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ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

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

30.01.2018 №11/-

Вінницька обласна Рада

на №207-07-37
від 05.01.2018

За дорученням голови Вінницької облдержадміністрації, Департамент
надає інформацію про виконання обласних програм відповідно до додатків
2,3 до рішення 24 сесії обласної ради 7 скликання від 28 вересня 2017 року
№469.
Додатки на?/7~арк.

Директор Департаменту

Поліщук JI.B. 661205
Швець J1.M. 660265

Л.О.Грабович

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

ШФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2017 рік
Департамент охорони здоров'я ОДА___________________
найменування головного розпорядника коштів програми

Департамент охорони здоров'я ОДА___________________
найм енування в ідп ов ідаль н ого виконавця програм и

_______________ Обласна програма "Майбутнє Вінниччини в збережені здоров'я громадян" на 2016-2020 роки, рішення 4 сесії 7 скликання №45 від 11.02.2017
найм енування програм и, дата і н ом ер р іш ення об л а с н о ї Ради про її затв ер дж ен н я

1. Виконання заходів і завдань Програми

№

Ф актично проведені заходи

Заплановані заходи

Назва, зміст заходу/напрям діяльності

Запланований результат

Назва, зміст заходу/напрям діяльності

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.

1

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

2

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

Кількість хворих з порушенням мозкового
кровообігу яким буде надана невідкладна
допомога -900

Досягнуті результати

Кількість хворих з порушенням мозкового
кровообігу яким надана невідкладна допомога
-906

Кількість хворих, яким проведено ургентне
нейрохірургічне втручання - 5

№

Фаісгично проведені заходи

Заплановані заходи

Назва, зміст заходу/напрям діяльності

Запланований результат

Назва, зміст заходу/напрям діяльності

Досягнуті результати

3

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

Зменшення летальності хворих з
онкогематлогічною патологією,
на 6,0%.

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

4

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 зменшено показник післяопераційної
летальності, збільшено показник виживання
для впровадження сучасних методів введення
лікарських засобів у онкогематологічних хворих. протягом року

5

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 ВІЛінфекції та інших соціально - небезпечних
хвороб

6

7

8

Адаптовані молочні суміші для дітей першого року життя, Кількість ВІЛ-інфікованих дітей до року
народжених ВІЛ-інфікованими матерями.
забезпечених адаптованими молочними
сумішами- 60дітей

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 на базі Центру СНІДу.

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

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.

Проведення тестування населення, насамперед
груп ризику на ВІЛ-інфекцію - 15360 досліджень
Охоплення послугами з діагностики вірусних
Профілактика захворюваності на вірусні
гепатитів В та С у ВІЛ/СНІД хворих - 6628
гепатити В та С, інфекції, що передаються
Профілактика захворюваності на вірусні гепатити В та С,
досліджень
статевим шляхом (ІПСШ), для представників
інфекції, що передаються статевим шляхом (ІПСШ), для
груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ
представників груп підвищеного ризику щодо інфікування
та ВІЛ-інфікованих. Проведення досліджень на
ВІЛ та ВІЛ-інфікованих. Проведення досліджень на вірусні
вірусні гепатити В та С у ВІЛ-інфікованих на
гепатити В та С у ВІЛ-інфікованих на базі комунального
закладу «Вінницький обласний Центр профілактики та
базі комунального закладу «Вінницький
боротьби зі СНЩом».
обласний Центр профілактики та боротьби зі
СНІДом».

зменшено показник післяопераційної
летальності, збільшено показник виживання
протягом року

Виконання заходів інфекційного контролю
шляхом забезпечення засобами захисіу від
інфікування на ВІЛ/СНІД та інших соціально
- небезпечних хвороб 48 осіб
Кількість ВІЛ-інфікованих дітей до року
забезпечених адаптованими молочними
сумішами- 60дітей

Проведення тестування населення, насамперед
груп ризику на ВІЛ-інфекцію - 15360
досліджень
Охоплення послугами з діагностики вірусних
гепатитів В та С у ВІЛ/СНЩ хворих - 6628
досліджень

№

Заплановані заходи

Назва, зміст заходу/напрям діяльності

9

Запланований результат

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

Забезпечення лабораторного супроводу
інфекції та моніторинг ефективності APT

перебіг

12

13

14

Назва, зміст заходу/напрям діяльності

Кількість споживачів ін’єкційних наркотиків,
переведених на замісну підтримувальну терапію- Забезпечення амбулаторних хворих на ВІЛ1 пацієнт
інфекцію/СНІД, споживачів ін’єкційних
наркотиків, препаратами замісної
підтримувальної терапії (дод. 2 до постанови
Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998
року№ 1303).

ВІЛ-

10

11

Фактично проведені заходи

Досягнуті результати

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

Забезпечено лабораторний супровід перебігу
ВІЛ-інфекції та моніторингу ефективності APT
Охоплення послугами діагностики перебігу
ВІЛ-інфекції та моніторингу ефективності
APT - 600 досліджень

Охоплення послугами діагностики перебігу ВІЛінфекції та моніторингу ефективності APT - 600
досліджень
Забезпечення дослідження зразків крові призовників,
військовослужбовців та студентів військових навчальних
Охоплення послугами з діагностики вірусних
закладів
методом
імунохемілюмінесцентного
гепатитів В та С у призовників,
анапізу(ІХЛА) на гепатити В та С
військовослужбовців та студентів військових
навчальних закладів -2400 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 -2400 досліджень

Забезпечення лікування та меди каментозної профі лактики
опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань
Кількість ВІЛ-інфікованих осіб-стаціо нарних
(туберкульозу, інфек-цій,що передаються статевим
хворих охоплених лікуванням від вірусних
шляхом, вірусних гепатитів), ускладнень
гепатитів В та С -8 пацієнтів

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

Забезпечена доступність 8 пацієнтів до
специфічного противірусного лікування від
гепатитів В та С

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

Забезпечено специфічне противірусне лікування
пацієнтів з хронічними гепатитами В та С, що
мають виражений ступінь фіброзу/циррозу
Забезпечена доступність 7 пацієнтів до
Охоплення лікуванням пацієнтів хворих на
(F3/F4)
на базі Гепатологічного Центру МКЛ №1 специфічного противірусного лікування від
гепатити В та С на базі Гепатологічного Центру
м.Вінниця
гепатитів В та С
МКЛ №>1т м.Вінниця- 7 пацієнтів

Забезпечення запровадження гендерного підходу під час
надання послуг людям, які живуть з ВІЛ та представникам
груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, в тому
числі споживачів ін’єкційних наркотиків

Питома вага охоплених профілактичними
послугами споживачів ін’єкційних наркотиків,
чоловіків, які мають секс з чоловіками, осіб, що
надають сексуальні послуги за винагороду, із
загальної кількості на обліку - 7%

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

15

Запроваджено тендерний підхід під час надання
послуг людям, які живуть з ВІЛ та
представникам іруп підвищеного ризику щодо
інфікування ВІЛ, в тому числі споживачів
ін’єкційних наркотиків

Питома вага охоплених профілактичними
послугами споживачів ін’єкційних наркотиків,
чоловіків, які мають секс з чоловіками, осіб,
що надають сексуальні послуги за винагороду,
із загальної кількості на обліку - 7%

