінниця

% розрахунок 100 100 100
Рівень охоплення населення інформацією про профілактику ВІЛ-інфекцп/СНІДу шляхом 
демонстрації фільму

% розрахунок 100 100 100

Придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію
П оказники затрат

обсяг коштів на придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію тис.грн. бюджетні асигнування 301,05 301,05 100
П оказники продукту

VIII фактор коагуляції крові фл. озрахунок до кошторис 60 60 100
П оказники ефективності

Загальна кількість хворих на гемофілію, що потребує лікування осіб
Внутрішній облік 

хворих закладу 74 74 100
кількість хворих на гемофілію, що зможуть бути забезпечені на виділену суму коштів осіб розрахунок 9 9 100
Показники якості
рівень попередження смертності хворих з дефіцитом VIII фактору коагуляції від кровотеч (від 
загальної кількості хворих, що потребують лікування) % Стандарти лікування 12,2 12,2 100

Придбання ендопротезів великих суглобів
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програмою(%)

П ояснення щ од о  розб іж н остей  м іж  

виконаними показниками і тими, щ о  

затвердж ені п рограм ою

і 2 3 4 5 6 7

Показники затрат

обсяг асигнувань виділених на придбання ендопротезів великих суглобів
тис.грн. бюджетні асигнування 2100 2071,4

98,6

Пкономія у сумі 28,6 тис. виникла після 
проведених торгів. Процедура не оголошена 
повторно через брак часу

Показники продукту

кількість хворих, яким буде проведено оперативне втручання осіб
Внутрішній облік 

хворих 40 49 122,5
за рахунок зм енш ення  сер едн ь о ї вартості 

за І товару

Показники ефективності
середні витрати на проведення оперативного втручання одному хворому тис.грн розрахунок 52,5 42,86 81,6
Показники якості

відновлення працездатності у працюючих хворих за рахунок імплантації кульшових та колінних 
суглобів

% Стандарти лікування 90 94
104,4

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

тис.грн. бюджетні асигнування 53802,45 53577,15
99,6

Була п ідписана додатков а у года  на 

зменш ення вартості через р ізницю  курсу  

валют

Показники продукту
загальна кількість осіб, що потребує гемодіалізу осіб Реєстр хворих 325 325 100
кількість хворих на хронічну ниркову недостатність, що можуть бути забезпечені лікуванням 
методом гемодіалізу

осіб озрахунок до кошторис 205 321 156,6
проліковано за рахунок залишків 

м инулого року та 20%  угод

Показники ефективності

середні витрати на забезпечення лікуванням одного хворого тис.грн. розрахунок 262,45 166,9 63,6
Показники якості

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

% Стандарти лікування 85 97,5
114,7

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

Обсяг асигнувань на придбання витратних матеріалів для лікування хворих на хронічну ниркову 
недостатність методом перитонеального діалізу

тис.грн. б ю д ж е т і асигнування 8423,55 7886,28
93,6

537,28тис.гри. залииюк.Фірма відмовились 
никокупілм умови договору та постачати товар в 
іювіюму обсілі.(додиткош угоди иіднисшш в кінці 
ірудня)

Показники продукту
загальна кількість осіб, що потребує діалізу осіб Роєсгр хворих 60 60 100

кількість осіб, що може бути забезпечена лікуваннам методом перитонеального діалізу
осіб озрахунок до кошторис 31 64

206,5

збільшився рсгеїр хворих Можливість пролікувати 
більшу кількість хворих виникли завдяки поставці 
витратних матеріалів з МОЗ Укріпи за 2019-2016 
роки

Показники ефективності
середні витрати на забезпечення лікукванням одного хворого тис.грн. розрахунок 272,02 272,02 100
Показники якості
Збільшення продовжуваності життя хворих більше одного року (від кількості хворих, що будуть 
забезпечені лікуванням)

% Стандарти лікування 85 96,8 113,9

Забезпечення хворих з хронічною нирковою недостатністю IV  ступеню медикаментами супроводу

Показники затрат



№  з /п Показник
Одиниця

виміру
Джерело

інформації
Затверджено
програмою Виконано

Рівень виконання до
затвердженого
програмою(%)

П ояснення щ од о  р озбіж н остей  м іж  

виконаними показниками і тими, щ о 

затвердж ені п рограм ою

І 2 3 4 5 6 7

Видатки на придбання медикаментів тис. гри. бюджетні асигнування 759 759 100
П оказники продукту
загальна кількість осіб, що потребує медикаментів супроводу осіб Реестр хворих 370 370 100
П оказники ефектинності

середні витрати на забезпечення лікування одного хворого тис. гри. Стандарти лікування 2,05 2,05 100
П оказники якості
недостатністю IV ступеню % Стандарти лікування 100 100 100

Медикаменти та вироби медичного призначення для забезпечення супроводу нирковозамісної терапії методом 
програмного гемодіалізу мешканцям м.Вінниця
Показники затрат

Обсяг асипіувань на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для супроводу 
хворим на гемодіалізі жителям м.Вінниці

тис. гри

бюджетні 
асигнування, 

розпорядження голови 
ОДА від 23.01.2018  
№31 "Про внесення 

змін до обласного 
бюджету на 201Н рік”

736,8 736,8

100
Показники нродукіу
Загальна кількість осіб-жителів м.Вінниця, що потребують медикаментів та виробів медичного 
призначення для супроводу

осіб Реєстр хворих 80 80 100
Кількість осіб, яким можугь бути забезпечені медикаментами та виробами медичного призначення 
для супроводу

осіб озрахунок до кошторис 80 84 105
Показники ефективності
середні витрати на забезпечення одного хворого тис. гри. розрахунок 9,21 8,77 95,2
Показники якості
Забезпечення безпечної процедури гемодіалізу % Стандарти лікування 100 100 100

Медикаменти та вироби медичного призначення для забезпечення супроводу нирковозамісної терапії методом 
програмного гемодіалізу мешканцям Ямпільського району

Показники затрат

Обсяг асигнувань на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для супроводу 
хворим на гемодіалізі жителям Ямпільського району

тис. гри

розпорядження голови 
О ДА від 15.06.2018 

№ 514 "Про внесення 
змін до обласного 

бюджету на 2018 рік'*

45 45

100
Показники продукту
Загальна кількість осіб-жителів Ямпільського району, що потребують медикаментів та виробів 
медичного призначення для супроводу

осіб Реєстр хворих 5 5 100
Кількість осіб, яким можуть бути забезпечені медикаментами та виробами медичного призначення 
для супроводу

осіб озрахунок до кошторис 5 5 .100
Показники ефект ивності
середні витрати на забезпечення одного хворого тис.грн. розрахунок 9 9 100
Показники якості
Забезпечення безпечної процедури гемодіалізу % Стандарти лікування 100 100 100