Придбання фактору коагуляції крові для хворих
на гемофілію

попередження смертності хворих 3
дефіцитом VIII фактору коагуляції від
кровотеч (від загальної кількості хворих, що
потребують лікування) у 24,3 % хворих

№

Заплановані заходи

Назва, зміст заходу/напрям діяльності

Фактично проведені заходи

Запланований результат

Назва, зміст заходу/нанрям діяльності

Досягнуті результати

відновлення працездатності у працюючих
16

хворих за рахунок імплантації кульшових та

Придбання ендопрогезів великих суглобів

відновлення працездатності у працюючих
хворих за рахунок імплантації кульшових та
колінних суглобіву у 90% хворих

Придбання ендопротезів великих суглобів

колінних суглобіву у 90% хворих

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, що
будуть забезпечені лікуванням) у 85% хворих

18

Придбання медикаментів супроводу хворим на гемодіалізі, Забезпечення безпечної процедури гемодіалізу у Придбання медикаментів супроводу хворим на
жителям м.Вінниці
100 % хворих
гемодіалізі, жителям м.Вінниці

Забезпечення безпечної процедури гемодіалізу
у 100 % хворих

19

Придбання медикаментів супроводу хворим на гемодіалізі, Забезпечення безпечної процедури гемодіалізу у Придбання медикаментів супроводу хворим на
жителям Козятинського району
100% хворих
гемодіалізі, жителям Козятинського району

Забезпечення безпечної процедури гемодіалізу
у 100% хворих

17

Придбання медикаментів супроводу хворим на хронічну
ниркову недостатність методот перитонеального діалізу

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

Придбання медикаментів супроводу хворим на
хронічну ниркову недостатність методот
перитонеального діалізу

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

Придбання медикаментів супроводу хворим на
перитонеальному діалізі, жителям Вінницького району

Забезпечення безпечної процедури діалізу у 100
% хворих

Придбання медикаментів супроводу хворим на
перитонеальному діалізі, жителям Вінницького
району

Забезпечення безпечної процедури діалізу у
100 % хворих

22

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

23

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

20

21

24

Придбання лікарських засобів для лікування дихальних
розладів у новонароджених

25

Придбання очних протезів для хворих з анофтальмом

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

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

Забезпечується протезування хворих з
анофтальмом у 100 % хворих

Забезпечується протезування хворих з
анофтальмом у 100 % хворих

Придбання очних протезів для хворих з
анофтальмом

№

Заплановані заходи

Назва, зміст заходу/напрям діяльності

26

Запланований результат

Придбання наборів розхідних матеріалів для проведення
операцій з приводу катаракти

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

Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на
фенілкетонурію

Забезпечення активного життя та подальшого
нормального розвитку дітей, із загальної
кількості дітей, що потребують лікувального
харчування у 92,5 % хворих

27

28

Фактично проведені заходи

Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на
фенілкетонурію
Придбання кардіовиробів

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

Назва, зміст заходу/напрям діяльності

Досягнуті результати

Придбання наборів розхідних матеріалів для
проведення операцій з приводу катаракти

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

Забезпечення лікувальним харчуванням дітей
хворих на фенілкетонурію

Забезпечення активного життя та подальшого
нормального розвитку дітей, із загальної
кількості дітей, що потребують лікувального
харчування у 92,5 % хворих

Забезпечення лікувальним харчуванням дітей
хворих на фенілкетонурію
Придбання кардіовиробів

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

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

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

2.Попередження передчасної смерті від серцевосудинних хвороб: с-м Моргані-Едамса-Стокса.у
63 % хворих

2.Попередження передчасної смерті від
серцево-судинних хвороб: с-м МорганіЕдамса-Стокса.у 63 % хворих

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

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

3. Зменешення кількості летальних випадків у 30
% хворих

3. Зменешення кількості летальних випадків у
30 % хворих

4. попередження розвитку тромбоемболії у 100
% хворих

4. попередження розвитку тромбоемболії у 100
% хворих

попередження розвитку важких форм хронічної
венозної недостатності нижніх кінцівок у 60 %
хворих

попередження розвитку важких форм
хронічної венозної недостатності нижніх
кінцівок у 60 % хворих

5. збільшення дистанцій ходьби, змешення
больовго синдрому у 72 ,2% хворих

5. збільшення дистанцій ходьби, змешення
больовго синдрому у 72 ,2% хворих

зменшення кількості ампутацій кінцівок 5
хворим (27,7%)

зменшення кількості ампутацій кінцівок 5
хворим (27,7%)

29

№

Заплановані заходи

Назва, зміст заходу/напрям діяльності

ЗО

Фактично проведені заходи

Запланований результат

Назва, зміст заходу/напрям діяльності

6. збільшення дистанції ходьби та зменшення
больового синдром у хворих у 85 % хворих

6. збільшення дистанції ходьби та зменшення
больового синдром у хворих у 85 % хворих

зменшення ампугації кінцівок у хворих у 10 %
хворих

зменшення ампутації кінцівок у хворих у 10
% хворих

Придбання кардіовиробів для хворих жителів Вінницького
зменшення серцевої недостатності, кількості
району
інсулінів, гострої коронарної недостатності у 90
% хворих

Придбання кардіовиробів для хворих жителів
Вінницького району

31

Придбання медикаментів супроводу хворим на гемодіалізі, Забезпечення безпечної процедури гемодіалізу у Придбання медикаментів супроводу хворим на
жителям Вінницького району
100% хворих
гемодіалізі, жителям Вінницького району

32

Придбання препаратів для онкогематологічних хворих

33

34

35

Досягнуті результати

попередження смертності у онкогематологічних
хворих та покращення доступу до сучасних
ефективних лікарських засобів у 60 % хворих

Придбання препаратів для онкогематологічних
хворих

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

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.
Придбання витратних матеріалів до
біохімічних аналізаторів для визначення рівня
глікованого гемоглобіну хворим на цукровий
діабет медичними закладами вторинного рівня
Вінницької області.

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

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

зменшення серцевої недостатності, кількості
інсулінів, гострої коронарної недостатності у
90 % хворих
Забезпечення безпечної процедури гемодіалізу
у 100% хворих
попередження смертності у
онкогематологічних хворих та покращення
доступу до сучасних ефективних лікарських
засобів у 60 % хворих

Диспансерним наглядом охоплено пацієнтів із
ЦЦ 1,2 типів, в тому числі дітей - 100%-во

Проведення безкоштовних клініко-біохімічних
аналізів для хворих на ендокринні патології

№

Заплановані заходи

Назва, зміст заходу/нанрим діяльності

Фактично проведені заходи

Запланований результат

Назва, зміст заходу/напрям діяльності

Досягнуті результати

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

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

36

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

37

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

100 % забезпечення лікарськими препаратами

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

38

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 виділив лише Вінницький та
Іллінецький райони

39

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

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

100% забезпечення лікарськими препаратами

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

40

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
Часткове забезпечення лікарськими
діабет, які знаходяться на стаціонарному
препаратами за рахунок благодійної допомоги
лікуванні у Вінницькому обласному клінічному
високоспеціалізованому ендокринологічному
центрі

41

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

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

Надається

42

Забезпечення надання подіатричної допомоги хворим на
цукровий діабет жителям Вінницької області

Забезпечення надання подіатричної допомоги
хворим на цукровий діабет жителям Вінницької
області

Кількість випадків гашрен, зумовлених
цукровим діабетом 133 та становить біля 0,26
% серед усіх хворих на цукровий діабет в
області