Забезпечення пацієнтів з трансплантованими донорськими органами життсвонеобхідними імуносупресорними 
препаратами для амбулаторного лікування



№  з / іі 1 Іоказник
Одиниця

виміру
Джерело

інформації
Затверджено
програмою

Виконано
Рівень виконання до  

затвердженого 
програмою(%)

П ояснення щ о д о  р озб іж н остей  м іж  

виконаними показниками > тими, ш о  

затвердж ені п рограм ою

1 2 3 4 5 6 7

Показники затрат

Обсяг асигнувань на придбання лікарських засобів хворим з пересадженими органами тис.грн. бюджетні асигнування 2994,1 2208,22 73,8
7 8 5 ,8 8  тис.грн закупівля не відбулась  

повторно ч ер ез брак часу

Показники продукту

кількість хворих,з пересадженими органами, що потребують забезпечення лікарськими засобами осіб Реестр хворих 35 35 100

Показники ефективності
забезпечення хворих, які перенесли трансплантацію, медикаментами % розрахунок 100 100 100
Показники якості
захист трансплантатів від відторгнення % Стандарти лікування 100 100 100

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

тис.грн. бюджетні асигнування 234,96 210,14
89,4

2 4 ,8 2  тис.грн. була п ідписана додаткова  

угода на зм енш ення П ов торно закупівля 

н е проводилась ч ерез брак часу

Показники продукту

кількість хворих, що будуть забезпечені стандартним набором медикаментів у разі кровотечі осіб
Внутрішній облік 

хворих закладу 16 20 125
З а б езп еч ен о  за рахунок залишків  

м инул ого року

Показники ефективності
середні витрати на надання невідкладної допомоги в одному випадку кровотечі тис.грн. розрахунок 14,7 10,5 71,4
Показники якості

забезпечення зупинки кровотечі та подальшого життя пацієнтам % Стандарти лікування 100 100 100

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

тис.грн. бюджетні асигнування 265,04 263,54 99,4

Природні фосфоліпіди 120 мг по 1,5 мл. амп стандарти лікування 17 0
0

враховую чи, щ о на початок 2 0 1 8  року  

залиш илось 3 6  фл ф оеф ол іп ід ів  та 

отрим ано 8 6  ф л за рахунок дер ж авн ого  

б ю дж ету  бул о  п р ов ед ен о  закупівлю  

пейони на 2 6 3 541 ,00гр н .
Пейона амп. стандарти лікування 6 0 ' 60 100
Показники продукту
кількість новонароджених дітей, що можуть бути забезпечені природними 
фосфоліпідами(куросурф)

осіб стандарти лікування 8 8 100
кількість новонароджених дітей, що можуть бути забезпечені пейона осіб стандарти лікування 10 10 100

Показники ефективності

Придбання природних фоефоліпідів з розрахунку на одну недоношену дитину фл. стандарти лікування 2 0 0
Придбання пейони з розрахунку на одну недоношену дитину амп. стандарти лікування 6 6 100
Показники якості
Забезпечення подальшого життя малюків, в яких виникнуть вказані стани % стандарти лікування 85 85 100

Придбання очних протезів для хворих з анофтальмом
Показники затрат
обсяг асигнувань на придбання очних протезів для хворих з анофтальмом тис.грн. бюджетні асигнування 31,6 31,57 99,9



№ з/п Показник
Одиниця

виміру
Джерело

інформації
Затверджено
програмою Виконано

Рівень виконання до
затвердженого
нрограмою(%)

П ояснення щ од о  розб іж н остей  МІЖ 

никонаними показниками і тими, щ о  

затвердж ені програм ою

1 2 3 4 5 6 7

кількість очних протезів, що будуть придбані шт. стандарти лікування ЗО 41 136,7
закуплена більш а кількість за рахунок  

е к он ом ії п ід  час п роведення закупівлі

П оказники продукту

кількість хворих з анофтальмом у яких будуть використані протези осіб стандарти лі рвання ЗО 41 136,7
П оказники ефективності

середні витрати на протезування одного хворого з анофтальмом тис.грн. о брахунок до кошторис 1,05 0,77 73,3
П оказники якості
Забезпечується протезування хворих з анофтальмом % стандарти лікування 100 136 136

Придбання наборів розхідних матеріалів для проведення операцій з приводу катаракти
П оказники затрат

обсяг асигнувань на придбання наборів розхідних матеріалів для проведення операцій з приводу 
катаракти

тис.грн. бюджетні асигнування 250 229,68
91,9

Пула підписана додач копа угода па зменшення так як 
в»ікоііавсіи> доктору відмовився від ікчпачиїшя 
товару .За браком часу іюва процедури зи купівлі ііс 
були проведена

кількість наборів дня проведення операцій з приводу катаракги-факоемульсікацїї з імплатанцією 
м’якої ЮЛ

шт. стандарти лікування 42 38 90,5
Показники продукту

кількість хворих з анофтальмом у яких будуть використані протези

осіб стандарти лікування 42 6 14,3

1 Іадана офеггивна допомоіа ш рахунок вккониння 
оперативних втручань у 6 хворих, внаслідок чого 
була відновленії здорова функція в 100 % 
прооперованих, що підтверджено відновленням 
здоров'я та іюлііапеніїя якості жипя. І Іроведенш 
оперативних тручи іп. для інших хворих плануаься 
на січень -  березень 2019р.Проведення оперативних 
итручаіо> в 201 8р. було ііемож;а{нс черсі пізню 
поставку ножів -  кератом

Показники ефективності
середні витрати на проведення однієї операції тис.грн. розрахунок 6 5,95 99,2
Показники якост і
забезпечення малоінвазивної сучасної техніки операцій, покращення рівня життя %пацІ€!ШВ стандарти лікування 100 100 100

Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурію
Показники затрат
Видатки на закупівлю лікувального харчування тис.грн. б ю д ж е т і асигнування 1700 1699,73 100
Показники продукту

кількість дітей, що потребують лікувального харчування осіб
Внутрішній облік  

хворих закладу 37 37 100
Показники ефективності
кількість дітей, що зможуть отримати лікувальне харчування осіб стандарти лікування 37 37 100
Показники якості
Забезпечення активного жипя 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

Придбання кардіовиробів
Показники затрат

Видатки на закупівлю кардіовиробів

тис.грн. бюджетні асигнування 2099 2091,19

99,6

7,81 тис грн. Залиш ок коштів з тендер них  

закупівель, на які нем ож л иво було  

придбати додаткові вироби (вартість 

виробів перевищ ує залишок)



№ з/п Показник
Одиниця

виміру
Джерело

інформації
Затверджено
програмою Виконано

Рівень виконання до 
затвердженого 
програмою(%)

П ояснення щ од о  р озб іж н остей  м іж  

іш конаннми показниками і тими, щ о  

затвердж ені програм ою

і 2 3 4 5 6 7

Показники продукту

Кількість хворих з патологією захворювання псри(]юричних судин, яким буде надано допомогу.
осіб Внутрішній облік  

хворих закладу 17 16 94,1

Кількість хворих, яким буде покращенно життя зі стабілізацією артеріального тиску за рахунок 
штучних водіїїв ритму серця

осіб Внутрішній облік 
хворих заклад>'

20 14
70

придбано м енш у кількість за рахунок  

засобів  для проведення ротаційної 

moMimrVHmi.il

Кількість хворих у яких будуть встановлені механічних клапанів серця та оксигснаторів для 
дорослих

осіб Внутрішній облік 
хворих закладу

10 8
80

придбано м енш у кількість за рахунок  

засобів  для провслення ротаційної 

ітю м босм боліі

Кількість хворих з патологією тромбоемболія легеневої артерії, яким буде надано медичну 
допом оіу

осіб

Внутрішній облік 
хворих закладу

10 0

0

Препарат для лікування Т ЕЛ А  не ввійшов  

д о  Н аціонального переліку Закупівля кава 

ф ільтрів , н ео б х ід н и х  для профілактики  

розвитку захворю вання не відбулась через  

н едостатню  кількість учасників

Кількість хворих на атеросклероз судин на атеросклероз судин, яким буде надано допомогу
осіб

Внутрішній облік 
хворих закладу

20 0 0
П репарат для лікування н е  ввійш ов д о  

Н аціонального переліку

Кількість хворих яким буде проведено ротаційну тромбоемболію та ендартеректомію осіб
Внутрішній облік 

хворих закладу 2 2 100

Кількість хворих, яким буде надано медичну допомогу за рахунок встановлення судинних протезів
осіб

Внутрішній облік 
хворих закладу 20 24 120

була забезп ечен а більш а кількість хв орих  

за рахунок

Кількість хворих наатеросклероз судин коронарних артерій осіб
Внутрішній облік 

хворих закладу 58 58 100
Показники ефективності
Середні витрати на одного хворого з патологією захворювання периферичних судин ткс.грн. розрахунок 28 23,04 82,3
Середні витрати на стабілізацією артеріального тиску одного хворого за рахунок штучних водіїїв 
ритму серця

тис.грн.
розрахунок

23 21,14 91,9
Середні ви грати на придбання механічних клапанів та оксигснаторів з розрахунку на одного 

хворого
ткс.грн.

розрахунок
32 26,46 82,7

Середні витрати на лікування одного хворого з патологією тромбоемболія легеневої артерії
тис.грн.

розрахунок 10 0 0
Середні витрати на придбання препарату аппростадил з розрахунку на одного хворого на 
атеросклероз судин нижніх кінцівок

тис.грн.
розрахунок 3,3 0 0

Середні витрати на встановлення суддиних протезів на одного хворого тис.грн. розрахунок 9,3 10,01 107,6
Середні витрати на встановлення одного катетеру хворому з окклюзивними захворюваннями 
периферійних судин

тис.грн
розрахунок 60 109,74 182,9

Середні витрати на придбання комплекту для коронарографії тис.грн розрахунок 1,72 1,7 98,8

Показники якості

Зменшення травматичності та збільшення дистанції ходьби, зменшення больового синдрому за 
рахунок встановлення катетерів для проведення ротаційної тромбоемболії та ендартеректомії

%

стандарти лікування

100 100
100

Попередженні передчасної смерті від серцево-судинних хвороб: с-м Моргані-Едамса-Стокса за 
рахунок встановлення електрокардіостимуляторів

%
стандарти лікування

63 63 100
Зменшення серцевої недостатності, кількості інсультів, гострої коронарної недостатності за 
рахунок встановлення електрокардіостимуляторів

%
стандарти лікування

90 82 91,1
Зменешсння кількості летальних випадків за рахунок встановлення клапанів серця та 

оксигенаторів хворим
%

стандарти лікування
30 0 0

Попередження розвитку тромбоемболії у хворих з тромбоемболією легеневої артерії % стандарти лікування 100 0 • 0
Попередження розвитку важких форм хронічної венозної недостатності нижніх кінцівок у хворих з 
тромбоемболією легеневої артерії

%
стандарти лікування

70 70 100
Збільшення дистанцій ходьби, змешення больовго синдрому у хворих з патологією захворбвання 
періферічних артерій

%
стандарти лікування

72,2 86,6 119,9
Зменшення кількості ампутацій кінцівок у хворих на атеросклероз судин нижніх кінцівок % стандарти лікування 27,7 27,7 100
Збільшення дистанції ходьби та зменшення больового синдрому за рахунок встановлення судинних 
протезів

%
стандарти лікування

85 85 100
Попередження смертності від ішемічної хвороби серця за рахунок вчасної діагностики % стандарти лікування 100 100 100



№ з/п 1 Іоказник
Одиниця

виміру
Джерело

інформації
Затверджено
програмою Виконано

Рівень виконання до 
затвердженого 
програмою(%)

П ояснення щ о д о  р озб іж н остей  м іж  

виконаними показниками і тими, щ о 

затвердж ені п рограм ою

і 2 3 4 5 6 7

Лікування онкогематологічних хворих (цитостатична терапія)
Показники затрат
Видатки на придбання медикаментів тис.грн. [б ю д ж ет і асигнування 2000 1998,83 99,9

Показники продукту

придбання препаратів цитостатичної терапії та терапії супроводу для лікування ампули ф іа и )„ и 

онкогематологічних хворих
розрахунок до 

кошторису
590 551

93,4

Показники ефективності

забезпечення хворих лікарськими засобами для проведення хіміотерапії та терапії супроводу стандарти лікування
44 69 156,8

Показники якості
попередження смергності у онкогематологічних хворих та покращення доступу до сучасних 
ефективних лікарських засобів

%
стандарти лікування

6 7,63 127,2

Масовий скринінг вагітних І  триместр II  триместр та Селективний біохімічний скринінг
Показники затрат

тис.грн.