Зменшення кількості випадків гангрен
зумовлених цукровим діабетом (% хворих із
діабетичною гангреною серед загальної
кількості хворих із ПД) - 0,3

№

Заплановані заходи

Назва, зміст заходу/нанрям діяльності

Фактично проведені заходи

Запланований результат

Назва, зміст заходу/напрям діяльності

43

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

44

Придбання лікарських препаратів для хворих на орфанні
захворювання по Вінницькій області

45

Придбання лікарських препаратів для хворих на орфанні
захворювання, які знаходяться на стаціонарному лікуванні
у Вінницькому обласному клінічному
високоспеціалізованому ендокринологічному центрі

46

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

47

Протидія захворюванню на туберкульоз

Досягнуті результати

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

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, які знаходя ться на
стаціонарному лікуванні у Вінницькому
обласному клінічному високоспеціалізованому
ендокринологічному центрі

Забезпечення лікарськими препаратами
хворих на орфанні захворювання на 2%

Лікування хворих на рак щитоподібної залози
згідно протоколу на 100,0%. Прогнозовнана
кількість хворих - 90 чоловік.

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

За 2017р. лікування радіоактивним йодом
отримали 67 осіб, відповідно до акту
виконаних робіт

Забезпечення надання спеціалізованої медичної
допомоги населенню Вінницької області

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

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

і.А наліз

виконання показників та пояснення щодо їх виконання:

№ з/п
4

Рівень виконання до
Пояснення щодо розбіжностей між
затвердж еного
виконаними показниками і тими, що
програм ою (% )
затверджені програмою

П оказник

О диниця
вим іру

Д ж ерело інф орм ації

Затвердж ено
п рограм ою

В иконано

2

3

4

5

6

7

бюджетні призначення

1640,0

1640,0

100

977,3

749,6

76,7

1

О б ла сна п р о г р а м а " М а й б у т н є В ін н и ч а н и в з б е р е ж е н н і зд о р о в'я гр о м а д я н " н а 2 0 16-2020 р о к и

Р о зви т ок н адання д опом оги х во р и м з н еінф екційною пат ологією , лікува н ня т а п р о ф іла кт и ки сер ец ево -суди н ни х т а суди н но -м о зко ви х захворю вань
П оказники затрат
видатки на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів

тис. гри
тис. гри

в т. ч. акталізе

придбано меньше, у звязку із
залишком препарату на 01.01.17р.

П оказники продукту
кількість хворих з порушенням мозкового кровообігу , яким буде надана невідкладна допомога
П оказники еф ективності
середня вартість лікування одного хворого
П оказники якості

осіб

розрахунок до кошторису
закладу

900,0

906

100,7

грн.

розрахунок

1,8

1,8

100

%

статистичні дані

%

статистичні дані

35,1
64,9

35,1
64,9

100
100

скорочення строків лікування
пацієнтів

досягнення якості лікування у хворих працездатного віку
повне відновлення
часткове відновлення

Забезпечення д ороговарт існим и виро б а м и м ед и чн о го призначення пацієнт ів, щ о зна хо дят ься н а ст а ц іо н а р но м у лікува н ні в ней р о хір ур гічн о м у в ід д іленн і ко м унального за кла д у
"В інницька обласна психоневрологічн а лік а р н я ім. а ка д .О .І.Ю щ ен ка"
П оказники затрат
видатки на придбання виробів медичного призначення
П оказники продукту
Кількість хворих, яким буде проведено ургентне нейрохірургічне втручання
П оказники еф ективності
середня вартість лікування одного хворого
П оказники якості

тис.грн

бюджетні асигнування

500,0

500,0

100

осіб

Наказ ДОЗ

5,0

5,0

100

тис. грн.

розрахунок

100,0

100,0

100

60,0

60,0
40,0

100

40,0

7500

7500

100,0

досягнення якості лікування у хворих працездатного віку
повне відновлення
часткове відновлення

%
%

100

У досконалення надання о н ко ло гічн о ї д оп о м о ги д ит я чом у н аселенню
П оказники затрат
Обсяг коштів для забезпечення препаратами хіміотерапії, супроводжуючої терапії, та виробами медичного призначення

тис.грн.

бюджетні призначення,
розпорядження голови ОДА від
30.06.2017 №451

П оказники продукту
кількість первинних хворих у стаціонарі

осіб

статистична звітність закладу

50

41

82,0

даний показник не є прогнозованим

кількість пролікованих хворих у стаціонарі із злоякісними новоутвореннями

осіб

статистична звітність закладу

340

379

111,5

у звязку з тим, що частина пацієнтів,
які раніше лікувались на
четвертинному рівні залишаються
лікуватись у ВОДЮІ

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

осіб

статистична звітність закладу

5500

8544

155,3

у звязку з тим, що частина пацієнтів,
які раніше лікувались на
четвертинному рівні залишаються
лікуватись у ВОДКЛ

днів

статистична звітність закладу

17,7

22,5

127,1

у звязку з тим, що частина пацієнтів,
які раніше лікувались на
четвертинному рівні залишаються
лікуватись у ВОДКЛ

П оказники ефективності

середня тривалість лікування одного хворого

О д иниц я
вим іру

Д ж ерело ін ф орм ації

Затвердж ено
програм ою

В иконано

2

3

4

5

6

7

показник післяопераційної летальності

%

статистична звітність закладу

1,5

0 ,4

26,7

позитивний результат у звязку із
достатнім фінансовим забезпеченням

рівень виживання протягом року

%

статистична звітність закладу

52

97,4

187,3

рівень виживання протягом 5 років

%

статистична звітність закладу

60

47,6

79,3

позитивний результату звязку із
достатнім фінансовим забезпеченням
коректно оцінити показник
неможливо, так як програма діє тільки
2 роки

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

тис.грн

бюджетні призначення

270,3

270,3

100

Видатки на забезпечення амбулаторних хворих на ВІЛ-інфекцію/СНЩ, споживачів ін'єкційних наркотиків, препаратами замісної
підтримувальної терапі ї(дод. 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року № 1303)

тис.грн.

довідка про зміну асигнувань

20

20

100

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

тис.грн.

довідка про зміну асигнувань

177,5

177,5

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 на базі Центру СНІДу

тис.грн.

довідка про зміну асигнувань

4 54,3

454,3

100

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

тис.грн.

довідка про зміну асигнувань

54,2

54,2

100

Забезпечення лабораторного супроводу перебіг ВІЛ-інфекції та моніто-ринг ефективності APT

тис.грн.

зміни асигнувань

8,1

8,1

100

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

тис.грн.

довідка про зміну асигнувань

189,8

189,8

100

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

тис.грн.

довідка про зміну асигнувань

274,4

274,4

100

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

тис грн.

довідка про зміну асигнувань

431,4

431

99,9

Забезпечення запровадження гендерного підходу під час надання послуг людям, які живуть з ВІЛ та представникам груп підвищеного
ризику щодо інфікування ВІЛ, в тому числі споживачів ін'єкційних наркотиків

тис.грн.

довідка про зміну асигнувань

100

99

99

уп

стандарт забезпечення
стандарт забезпечення

1082
446

1082

уп

4 46

100
100

уп.
уп.

стандарт забезпечення
стандарт забезпечення

42

42

100

33

33

100

л
упак

стандарт забезпечення

500
236

500
236

100

стандарт забезпечення

маски одноразові

л
шт.