Видатки на придбання витратних матеріалів та наборів реактивів
бюджетні асигнування 398,95 393,41

98,6

Ек он ом ію  у  сум і 5 ,54  ти с.грн .н е м ож ливо  

використати , так як ц іна в ідп ов ідн ого  

набору значно вищ а за  цю  сум у

Показники продукту
КІЛЬКІСТЬ пацієнтів, яким буде проведено пренатальний скринінг осіб | інутріш кійоблік 494 494 100
Показники ефективності
Середні витрати на скринінг 3 розрахунку на ОДНОГО хворого пацієнта тас.грн. . | розрахунок 0,81 0,8 98,8

Показники якості
Виконання обстежень за стандартами дасть можливість попередити ускладнення перебігу 
вагітності

%
Стандарт обстеження

90 90 100

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

Видатки на придбання реактивів та тест-систем тас.грн. бюджетні асигнування 618,9 ' 618,8 100

Показники продукту

Кількість наборів для проведення діагностики та барвників (наймен.)
набори

розрахунок
500 803

160,6

іа б езп еч ен а  більш а кількість хв орих за 

рахунок зм енш ення сер ед н іх  витрат на  

придбання о д н о го  набору

Реагенти для аналізатора електролітів фл. розрахунок 89 245 275,3
Показники ефективності
середні витрати на придбання одного набору ■тс. гри розрахунок 3,02 0,68 22,5
середні витрати на придбання одного флакону реагентів для аналізатора електролітів •тс.грн. розрахунок 0,37 0,28 75,7

Показники якості
Покращення лабораторних обстежень за стандартами дасть можливість правильно діагностувати 
захворювання

%
Стандарт обстеження

1,25 1,25 100

Забезпечення клініко-біохімічної лабораторії ВОКВЕЦ лабораторними препаратами та витратними матеріалами до 
біохімічних аналізаторів
Показники затрат



№ з/п Показник Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Затверджено
програмою Виконано

Рівень виконання до 
затвердженого 
програмою(%)

П ояснення щ од о  р озб іж н остей  м іж  

виконаними показниками і тим и, ід о  

затвердж ені п рограм ою

і 2 3 4 5 6 7

видатки на придбання лабораторних реактивів та витратних матеріалів до біохімічних аналізаторів "к І,ш розрахунок
991,374 991,4 100

Показники продукту
кількість придбаних наборів лабораторних реактивів та витратних матеріалів до біохімічних

набір
аналізаторів розрахунок

139 139 100
Показники ефективності

К-ть
проведення хворим на цукровий діабет лабораторних досліджень досл ідж ен ь розрахунок 69000 69000 100

П оказники якості

забезпечення лабораторними препаратами та витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів
%

розрахунок
40 42 105

Забезпечення кліпіко-біохімічноїлабораторії ВОКВЕЦ наборами для визначення рівня гормонів в організмі
Показники затрат

видатки на придбання наборів для визначення рівня гормонів в організмі тис.грн. розрахунок 600,00 600 100

Показники продукту
кількість придбаних наборів для визначення рівня гормонів в організмі набори розрахунок 84 84 100
Показники ефективності

проведення хворим на цукровий діабет лабораторних досліджень
К-ть

до ст ід ж ен ь розрахунок 7 780 7780 100

Показники якості
забезпечення наборами для визначення рівня гормонів в організмі % розрахунок 18 18 100

Забезпечення надання педіатричної допом оги хворим на цукровий діабет ж ителям В інницької області
Показники затрат
Видатки на придбання витратних матріалів та інструментарію для надання педіатричної допомоги 
хворим на цукровий діабет

тис.грн.
розрахунок

200 200 100
Показники продукту
Кількість придбаних витратних матріалів для надання педіатричної допомоги хворим на цукровий 
діабет

К-ть шт.
розрахунок

28 517 31329 109,9
Показники ефективності
Забезпеченість витратними матріалами та інструментарієм для надання подіатричної допомоги 
хворим на цукровий діабет

К-сть паці от  в
розрахунок

3 100 3691 119,1
Показники якості
Забезпеченість витратними матріалами та інструментарієм для надання подіатричної допомоги 
хворим на цукровий діабет

%
розрахунок

100 100 100

Придбання лабораторних реактивів для проведення клініко-діагностичних дослідженні, хворих на орфанні 
захворювання у  Вінницькій області
Показники затрат
видатки на придбання лабораторних реактивів тас.ірн. | розрахунок 276,9 276,9 100

Показники продукту
КІЛЬКІСТЬ придбаних наборів лабораторних реактивів набір | розрахунок 27 27 100
Показники ефект ивності
проведення хворим на орфанні захворювання лабораторних досліджень К-ТЬ досліджень розрахунок 1960 1960 100

Показники якості

забезпечення лабораторними препаратами та витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів %
розрахунок

97 97 100



№  ііп Показник
Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Затверджено
програмою Виконано

Рівень виконання до 
затвердженого 
програмою(%)

П ояснення щ од о  розб іж н остей  МІЖ 

виконаними показниками і тими, іцо  

затвердж ені п рограм ою

І 2 3 4 5 6 7

Забезпечення хворих на цукровий діабет, які знаходиться на стаціонарном у л ікуванні у Вінницькому обласном у  
клінічном у високоспсідіалізоваиому ендокринологічном у центрі, нренаратами інсуліну

Показники затрат

Видатки на придбання препаратів інсуліну та їх  аналогів тис.грн. розрахунок 156,053 156,1 100

Показники продукту

Кількість придбаних препаратів інсуліну О диниць | розрахунок 350500 389350 111,1
1 Іоказ н нк и ефекти її пості

Забезпеченість препаратами інсуліну та їх аналогами хворих на цукровий діабет, які знаходяться 
на стаціонарному лікувані

К -сть пацієнтів
розрахунок

3300 3424
103,8

Покахзники якості

Забезпечення препаратами інсуліну пацієнтів, хворих на цукровий д іабсі, які знаходяться на 
стаціонарному лікуванні у ВОКВЕЦ

%

розрахунок
23,1 23,1

100
Забезпечення хворих на цукровий діабсі', які знаходяться на стаціонарном у л ікуванні у Вінницьком у обласном у
Показники затрат
Видатки на придбання таблетованих цукрознижуючих препаратів тис.грн. розрахунок 4 4 , 0 4 3 44 99,9

Показники продукту
Кількістьпридбаних таблетованих цукрознижуючих препаратів У паковок розрахунок 364 384 105,5
Показники ефективності
Забезпеченість табпетованими цукрознижуючими препаратами хворих на цукровий діабет, які 
знаходяться на стаціонарному лікуванні у ВОКВЕЦ

К-СТЬ ІШПІСІГГІН 1 4 4 2
розрахунок

1315 91,2
Показники якості
Забсзпсченення препаратами десмопресину пацієнтів, хворих на нецукровий діабет, які 
знаходяться на стаціонарному лікуванні у ВОКВЕЦ

%
розрахунок

23,5 23,5 100

Придбання лікарських препаратів для хворих на орфанні захворювання у  Вінницькій області
Показники затрат
видатки на придбання препаратів для лікування хворих на орфанні захворювання тас.грн. | розрахунок 527,23 527,2 100

Показники продукту
кількість придбаних препаратів для лікування хворих на орфанні захворювання к-тьшт | розрахунок 67 67 100

Показники ефективності
забезпеченність пацієнтів хворих на орфанні захворювання медичними препаратами к-ть пацієнтів | розрахунок 7 7 100

Показники якості
забезпеченність пацієнтів хворих на орфанні захворювання медичними препаратами % розрахунок 0,6 0,6 100

Удосконалення надання онкологічної допомоги дорослому населенню
Показники затрат
обсяг- коштів на забезпечення організації лікування хворих на рак щитоподібної залози 
радіоактивним йодом

тис.грн. бюджетні асигііуванни 1095 595 54

Додаткові кошти у вигляді іншої субвенції до 
Львівського обласного бюджету, для палання

обсяг коштів переданий у вигляді субвенції з обласного бюджету на надання медичної допомоги 
хворим Вінницької області у Львівському онкологічному регіональному лікувально-діагностичному 
центрі

тис.грн.