стандарт забезпечення
стандарт забезпечення

69
1250

69
1250

100
100

гумові рукавички честерильні

пар

стандарт забезпечення

7 650

7650

100

гумові рукавички стерильні

пар

стандарт забезпечення

2 020

2 020

100

1

f

Рівень виконання до
Пояснення щодо розбіжностей між
затвердж еного
виконаними показниками і тими, що
п рограм ою (% )
затверджені програмою

П оказник

№ з/п

П оказники якості

•

П р о т и д ія е п ід е м ії BIJI-іч ф екц ії т а С Н ІД у
П оказники затрат

П о казники продукту
М олочна адаптована суміш для дітей від 0 міс. до 6 міс.
М олочна адаптована суміш для дітей від 7 міс. до 12 міс.
Наркотичний препарат бупрен 2 мг
Наркотичний препарат бупрен 8 мг
Витратні матеріали для дотримання вимог інфекційного контролю :
дезинфікуючий та стерилізуючий розчини
серветки просочені деззасобом
антисептик для рук

100

упак.

стандарт забезпечення

4

4

100

одноразовий одяг

компл.

стандарт забезпечення

380

380

100

Genscreen™ ULTRA H IVAg-Ab, 480 tests

набори

стандарт дослідження

32

32

100

ARCHITECT HBsAg Qualitative II Reagent Kit

компл.

стандарт дослідження

1

1

100

Набір реагентів "ДСУ-ІФА-АНТИ-HCV” імуноферментні для виявлення антитіл до вірусу гепатита С у сироватці або плазмі крові людини
імуноглобулінах та інших препаратах, виготовлених із сироватки (плазмі) крові людини (192,480)

набори

стандарт дослідження

9

9

100

дезинфікувальний засіб дляобробки медичних виробів лабораторії, в т. ч. обладнання (5 кг)

Витратні матеріали для тестування на ВІЛ- інфекцію населення, передусім груп підвищеного ризику методом ІФА

Витратні матеріали для дослідження на вірусні гепатити В та С у ВІЛ-інфікованих

економія за результатами роботи в
електронній системі прозоро

Р івень виконання до
Пояснення щодо розбіжностей між
затвердж еного
виконаними показниками і тими, що
програм ою (% )
затверджені програмою

П оказник

О диниця
вим іру

Д ж ерело інформ ації

Затвердж ено
програм ою

В иконано

2

3

4

5

6

7

Набір реагентів "ДСУ-ІФА-НВ.\Ац" імунофер.чеитні для виявлення чи підтвердження поверхового антигену вірусу гепатиту В у сироватці або пла:ші
крові людини (192,480)

набори

стандарт дослідження

10

10

100

№ з/п

і

Витратні матеріали для лабораторного супроводу перебіг ВІЛ-інфекціїта моніторинг ефективності APT
Наконечники, 1ОООшт.вупак.

упак

стандарт дослідження

13

13

100

Тест-смужки, 100шт. в упак.

упак

стандарт дослідження

6

6

100

Чашки для зразків, 1000шт в упак.

упак.

стандарт дослідження

1

1

100

Комплекти реагентів АКСНПІССТAnti-HCV

набори

стандарт дослідженн я

12

12

100

Комплекти реагентів ARCHITECTHBsAg

набори

стандарт дослідження

12

12

100

попередньо
наповнений

стандарт лікування

60

60

100

упак

стандарт лікування

26

26

100

попередньо
наповнений

стандарт лікування

84

84

100

Копегус (рибавірин) - таблетки

упак.

стандарт лікування

37

37

100

таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг по 28 таблеток у флаконі, по І флакону в картонній оболонці

упак.

стандарт лікування

26

26

100

177

177

100

154

154

100

Витратні матеріали для дослідження на вірусні гепатити В та С у призовників, військовослужбовців та студентів військових навчальних закладів

Препарати для лікування вірусних гепатитів у ВІЛ-інфікованих осіб-стаціонарних хворих
Пегасис —розчин для ін 'скцій 1X0 мкг/0,5 мл у попередньо наповнених шприцах № 1 (пегінтерферон а-2а). L 03A B 11 лікування хронічних вірусних
гепатитів (В і С)
Совалді (софосбувір) - таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 м г по 28 таблеток у флаконі, по 1 флакону в картонній оболонці.

Препарати для лікування гепатитів В та С на базі Гепатологічного Центру
Пегасис - розчин для ін 'акцій 180 мкг/0,5 м л у попередньо наповнених шприцах № 1 (пегінтерферон а-2а). І.ОЗАВ11 - лікування хронічних вірусних
гепатитів (В і С)

Совалді (софосбувір)

Проведення профілактичних послуг, в тому числі
для спож ивачів ін'єкційних нар ко т и ків (СІН), з них кількість осіб
чоловіки кількість осіб

стандарт лікування

кількість осіб

стандарт лікування

23

23

100

чоловікам, які мають секс з чоловіками (ЧСЧ) кількість осіб

стандарт лікування

143

143

100

особам, які надають сексуальні послуги за винагороду (РКС) (жінки) кількість осіб

стандарт лікування

143

143

100

П о к азн и к и еф екти вн ості

Кількість ВІЛ-інфікованих дітей до року забезпечених адаптованими молочними сумішами

осіб

статистичний звіт закладу

60

60

100

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

осіб

статистичний звіт закладу

1

1

100

48

48

100

розрахунок

15360

15360

100

кількість осіб

статистичний звіт закладу

6 628

6628

100

Кількість
досліджень

стандарт досліджень

600

600

100

кількість осіб

статистичний звіт закладу

2400

2400

100

Виконання заходів інфекційного контролю шляхом забезпечення засобами захисту від інфікування на ВІЛ/СН1Д та інших соціально небезпечних хвороб

кількість осіб первинні дані бухобліку закладу
Кількість

Проведення тестування населення, насамперед груп ризику на ВІЛ-інфекцію
Охоплення послугами з діагностики вірусних гепатитів В та С у ВІЛ/СНЩ хворих
Охоплення послугами діагностики перебігу ВІЛ-інфекції та моніторингу ефективності APT
Охоплення послугами з діагностики вірусних гепатитів В та С у призовників, військовослужбовців та студентів військових навчальних
закладів

досліджень

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

кількість осіб Вибірка історій хвороби закладу

8

8

100

Охоплення лікуванням пацієнтів хворих на гепатити В та С

кількість осіб

звітна інформація
гепатологічного центру

7

7

100

%

щорічні звіти ГО

7

7

100

Питома вага охоплених профілактичними послугами споживачів ін'єкційних наркотиків, чоловіків, які мають секс з чоловіками, осіб, що
надають сексуальні послуги за винагороду,із загальної кількості на обліку
П о к а зн и к и я к о с т і

1
№ з/n

П оказник

і

*

2

О диниця
виміру

Д ж ерело інф орм ації

Затвердж ено
програм ою

В иконано

Р івень виконання до
Пояснення щодо розбіжностей між
затвердж еного
виконаними показниками і тими, що
програм ою (% )
затверджені програмою

3

4

5

6

7

Зменшення ризику передачі ВІЛ від матері та дитини, шляхом штучного вигодовування 60 дітей до року згідно клінічного протоколу
"Попередження передачі ВІЛ від матері до дитини", затвердженого наказом МОЗ України №716

%

статистичний звіт закладу

100

100

100

Охоплення споживачів ін'єкційних наркотиків програмами замісної терапії

%

статистичний звіт закладу

100

100

100

Підвищення рівня безпеки послуг з профілактики, діагностики та лікування ВШ-інфскції та інших соціально - небезпечних хвороб

%

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

%

статистичний звіт закладу

100

100

100

Підвищення рівня доступності послуг з діагностики вірусних гепатитів В та С у В1Л/СН1Д хворих

%

розрахунок

100

100

100

Підвищення рівня діагностики перебігу ВІЛ-інфекції та моніторінгу ефективності APT

%

розрахунок

100

100

100

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

%

розрахунок

100

100

100

Охоплення ВІЛ-інфікованих осіб-стаціонарних хворих лікуванням від вірусних гепатитів В і С

%

розрахунок

100

100

100

%

розрахунок

32-100 в
залежності від
схеми

100

100

%

акт виконання послуг

100

100

100

Підвищення ефективності процесу лікування хворих на гепатити В та С
Охоплення профілактичними послугами осіб з груп ризику ( СІН,ЧСЧ, РКС) від запланованих
П ри дб анн я ф акт ору ко а гул яц ії крові для хво р и х на гем оф ілію
П оказники затрат

обсяг коштів на придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію
П оказники продукту
VIII фактор коагуляції крові
П оказники еф ективності

тис.грн.

бюджетні призначення

300

299,53

99,84

фл

розрахунок до кошторису

60

60

100,00

осіб

Внутрішній облік хворих
закладу

74

74

розрахунок

9

Загальна кількість хворих на гемофілію, що потребує лікування
осіб

100,00
18

кількість хворих на гемофілію, що зможуть бути забезпечені на виділену суму коштів
П оказники якості
рівень попередження смертності хворих з дефіцитом VIII фактору коагуляції від кровотеч (від загальної кількості хворих, що
потребують лікування)

200,00

Стандарти лікування

%

економія іа результатами роботи
електронної системи
"Прозоро".Передбачені проірамою кошти
використані: залишок, обумовлений
економіста не дозволяє закупити одиницю
препарату

12,2

доза 8 фактору залежить від важкості
кровотеч , тому доза була зменшена за
медичними показами, що дало змогу
забезпечити більшу кількість хворих

24,3
199,18

П р и д б а нн я ен допрот езів великих сугло б ів
П о казники затрат
бюджетні призначення

тис.грн.

обсяг асигнувань виділених на придбання ендопротезів великих суглобів
П о казники продукту

1469,08

відновлення працездатності у працюючих хворих за рахунок імплантації кульшових та колінних суглобів
П р и дб анн я вит рат н их м а т е р іа лів д ля лікува н ня хво р и х на хрон ічн у н и р ко ву недост ат ніст ь м ет о до м гем о діа лізу
П оказники затр ат

80,00

Залишок ендопротезів обумовлений їх
придбанням у листопаді-грудіа.Будс
використано у 1-му кварталі 2018 року.

Внутрішній облік хворих, які
потребують ендопротезування

35

тис.грн.

розрахунок

42,8

42,8

100,00

%

Стандарти лікування

90

90

100,00

осіб
кількість хворих, яким буде проведено оперативне втручання
П оказники еф ективності
середні витрати на проведення оперативного втручання одному хворому
П оказники якості

98,14

економія за результатами роботи
електронної системи "Прозоро", яку
неможливо було використати через брак
часу.

1496,94

|

28

№ з/п

П оказник

О диниця
виміру

Д ж ерело ін ф орм ації

Затвердж ено
програм ою

В иконано

І

2

3

4

5

6

тис.грн.

*

бюджетні призначення

Р івень виконання до
Пояснення щодо розбіжностей між
затвердж еного
виконаними показниками і тими, що
програм ою (% )
затверджені програмою
7

4 9 702,4

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

47356,75

95,28

економія коштів виникла внаслідок
відміни тендерних закупівель через
оскарження їх результатів ТОВ «ЕврікаМедікал» Фаундсйшсн». Процедуру було
відмінено 05.12.2017р. Подальше
використання коштів було неможливе за
браком часу для проведення нових торгів.

П оказники продукту
загальна кількість осіб, що потребує гемодіалізу
кількість хворих на- хронічну ниркову недостатність, що можуть бути забезпечені лікуванням методом гемодіалізу

осіб

Реєстр хворих

258

325

125,97

осіб

розрахунок до кошторису

216

286

132,41

тис гри

розрахунок

222,2

222,2

100,00

%

Стандарти лікування

85

85

100,00

тис.грн

бюджетні призначення
відповідно до розпорядження
№ 207 від 23.03.2017

500

471,3

94,26

протягом року 'збільшився реєстр хворих,
які перебувають на обліку
проліковано -^а рахунок залишків минулого
рокута 20%угод

П оказники ефективності
середні витрати на забезпечення лікуванням одного хворого
П оказники якості
Збільшення продовжуваності життя хворих більше одного року (від кількості хворих, що будуть забезпечені лікуванням)
П ри дб анн я м ед и ка м е н т ів су п р о во д у хворим н а гем одіалізі
П оказники затрат

Обсяг асипгувань на придбання медикаментів супроводу хворим на гемодіалізі
П о казники продукту
Загальна кількість осіб-жителів м.Вінниця, що потребують медикаментів супроводу
Кількість осіб, яким можуть бути забезпечені медикаменти супроводу
П оказники еф ективності
середні витрати на забезпечення одного хворого
П оказники якості
Забезпечення безпечної процедури гемодіалізу

осіб
осіб

розрахунок до кошторису

Реєстр хворих

82
82

82
82

100,00
100,00

тис.грн

розрахунок

6,1

6,1

100,00

%

Стандарти лікування

100

100

100,00

тис.грн.

бюджетні призначення
відповідно до розпорядження
№ 207 від 23.03.2017

736,8

П р и дб анн я м ед и ка м е н т ів су п р о во д у хворим на гем одіалізі, ж ит елям м . Вінниці
П оказники затрат

Обсяг асигнувань на придбання медикаментів супроводу хворим на гемодіалізі, жителям м.Вінниці

економія за результатами роботи в
електронній системі прозоро.

736,7

99,99

П оказники продукту
Загальна кількість осіб-жителів м.Вінниця, що потребують медикаментів супроводу

осіб

Реєстр хворих

69

69

100,00

Кількість осіб, яким можуть бути забезпечені медикаменти супроводу
П оказники ефективності
середні витрати на забезпечення одного хворого

осіб

розрахунок до кошторису

69

69

100,00

тис грн.

розрахунок

10,68

10,68

100,00

%

Стандарти лікування

100

100

100,00

тис.грн

розпорядження від 20 04.2017
№277, розпорядження голови
ОДА від 27.07.17 №524

60

П оказники якості
Забезпечення безпечної процедури гемодіалізу
П ридбання м ед и ка м ент ів с у п р о во д у хворим на гем одіалізі, ж ит елям К о зят и нсько го р а й о н у
П оказники затрат

Обсяг асигнувань на придбання медикаментів супроводу хворим на гемодіалізі, жителям Козятинського району
П оказники продукту
Загальна кількість осіб-жителів Козятинського району, що потребують медикаментів супроводу
Кількість осіб, яким можуть бути забезпечені медикаменти супроводу
П оказники ефективності
Середні витрати на забезпечення одного хворого
П оказники якості
Забезпечення безпечної процедури гемодіалізу
П ри дб анн я м ед и ка м ент ів суп р о во д у хворим на гем одіалізі, ж ит елям В інн и ц ько го ра й о н у

економія за результатами роботи в
електронній системі прозоро.