Розпорядження голови
ОДА від 18.04.2018  

року № 317 "Про 
внесення змін до 

обласного бюджету на 
2018 рік"

595 595 100



№ з/п Показник
Одиниця

виміру
Джерело

інформації
Затверджено
програмою Виконано

Рівень виконання до 
затвердженою 
програмою(%)

П ояснення щ од о  р озб іж н остей  м іж  

виконаними показниками і тими, щ о  

затвердж ені програм ою

1 2 3 4 5 6 7

уточнений обсяг коштів на забезпечення організації лікування хворих на рак щитоподібної залози 
радіоактивним йодом

тис. гри.

Розпорядження голови 
ОДА від 18.04.2018 

року № 317 "Про 
внесення змін до 

обласною  бюджету на 
2018

рі к", розпорядження 
голови ОДА від 

06.12.2018 № 9 2 7 -Про 
внесення змін до 

обласною  бюджету на
2018 рікГ

500 0

медичної допомог и хворим Вінницької області, 
які лікуються у Львівському Державному 
онкологічному регіональному лікувально- 
діаітюстичному цсілрі були виділені в КІНЦІ 
бюджетною року

Показники продукту

кількість хворих, які отримують лікування радіоактивним йодом пацієнти
статистична звітність 
закладу Форма № 35- 

- "'О1'11
135 115 85

проліковано хворих відповідно до 
перерахованих коштів згідно актів наданих 
послуг.

Показники ефекти в носгі

дотримання клінічних протоколів лікування хворих на рак щитовидної залози пацієнти
статистична звітність 
закладу Форма № 35- 

злоров
135 115 85

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

пацієнти
статистична звітність 
закладу Форма № 35- 

злоров
135 115 85

П рот идія захворю ванню  на т уберкульоз

Протидія мультирезистентному туберкульозу та туберкульозу з розширеною медикаментозною резистентністю:
•

Забезпеченняобласних тубзакпадів змінними лампами для бактерицидних випромінювачів
Показники затрат

Забезпечення тубзакладів змінними лампами для бактерицидних випромінювачів тис.грн бюджетні асигнування 200 199,9 100
Показники продуту
Придбання змінних ламп Шт. розрахунок 1388 1388 100
Показники ефективності

Кількість УФО-опромінювачів,які потребують заміни ламп

Шт..
Журнал обліку 

відпраіровання часу 
баклампами

4

1000 423 42

Заміна здійснена відповідаю з результатами 
по нірки увсомстром та термінами 1 
використання ламп. План заміни базувався на 
потребі повірки значної кількості ламп, тому 
очікувались вищі показники непридатності 
ламп за результатами увоомстро-радіомстрії

Показники якості
Відсоток ефективно працюючих УФО-опромінювачів % розрахунок 100 100 100

Придбання респіраторів для медпрацівників обласних тубзакладів
Показники затрат

Обсяг коштів, витрачених на придбання респіраторів тис.грн бюджетні асигнування 100 100 100

Показники продукту

Кількість респіраторів

о д розрахунок 2500 4213 169

Запропоновані ч ерез си стем у  Рго7огго  

нижчі ц іни на одиницю  п р одук ц ії дали  

змогу п ровести  придбання респ іраторів  з  

врахуванням реком ендац ій  запасу засобів  

захисту органів дихання



№  з/ и Показник
Одиниця

виміру
Джерело

інформації
Затверджено
програмою

Виконано
Рівень виконання до 

затвердженою  
програмою(%)

П оя снення  щ од о  розб іж н остей  м іж  

виконаними показниками і тими, ш о  

затв ердж ені програм ою

і 2 3 4 5 6 7

1 Іоказники ефективності
Відсоток забезпеченності медпрацівників засобами індивідуального захисту % розрахунок 100 100 100
Показники якості

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

випадки розрахунок
2 випадки на 

3 роки
0 0

Випадків професійної захворюваності ссрсд 
працівників ВОСТМО «Фтизіатрія», які 
підтягають захисту органів дихання у зв’язку з 
професійною діяльністю, на ТБ у закладах

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
Обсяг коштів на придбання витратних матеріалів для рентгенологічної діагностики в закладах 
ВОСТМО "Фтизіатрія"

тис.грн бюджетні асигнування 133 132,9 100

Показники продукту

Кількість упаковок рентген-плівки для рентгенологічних обстежень УП- Розрахунок 96 91 95
Закупівля рентген-плівки проведена з 
врахуванням потреби і залишків плівки.

Показники ефективності

Кількість рсштендосліджень на 100 відвідувань полікнініки ВОСТМО "Фтизіатрія"

о д Ст..ф.20 закладу 43 45,4 106

Кількість досліджень на 100 відвідувань 
поліклініки зросло на 5,6%. Показник 
перевищений за рахунок потреби дообстсжснь з 
використанням лінійних томограм (відмова 
пацієнтів від направлення на СКТ через 
подорожчання послуги; у районних/міських 
ЛПЗ не проводяться -гомографічні 
дослідження), необхідності виконання 
атипових укладок та бічних знімків.

Кількість рсілтсндосліджень на 1 стаціонарного хворого

о д Ст..ф.20 закладу 1,6 1,5 94

Кількість досліджень на ! стаціонарного 
хворого в межах планового показника, та 
пов’язано з тим, що обсяг необхідної 
діагностики проводився на поліклінічному 
етапі, а також відсоток деструктивних проносів 
ссрсд нових випадків ТБ не зазнав суттєвого 
збільшення у порівнянні з 2017 роком.