59,8

99,67

осіб

Реєстр хворих

осіб

розрахунок до кошторису

10
10

10
10

100,00
100,00

тис.грн.

розрахунок

6

6

100,00

%

Стандарти лікування

100

100

100,00

№ з/п

П оказник

О диниця
виміру

Д ж ер ел о ін ф орм ації

Затвердж ено
програм ою

Виконано

2

3

4

5

6

тис.грн.

бюджетні призначення
відповідно до розпорядження
голови ОДА від 31.05 2017 р.
№373

1

Рівень виконання до
Пояснення щодо розбіжностей між
затвердж еного
виконаними показниками і тими, що
програм ою (% )
затверджені програмою
7

П оказники затрат

*
Обсяг асигнувань на придбання медикаментів супроводу хворим на гемодіалізі, жителям Вінницького району
П оказники продукту
Загальна кількість осіб-жителів Вінницького району, що потребують медикаментів супроводу
Кількість осіб, яким можуть бути забезпечені медикаменти супроводу
П оказники еф ективності
Середні в т р а т и на забезпечення одного хворого
П оказники якості
Забезпечення безпечної процедури гемодіалізу

економія за результатами роботи в
електронній системі прозоро.

55,6
55

98,92

осіб

Реєстр хворих

осіб

розрахунок до кошторису

18
18

18
18

100,00
100,00

тис.грн.

розрахунок

3,09

3,06

99,03

%

Стандарти лікування

100

100

100,00

тис.грн

бюджетні призначення,
рішення сесії № 436 від
18.07.2017

16650
16531,14

99,29

осіб

Реестр хворих

74

74

100,00

осіб

розрахунок до кошторису

51

65

127,45

тис.грн.

розрахунок

329,41

329,41

100,00

%

Стандарти лікування

85

85

100,00

тис.грн.

бюджетні призначення
відповідно до розпорядження
голови ОДА від 31.05.2017 р.
№373

П ри дб анн я вит рат н их м а т е р іа лів д ля лікува н ня хворих н а хрон ічн у н и р ко ву н едо ст ат ніст ь м ет о до м п ер и т о неа льно го д іа лізу
П о казники за тр ат

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

П оказники продукту
загальна кількість осіб, що потребує діалізу
кількість осіб, що може бути забезпечена лікуваннам методом перитонеального діалізу
П оказники еф ективності
середні витрати на забезпечення лікукванням одного хворого
П оказники якості
Збільшення продовжуваності життя хворих більше одного року (від кількості хворих, що будуть забезпечені лікуванням)

залишок за рахунок зменшення вартості
лікарських засобів за умовами договору

забезпечена за рахунок залишків

П р и дб анн я м ед и ка м ент ів су п р о во д у х во р и м на перит онеальном у діалізі, ж и т елям В інн и ц ько го р а й о н у
П оказники затрат

Обсяг асигнувань на придбання медикаметів супроводу хворим на діалізі, жителям Вінницького району

економія за результатами роботи в
електронній системі прозоро.

12,4
9,5

76,61

П оказники продукту
загальна кількість осіб - жителів Вінницького району, що потребує медикаментів супроводу

осіб

Реєстр хворих

осіб

розрахунок до кошторису

4
4

4

кількість осіб, що може бути забезпечені медикаменти супроводу
П о казники ефективності
середні витрати на забезпечення одного хворого
П оказники якості

4

100,00
100,00

тис.грн.

розрахунок

3,1

2,4

77,42

%

Стандарти лікування

100

100

100,00

тис.грн.

бюджетні призначення

2317,36
2225,14

96,02

Забезпечення безпечної процедури діалізу
П р и д б а нн я ліка р сь ки х з а со б ів хворим з пересадж ен им и органам и
П оказники затрат

Обсяг асигнувань на придбання лікарських засобів хворим з пересадженими органами
П оказники продукту
кількість хворих,з пересадженими органами, що потребують забезпечення лікарськими засобами
П оказники еф ективності
забезпечення хворих, які перенесли трансплантацію, медикаментами
П оказники якості
захист трансплантатів від відторгнення

осіб

Реєстр хворих

35

35

100,00

%

розрахунок

100

100

100,00

%

Стандарти лікування

100

100

100,00

тис грн.

бюджетні призначення

200

199,84

99,92

Економія за рахунок зменшення вартості
лікарських засобів за умовами договору

Придбання препаратів невідкладної допомоги у разі кровотечі роділь та породіль в акушерському стаціонарі обласної лікарні
П оказники затрат
обсяг асигнувань на придбання препаратів невідкладної допомоги у разі кровотечі роділь та породіль

П оказники продукту

економія за результатами роботи в
електронній системі прозоро.

№ з/п

П оказник

1

2
кількість хворих, що будуть забезпечені стандартним набором медикаментів у разі кровотечі

П оказники ефективності
—- "
середні витрати на надання невідкладної допомоги в одному випадку кровотечі
П оказники якості
забезпечення зупинки кровотечі та подальшого життя пацієнтам

О диниця
вим іру

Рівень виконання до
Пояснення щодо розбіжностей між
затвердж еного
виконаними показниками і тими, що
програм ою (% )
затверджені програмою

Д ж ер ел о інф орм ації

Затвердж ено
програм ою

В иконано

6

7

29

126,09

3

4

5

осіб

Внутрішній облік хворих
закладу

23

тис.грн

розрахунок

8,7

8,7

100,00

%

Стандарти лікування

100

100

100,00

тис грн.

бюджетні призначення

241,5

241,4

99,96

забезпечення за рахунок залишків

П р и д б а нн я ліка р сь ки х за со б ів д ля лікува н н я д ихальних р о зла д ів у ново на р о д ж ени х
П оказники затрат
Обсяг коштів на придбання лікарських засобів для лікування дихальних розладів у новонароджених

фл.

стандарти лікування

18

16

88,89

П оказники продукту
кількість новонароджених дітей, що можуть бути забезпечені лікарським засобом

осіб

стандарти лікування

9

9

100,00

П о казники ефект ивності
Придбання медикаментів з розрахунку на одну недоношену дитину 2фл/дит.

фл.

стандарти лікування

2

2

100,00

П оказники якості
Забезпечення подальшого життя малюків, в яких виникнуть вказані стани

%

стандарти лікування

85

85

100,00

ніс.грн

бюджетні призначення

31,6

31,6

100,00

шт.

стандарти лікування

ЗО
32

106,67

Природні фосфоліпіди 120 мг по 1,5 мл.

економія за результатами роботи в
електронній системі прозоро.
за рахунок збільшення вартості одного
флакону

П р идбання очних прот езів д ля х во р и х з ан оф т альм ом
П о казники затрат
обсяг асигнувань на придбання очних протезів для хворих з анофтальмом

кількість очних протезів, що будуть придбані
П о казники продукту
осіб

стандарти лікування

30

кількість хворих з анофтальмом у яких будуть використані протези
П оказники еф ективності
середні витрати на протезування одного хворого з анофтальмом
П о казники якості
Забезпечується протезування хворих з анофтальмом

1

3,33

тис.грн.

розрахунок до кошторису

1,1

1,1

100,00

%

стандарти лікування

100

100

100,00

тис.грн.

бюджетні призначення

250

було придбано 30шт. звичайних протезів, а
за рахунок економії було придбано 2 шт.
малорозмірних
Протези були закуплені в кінці року та
будуть використані на протязі 1 кварталу
2018р.

П р и дб анн я н аборів р о зхід н и х м а т е р іа лів для провед ення операцій з п р и во д у ка т а р а кт и
П оказники затрат

239,59

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

стандарти лікування

60

76,67

економія за результатами роботи
електронної системи "Прозоро", яку
неможливо було використати через брак
часу.
закуплена менша кількість через
збільшення вартості наборів на момент
проведення закупівлі

11,67

Необхідні набори з ІОЛ отримані за
результатами закупівель лише
28.12.2017року, в зв’язку з чим не було
можливості для їх використання.

95,84

46

кількість наборів для проведення операцій з приводу катаракти-факоемульсікації з імплатанцією м’якої ІОЛ
П оказники продукту
операцій

стандарти лікування

60

7

кількість проведених операцій факоемульсікації з імплатанцією м ’якої ЮЛ
П оказники ефективності
середні витрати на проведення одніеі операції
П оказники якості
забезпечення малоінвазивної сучасної техніки операцій, покращення рівня життя

тис.грн

розрахунок

4,2

4,2

100,00

%пацієнтів

стандарти лікування

100

100

100,00

тис грн.

бюджетні призначення

1679,6

1673,73

99,65

Забезпечення лікувальн им харчуванням діт ей х во р и х на ф енілкет онурію
П оказники затрат
Видатки на закупівлю лікувального харчування
П оказники продукту

економія за результатами роботи в
електронній системі прозоро.

П оказник

№ з/п

ОДИНИЦЯ

вим іру

Д ж ерело інф орм ації

Р івень виконання до
затвердж еного

Затвердж ено
програм ою

В иконано

6

7

37

100,00

програм ою (% )

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

3

4

5

осіб

Внутрішній облік хворих
закладу

37

осіб

стандарти лікування

37

37

100,00.

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

%

Забезпечення відсутності клінічних проявів хвороби у дітей, що отримують харчування

%

стандарти лікування
стандарти лікування

92,5
67,7

92,5
67,7

100,00
100,00

тис.грн.

бюджетні призначення

1651,74

1653,9

100,13

10

100,00

10

50,00

не використаний продукт через проведення
закупівлі в грудні

6

50,00

не використаний продукт через проведення
закупівлі в грудні

3

60,00

придбана кількість флаконів використана
для хворих в іншій кількості за медичними
показниками

18

100,00

39

65,00

2

і

кількість дітей, що потребують лікувального харчування
П оказники ефективності
кількість дітей, що зможуть отримати лікувальне харчування
П оказники якості

П р и дб анн я кард іовироб ів
П о казники затрат
Видатки на закупівлю кардіовиробів
П оказники продукту
1..Кількість хворих з патологією захворювання периферичних судин, яким буде надано допомогу.
2. Кількість хворих, яким буде покращенно життя зі стабілізацією артеріального тиску за рахунок штучних водіїїв ритму серця
3.Кількість хворих у яких будуть встановлені механічних клапанів серця таоксигенаторів для дорослих

осіб
осіб

6.Кількість хворих, яким буде надано медичну допомогу за рахунок встановлення судинних протезів
П оказники еф ективності
1.Середні витрати на одного хворого з патологією захворювання периферичних судин
2. Середні витрати на стабілізацією артеріального тиску одного хворого за рахунок штучних водіїїв ритму серця
3 Середні витрати на придбання механічних клапанів та оксигенаторів з розрахунку на одного хворого
4.Середні витрати на лікування одного хворого з патологією тромбосмболія легеневої артерії
5.Середні витрати на придбання препарату алпростадил з розрахунку на одного хворого на атеросклероз судин нижніх кінцівок
б.Середні витрати на встановлення суддиних протезів на одного хворого
П оказники якості

10
20

осіб

Внутрішній облік хворих
закладу

12

осіб

Внутрішній облік хворих
закладу

5

осіб

Внутрішній облік хворих
закладу

18

осіб

Внутрішній облік хворих
закладу

60

4.Кількість хворих з патологією тромбосмболія легеневої артерії, яким буде надано медичну допомогу
5.Кількість хворих на атеросклероз судин на атеросклероз судин, яким буде надано допомогу

Внутрішній облік хворих
закладу
Внутрішній облік хворих
закладу

тис.грн.
тис.грн.
тас.грн
тис.грн
тис.грн.
тас.грн.

розрахунок
розрахунок
розрахунок
розрахунок
розрахунок
розрахунок

23,4

23,4

23

20,9

29,36

29,36

40
2,8

100,00
90,87
100,00

40

100,00

2,8

100,00

5

8,5

170,00

100

100

1.Зменшення травматичності та збільшення дистанції ходьби, зменшення больового синдрому у хворих з патологією захворювання
періферічних судин.

%

2.Попередженні передчасної смерті від серцево-судинних хвороб: с-м Моргані-Едамса-Стокса.

%

стандарти лікування

63

63

100,00

Зменшення серцевої недостатності, кількості інсультів, гострої коронарної недостатності.

%

стандарти лікування

90

90

100,00

ЗО

33

100,00

стандарти лікування

%
3. Зменешення кількості летальних випадків

110,00

стандарти лікування

4. попередження розвитку тромбоемболії

%

стандарти лікування

100

100

100,00

попередження розвитку важких форм хронічної венозної недостатності нижніх кінцівок

%

стандарти лікування

60

60

100,00

5. збільшення дистанцій ходьби, змешення больовго синдрому

%

стандарти лікування

72,2

72,2

100,00

зменшення кількості ампутацій кінцівок 5 хворим (27,7%)

%

стандарти лікування

27,7

27,7

100,00

%

стандарти лікування

85

85

100,00

10

15,3

6. збільшення дистанції ходьби та зменшення больового синдром у хворих

%
зменшення ампутації кінцівок у хворих

стандарти лікування

до одного хворого застосовано більше ніж 1
протез

153,00

рівень попередження смертності мас
позитивну дминаміку за рахунок
забезпечення більшої кількості хворих

рівень зменшення ампутації кінцівок у
хворихі має позитивну дминаміку

№ з/п

П оказник

О диниця
вим іру

Д ж ерело інф орм ації

Затвердж ено
програм ою

Виконано

2

3

4

5

6

тис.грн.

розпорядження голови ОДА
від 31.05.2017 р. №373

32

1

Рівень виконання до
Пояснення щодо розбіжностей між
затвердж еного
виконаними показниками і тими, що
програмою{% )
затверджені програмою
7

П ридб ання кард іовироб ів для хворих ж и т е лів В інн ицького р а й о н у
П оказники затрат
4

Видатки на закупівлю кардіовиробів
П оказники продукту
кількість хворих яким будуть встановлені м еханічні клапани серця т а оксигснатори д л я дорослих
П оказники еф ективності
середні витрати н а п ридб ання м ехан ічн их клапанів серця т а оксигенаторів з розрахунку н а одного хворого
П оказники якості
зм енш ення серцевої недостатності, кількості інсулінів, гострої корон арної нед остатності

економія за результатами роботи в
електронній системі прозоро.