Показники якості

Відсоток обстежених за допомогою рентгенологічних методів % розрахунок 100 100 . 100

Проведення туберкулінодіаагностики 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"

тис.грн бюджетні асигнування 20 19 95
Закупівля проведена з врахуванням 
запропонованих через систему РгоЗ^огто цін на 
одиницю продукції, що виявились нижчими, 
ніж взяті для розрахунку

Показники продукту
Кількість упаковок туберкуліну розрахунок 135 135 100
Показники ефективності

Кількість обстежених

Ст..ф.20,44 420 454 108
Зросла кількість дітей, що поступили в дитячі 
тубсанаторії, та потребували диференційної 
діагностики перед призначенням лікування або 
контролю за результатами завершення курсу 
хіміопрофілаюпчного лікування

Показники якості



№ з/п І Іоказник Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Затверджено
програмою Виконано

Рівень виконання до
затвердженого 
про грам ою(%)

П ояснення щ од о  розб іж н остей  м іж  

виконаними показниками і тими, щ о  

заз вер д ж е  11 і п р о г рам о ю

і 2 3 4 5 6 7

Кількість відвідувачів та папіст ів закладів ВОСТМО "Фтизіатрія", які підлягають обстеженню за 
допомогою туберкулінової проби з мстою диференційної діагностики та контролю ефективності 
профілактичною лікування

% Ст..ф .20,44 95 100 105

Лікування та профілактика туберкульозу
Забезпечення хворих на туберкульоз патогенетичним лікуванням на стаціонарному етапі (обласні тубзаклади)
П оказники затраї

Кількість коштів, витрачених на придбання засобів патогенетичної терапії та терапії супроводу
тис.грн бюджетні асигнування 200 200 100

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

о д розрахунок 32 32 100

Показники ефективності

Кількість хворих на туберкульоз, іцо потребують патогенетичної терапії

осіб
Ст..ф. 16, Тб07,тб  

07МРТБ 800 958 120

Зросла кількість зарсссзрованих випадків ТБта 
випадків повторного лікування (ссрсд 
чутливого ТБ -  з 26% до 27%, ссрсд МРТБ 
вдвічі -  з  8% до 15,5%). Значна кількість 
хворих із супутньою патологією, яка потребує 
корекції на фоні основного курсу лікування ТБ, 
та побічною дією ПТП

Показники якості

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

% розрахунок 100 99,8 100

Зросла кількість зареєстрованих випадків ТБ та 
випадків повторного лікування (серед 
чутливого ТБ -  з 26% до 27%, ссрсд МРТБ 
вдвічі -  з 8% до 15,5%). Значна кількість 
хворих із супутньою патологією, яка потребує 
корекції на фоні основного курсу лікування ТБ, 
та побічною дією ПТП

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

тис.грн бюджетні асигнування 20 20 100

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

о д розрахунок 6 5 83 Закупівля проведена згідно потреби та 
залишків засобів з попереднього року

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

осіб Ст..ф.20 130 127 98 Прооперовані усі пацієнти, які потребували | 
хірургічних втручань і

Показники якості

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

% розрахунок 80 90,5 113

Досягнуто кращого показника за рахунок 
нескладних операцій, незначного відсотку 
прооперованих хворих, у яких супутня 
патологія на фоні ТБ і мультирсзистснтний 
процес ТБ мали б негативний вплив на 
результат лікування

Реалізація спільних заходів протидії поєднаної патології туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
Придбання ко-тримоксазолу та аналогів для профілактики опортуністичних інфекцій в тубстаціонарі
Показники затрат | | [



№ з/п Показник Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Затверджено
програмок) Виконано

Рівень виконання до
затвердженого
гірограмою(%)

П ояснення щ од о  розб іж н остей  м іж  

виконаними показниками і тими, що

затвердж ені програм ою

1 2 3 4 5 6 7

Кількість коштів, витрачених на придбання котрим оксазолу, його аналогів та інших засобів дня 
профілактики опоргуністичних інфекцій

тис. гри бюджетні асигнування 7 0 , 8 1 0 ,6 1 5

Не закуплено котримоксазору дня ін'єкцій у 
зв’язку з відсутністю у державному реєстрі 
МОЗ зареєстрованої ціни. Використовувались 
ліки, що були закуплені у  2017 році. У 201Н 
році зростання кількості хворих на ко-інфекцію 
не перевищило 5%, що не потребувало більших 
витратна медикаменти.

Показники продукту

Кількість найменувань лікарських засобів, що необхідні для профілактики опортуністичних 
інфекцій

о д розрахунок 6 5 8 3

В наявності весь необхідний перелік 
(икористовувались засоби, закуплені у II 
півріччі 2017 року), за винятком ін ’єкційного 
котримоксазолу д ія  хворих, шо поступають у 
важкому стані

Показники ефскцінності
Кількість хворих на туберкульоз, що потребують профілактики опортуністичних інфекцій осіб Т607 7 5 9 3 1 2 4 Зростання -захворюваності на ко-ін<|>скцію

Показники якості
Відсоток охоплення лікуванням хворих на ко-інфекцію, з мстою профілактики опортуністичних 
інфекцій % розрахунок 9 0 8 3 , 9 9 3

Не призначення засобів через проти покази

Придбання вакутайнерів для забору зразків крові для тестування пацієнтів тубкзакладів
Показники затрат

Кількість коштів, витрачених на придбання вакутайнерів тис.грн б ю д ж е т і асигнування 3 3 1 0 0

Показники продукту

Кількість вакутайнерів шт. розрахунок 3 2 0 0 8 0 0 2 5
Закупівля зменшена у зв’язку з  наявністю на 
затишку та збільшення вартісті

Показники ефективності
Кількість тестів на ВІЛ-інфікування на 1 стаціонарного хворого у ВОСТМО "Фтизіатрія" досл. Ст..ф .20 1 1 1 0 0

Показники якості

Відсоток охоплення ДКТ стаціонарних хворих ВОСТМО "Фтизіатрія"
% розрахунок, Ст..ф20 9 8 9 8 , 6 1 0 1

Д К Т проведене у всіх показних випадках, за 
винятком тих, коли хворі поступали у важкому 
стані та  не були доступні проведенню 
консультації.

Здійснення заходів щодо покращення імунної профілактики грипу та інших інфекційних захворювань серед дітей та 
медичних працівників будинків дитини
Показники затрат
медикаментозні засоби тис.грн звітність установ 5 0 , 8 5 0 , 8 1 0 0

Показники продукту
придбання вакцин тис.грн. звітність установ 5 0 , 8 5 0 , 8 1 0 0

Показники ефективності

проведення імунізації серед контингентів груп ризику за епідеміологічним показником 40  Л. звітність установ 2 5 0 1 8 4 7 4

ч ер ез  зр о ст а н н я  вар т о сті в ак ц и н и  і 

заку п ів л і м е н ш о ї її  к іл ь к о с т і зм ен ш ел ась  

к іл ько ст і ос іб , яким  б ула  п р о в ед ен а  

в акц и н ац ія

Показники якості
зменшення рівня захворюваності, смертності та інвалідності від інфекційних хвороб 40 л. звітн ість установ 2 5 0 1 8 4

Вчасно проведені профілактичні та лікувальні заходи сприятимуть недопущенню ускладнень 
епідемічної ситуації в закладах

40 л. звітність установ 2 5 0 1 8 4



> 3. Аналітичний описовий звіт щодо:

3.1 додаткових заходів, не передбачених програмою:
фінансування програми щодо забезпечення онкологічних хворих, проводилось не лише за кошти виділенні по програмі, але й за рахунок централізованих поставок МОЗ України

3.2 стану фінансування з описом запланованих та факгнчних джерел і обсягів фінансування у відповідному періоді:
фінансування заходів проірами недостатнє; обсяги фінансових ресурсів, необхідних для виконання заходів програми за рахунок коштів обласного бюджету, затвердженні рішенішям 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" та рішеннням 19 сесії 7 скликання обласної Ради № 355 від 19.05.2017р." Про внесення змін та доповнень до обласної програми "Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров’я громадян" 
становлять 356412,3 тис.грн. Уточнений обсяг коштів на реалізацію заходів програми, який передбачений рішенням про обласний бюджет на 2018 рік становить лише 88976,8тис.грн. (25% від потреби).

3.3 результатів реалізації програми та порівняння факгнчних значень індикаторів (показників) оцінки результативності реалізації плану заходів з їх прогнозованим значенням у відповідному періоді:

Фактичні значення індикаторів(показників) оцінки результативності реалізації плану заходів 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 вирішення):

Частина препаратів, що внесені до протоколів лікування і не можуть бути замінені, не включенні до Національного переліку, що унеможливлює їх закупівлю закладами охорони здоров'я. Крім того, проблемним питанням с, відсутність реєстрації певних препаратів МОЗ, при наявності їх в 
протоколах лікування та наказах МОЗ, що призводить до неможливості закупівлі даних препаратів в рамках програми.

Найголовніше проблемне питання - недостатнє фінансове забезпечення.

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 зниження рівня смертності деяких категорій хворих, відновлення працездатності, забезпечення активного житгя та  нормального подальшого розвитку 

дітей і дорослих жителів Вінницької області ; вплив реалізації заходів програми на динаміку основних показників можливо проаналізувати лише по річним показникам; 
остаточну оцінку реалізації програми можливо буде провести лише 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 збільшення продовжуваності життя хворих, забезпечення активного життя та нормального подальшого розвитку дітей і дорослих жителів 
Вінницької області, при продовженні програми за напрямком - забезпечення дітей, хворих на онкогематологічну патологію, лікуванням т а  супроводжуючою терапією згідно клінічних протоколів, забезпечення виробами медичного призначення для впровадження сучасних методів введення 
лікарських засобів у онкогематологічних хворих - збільшиться рівень поліпшення якості надання спеціалізованої онкологічної допомоги, зменшиться летальність та інвалідизація хворих з онкогематологічною патологією, підвищиться виживання хворих на онкогематологічну патологію; 
реалізація заходів, направлених на профілактику та  боротьбу зі СНІДом позитивно вплине на динаміку зниження рівня розповсюдження ВІЛ-інфекції/СНІДу серед населення Вінницької області, своєчасне виявлення нових випадків інфікування забезпечить можливість на ранніх стадіях 
розпочати лікування хворих і попередити подальше розповсюдження інфекції.
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Іііформунишш НЛССЛСНІІМ ШЛЯХОМ ІІХЛІІСЛМіиї (демонстрації 
фі:о.му ігро профілапзосу НШ-інфоадіІС/СІ 11У(у

50 20 20 20
0

Прид^шня фиктору коагуляції крові дня чноріїх іш 
гемофілію 661,25 301,05 301,05 301,05

0 0 0 0

Придания сн;рпро'іеіів великих суглобів 17664,633 2100 2071,4 2071,4
0 28,6 0 0

ІІКОІІОЧІ* у сумі 2И.6 іис. пиникла 
і її сіп проведених тирііп.І Іроіюдура мс 
іиолліїсил іюморно черечбра* часу

1 Ірилбання ви фтіних матеріалів дім лікування хворих на
хронічну ішркову пслпстиіііісіь методом гемодіалізу 8 МЛО.97 53802.4* 5Ч«77.1< 53577,15

0 225,3 0 0 ІМСІІІІІСІІНМ нлріості через річницю 
курсу ШІЛЮТ

1 Іри/ї'мііин мсдикіімі-ііі їв < уи|-і'вод\' чнорим м.: гемодіалічі 14552,533 759 759 759
0 0 0 0

Придбання медикаментів супроиоду хворим па гемодіалізі,
!4>И 1 і’ЛИМ м Нінмииі 736,8 736,8 736,8 736,8

0 0 0 0

Придйіння МЄДИКЛ МСНТІВ С\1ЦЯЯ«>ЛУ хворим ІІЛ гемодіалізі 
МОІІК1ИІІЯМ ЯМНІЛЬСЬКОГО (ЯіЙОІіу 45 45 45 45

0 0 0 0

Придбання витратних матеріалів дня лікувашш хворих іиі 
х|мнічііу іиіркову недостатність методом неритонеалмюіо 
діалізу 33548,439 8423,55 7886,28 7886,28

0 537,27 0 0 мкофиіиуммилошмфу т  іілсичаги 
к»яр и жімюму обсяііОкиаппм упади 
плинам« й КІННІ ФУЛМЯ)

І Ірн;|5аіаія лікарських засобів хворим % не|кха/рссішми 
оріанами 3480 2994,1 2208,22 2208,22

0 785,88 0 0
7К5.88 їмс.ірн. шкунінля не 
відбулась иоигорно черо брак

ІІри;45ання препаратів невідкладної дріюмоі-и у розі 
кровотечі роділь та породіль в акушерському стаціонарі 
облаеш ї лікарні 333,575 234,96 210,14 210,14

0 24,82 0 0

24,82 і не гри. була пі;иіиаіня 
догиікова уіода на їмсніаснна 
ІІоторно мкунімля не

І Іридґїаіаія лікарських засобів дня лікування дихалміих 
розладів у новонароджених 277,725 265,04 263,54 263,54

0 1,5 0 0 економія коштів ніл нрояс,(ст4 
ііроцспурн чакупішіі

Придбання очних протезів для хворих з  анофтальмом 36,4 31,6 31,57 31,57 0 0,03 0 0
економія к смілі в мд ііроаслсн«Я 
процедури закупівлі

[ Іри/^аіпія наборів розхідних матеріалів д ія  проведешся 
операцій з приводу катирикти 555,5 250 229,68 229,68

0 20,32 0 „ 0

Цузи інднжат лампем упм* т

яідмомтея «и іюснчаюм тоафу.Зі
часу нпм і о̂ікяура мкупінді не 

Аум і^імглеіа
Забезнсчаои лікувальним харчуванням дітей хворих на 
фагілкетонурію 1931,511 1700 1699,73 1699,73

0 0,27 0 0 екіяіомія коштів від проа«доноГ

Придания кардіониробів 7001,3 2099 2091.19 2091,19 0 7,81 0 0
економія коштів мд проаодсиоі 
врсяіелури закупівлі

ІриЛЬшня нрена|хнтів для онкогематологічних хворих 3500 2000 1998,83 1998,83 0 1.17 0 0
економія коипів від проведенОІ 
процедури іакупінлі

Іридбання витрнтних матеріалів то наборів реактивів для 
щхшедашя масового скриніїиу вагітних 5439,442 398,95 393,41 393,41

0 5,54 0 0

економія у сумі 5,14інс.грн. по 
можлнво внкорнсіаїм, так як ціна 
відоовіднао набору ша«аю вніпн тн 
суму економії

ІІри/^ніня рсиктивів та виробів медичного нриашчеіпія для 
покращення якості либораторних дослідасень 1371,3 618,9 618,8 618,8

0 0.1 0 0 економія конггів від провсиюиоТ 
нр<якиіурн мкупіилі

Придбання нигратних матеріалів до біохімічних 
аналізаторів для визначашн рівня глкжози у крові хворим 
ш цукровий діабет та наїриггам із групи ризику розвитку 
цукрового діабету медичними закладами первинного та 

вто|)инік)іо  рівнів Нінниіо>кої області.

11 057,7 4 280,6 3 860,6 0 0 420 0

1 Іридбання витратних матеріалів до  біохімічних 
аналізаторів для визначення ріння глікованоїхі 
х-моглобіпу хворим іш цукровий діабет медичними 
шкладими ншринного рівня ІЗінниііької області.

10 369,8 416,6 30,9 3 860,6 0 0 385,7 0

іридбання шпратзіих матеріалів до  біохімічних 
аналізаторів для визначення рівня мікроальбумінурії 
хворим на і<укровий діабет жителям Вінницької 
>блаеті.

450,5 4 9 3 35,5 30,9 0 0 13,8 0

1 Іридбання засобш самокоіггролю хворим на цукровий 
діабет жителям Вінницької області

14 343,9 *568,3 243,9 35,5 0 0 324,4 0

Забезпечення клініко-біохімічної лабораторії 
Зінницькоїх) областях» клінічного 
виижоснеціалгюнаноіч) ендокринологічного центру 
шбіроторними препаратами та витратними 
матеріалами до біохімічних аналізаторів та наборами 
для визначення ріння гормонів в оганізмі

6  573,4 1 591,374 1 591,374 1 591,374 243,9 0 0 0 0
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Забезпечення хворих ии цукровий її» нсцукроннй діабет 
препаратами інсуліну ти десмонрссину при »»шнеці зі 
стаціонару або при амбулаторному прийомі у 
Вінницькому обласному клінічному 
нисокоспсціал поганому ендокринологічному цсіпрі н 
разі першого призначення або переведення з одного 
»йду препарату на інший

859,0 321,9 321,9 321,9 0 0 0 0

Придбання витратних матеріалі» для інсуліноиих помп 
хнорим на цукровий діабет дітям Вінницької облаєм

' л62.7

-

1 308,8 868,1 0 « 440,7

і Іридбання препараті» інсуліну ти їх иншюгі» для 
хнорих на цукроинй діабет, які знаходяті.сн на 
стаціонарному лікунинні у Вінниці.кому облиеному 
клінічному писокоспспіалізонаному 
еПДОКрИІИІЛОПЧІЮМУ Ііен'фі

569,3 156,053 156,053 156,053 868,1 0 0 0 0

1 Іридбання таблетоиапих цук|н>чнижуючих препараті» 
для лікування хнорих на пукро»ий діабет, які 
■знаходяться на стаціонарному лікуианиі у Вінницькому 
облесному КЛІНІЧНОМУ нисокоспсціалізошному 
ендокринологічному цепгрі

187,5 44,04.Я 4.5,04.1 44,043 0 0 0 0

Забезпечення надання ікуиатричної допомоги хнорим 
по цукровий діабет жителям Вінницько! області

569,6 26,1 200,0 12,5 200,0 9,8 200,0 0 0 2,7 0

Придбиння лабораторних реактиві» для пронесення 
клінік о- діапюстич них досліджень хнорих на орфанні 
тахнорюнання по Вінницькій області

276,9 276,9 276,9 276,9 9,8 0 0 0 0

І Іридбання лікарських препаратів для хнорих на 
орфинні іахнорюішння по ВіншіціасіЙ області

182,0 118 276,4 527,230 1 787,900 527,230 1 709,600 527,230 0 0 78,3 0

Забезпечити розробку та проведення інформаційної 
кампанії з метою виснп лсішя метолів профілактики та 
лікування іскрового діабету і його ускладнень, та інших 
ендокринних захворювань

291,75

- * 1 709,600 0 0 0 0

І Іроеедення щороку на обласному рівні Всесвітнього 
/рія діабету ( 14 листопада) 34,03 0 0 0 0

1 Іілнищсіпія якості нанчання хворих на іукрониЙ діабет 
у "Школі цукроноїх) діабету" Вінницького обласного 
клінічного нисокоспеціалізонанош ендокринологічного 
цеіпру

4.2 0 0 0 0

Удосконалення надання онкологічної допомоїм дорослому 
населенню

1095,0 1095,0 595 595 0 500 0 0

Дидд гконі кошін у вигляді ІНШІЙ 
субвенції до Львівського оГшаснсях) 
бюджету, ппя надання медичної 
допомоги хворім Ніннніїької 
обшиті, які лікуються у 
Львівському Державному 
онкологічному регіональному 
лікуналміо-дішностичному центрі 
були виділені в кінні бюджетного 
р<жу

І Ірозидія іахворкжаїпію на туФсркульот, придбання 
медикамсіпів та виробів медичною призначення 746,8

746,8 685,4 685,4 0 61,4 0 0

Іс використано асигнувань у м ’ахку і 
відсутністю у державному регетрі 
И( >3 іарсплрованої ціни та ^купівля 
проведем» і врахуванням 
іаііриіюкміамих чсреї систему 
ІЧо/лгго ціп иа одиницю продукції, ««>

розрахунок
Здійснення заходів щодо нокрищення імунної профілактики 
грішу та інших інфекційних -захнорюнаш. серед дітей та 
медичних працівників будинків дитиші

50,8 50,8 50,8 50,8 0 0 0 0

Д иректор Департаменту охорони здоров'я Вінницької ОДА

Начальник управління фінансово-економічної-о та 
правового забезпечений