28,7

89,69

1

1

100,00

розрахунок

32

28,7

89,69

%

стандарти лікування

90

90

100,00

тис.грн.

бюджетні асигнування

474

осіб

|

внутрішній облік хворих

тис.грн.

|

економія за результатами роботи в
електронній системі прозоро.

П ри дб анн я препарат ів для о н когем ат ологіч них хво р и х
П оказники затрат

видатки на закупівлю препаратів для онкогематологічних хворих
П оказники продукту
придбання препаратів цитостатичної терапії та терапії супроводу для лікування онкогематологічних хворих
П оказники еф ективності
забезпечення хворих лікарськими засобами для проведення хіміотерапії та терапії супроводу
П оказники якості
попередження смертності у онкогематологічних хворих та покращення доступу до сучасних ефективних лікарських засобів

По угоді за тендерними закупівлями не
ввезений препарат бендамустін до

451,13

9 5,18

28.12.2017р.

флакони

|

розрахунок до кошторису

|

320

320

100,00

осіб

|

стандарти лікування

]

60

60

100,00

60

60

100,00

1208,671

1208,671

100,0

210

170

81,0

39050

112130

287,1

Зміна структури закуплених наборів для
лабараторних досліджень

21

19

90,5

Підвищення ціни на лабараторні реактиви

%

стандарти лікування

Забезпечення клініко -б іо х ім іч н о їла б о р а т о р ії В О К В Е Ц ла б о р а т о р н и м и п р еп а р а т а м и т а ви т р а т н и м и м а т ер іа ла м и д о біохім ічних а н а ліза т о р ів
П о казники затрат
видатки на придбання лабораторних реактивів та витратних матеріалів до біохімічних аналізаторів
П оказники продукту
кількість придбаних наборів лабораторних реактивів та витратних матеріалів до біохімічних аналізаторів
П оказники ефективності

тис.грн.

І

набір

розрахунок

|

розрахунок

К-ть

проведення хворим на цукровий діабет лабораторних досліджень
П оказники якості
забезп ечен ня л абораторним и преп аратам и т а витратним и матеріалам и д о б іо хім ічн их аналізаторів

досліджень

розрахунок

%

розрахунок

За б езпеченн я надання п ед іа т р и ч н о ї д о п о м о ги хво р и м н а цукровий д іабет ж и т елям В ін н и ц ько ї о бласт і
П о казники затрат
видатки на придбання витратних матеріалів та інструментарію для надання педіатричної допомоги хворим на цукровий діабет
П о казники продукту
кількість придбаних витратних матеріалів для надання подіатричної допомоги хворим на цукровий діабет
П оказники ефективності

тис.грн.

|

розрахунок

]

24,268

24,268

100

набір

|

розрахунок

|

1357

1357

100

1885

1885

100

К-ть

забезпеченність витратними матеріалами та інструментарієм для надання подіатричної допомоги хворим на цукровий діабет
П оказники якості

досліджень

забезпеченність витратними матеріалами та інструментарієм для надання подіатричної допомоги хворим на цукровий діабет

%

І

розрахунок

1

50

50

100

тис.грн.

|

розрахунок

|

200

200

100

розрахунок

П р и д б а нн я ла б о р а т о р н и х р еа к т и вів д ля провед ення клініко-діагност и чн и х д ослідж еннь хво р и х на ор ф а н ні захво р ю ва нн я
П оказники затрат
видатки на придбання лабораторних реактивів
П оказники продукту

Підвищення ціни на лабараторні реактиви

№ з/п

П о к азн и к

О диниця

1

2
кількість придбаних наборів лабораторних реактивів

Затвердж ено

Д ж е р е л о ін ф о р м а ц ії

в и м ір у

п рограм ою

3

4

5

набір

розрахунок

К-ть
досліджень

%

Р ів е н ь в и к о н а н н я д о
В и кон ан о

за т в е р д ж е н о г о
п р о г р а м о ю (% )

ЗО

6
30

7
100

розрахунок

2060

2 060

100

розрахунок

72

72

100

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

П оказники ефективності
п роведення хворим на ц укровий д іаб ет лаб о р ато р ни х дослідж ень

П оказники якості
забезпечення лабораторними препаратами та витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів

П р идбання ліка р сь ки х препарат ів д ля хво р и х на орф анні за хворю ванн я у В інницькій о бла ст і
П оказники затрат
видітки на придбання препаратів для лікування хворих на орфанні захворювання

тис.грн.

|

розрахунок

|

489,061

489,061

100

набір

|

розрахунок

]

18

18

100

розрахунок

5

5

100

розрахунок

0,5

0,5

100

тис.грн.

бю дж етні призначення

500

500

100

тис.грн.

облдерж адм іністрац ії від
01 .03.2017 року № 136 "Про
вн есен н я зм ін до обласного

650

559,1

86

П оказники продукту
кількість придбаних препаратів для лікування хворих на орфанні захворювання

П оказники ефективності
забезпеч еіш ість п ацієнтів хвори х на орф анні захворю ван н я м едичним и п репаратам и

К-ть пацієнтів

П оказники якості
забезпечен н ість пацієнтів хвори х на о рф ан н і захворю ван н я м едичним и п репаратам и

%

1

У досконалення н адання о н ко ло гіч н о ї допом оги д орослом у населенню
П оказники затрат
передбачен и й обсяг к ош тів на забезпечення о рган ізац ії л ікуван ня хвори х на р ак щ и топ одібн ої залози радіоактивним йодом в обласном у
бю джеті на п очаток року

р озп орядж ен ня голови
о бсяг кош тів, переданий за тр ан сф ертн ою у го д о ю (договір № 1 від 15 лю того 2017 року) у ви гляді інш ої субвенц ії д о Л ьвівського
обласного бю дж ету, для н адання м ед и ч ної д оп ом оги хвори м В ін н и цько ї області, які лікую ться у Л ьвівськом у Д ерж авном у
он кологічн ом у регіональн ом у лі кувальн о-діагн ости чн ом у центрі

відповідно до акту виконаних робіт

бю дж ету на 2017 рік"

П оказники затрат
кількість хворих, які отри м ую ть лік у ван ня р ад іоакти вн и м йодом

пацієнти

стати стич н а звітн ість
закладу

79

67

84,8

стати стич н а звітн ість
закладу

79

67

84,8

відповідно до акту виконаних робіт

П оказники продукту
лікуван ня хвори х на р а к щ и то вид н о ї залози згідно протоколу лікуван ня

пацієнта

відповідно до акіу виконаних робіт

П оказники еф ективності
пацієнти
продовж и ть безрецедивний п еріод т а тр и вал ість ж и ття 50 хворих, пер ех во р івш и х на р ак щ и то вид н о ї залози

стати стич н а звітн ість
закладу

79

67

84,8
відповідно до акту виконаних робіт

П р о т ид ія захворю ванн ю на т уберкульоз
П оказники затрат

тис.грн.

розпорядження голови ОДА від
11.10.2017 року №708 "Про
внесення змін до обласного
бюджету на 2017 рік”

осіб

СТ.ф№ 20 ВОСТМО
"Фтизіатрія"

видатки на п ридбання м еди кам ен тів т а ви робів м еди чного призначення

400

400

100

П оказники продукту

кількість осіб охоп лени х рентген д іагн ости кою

530

895

168,9

Кількість осіб охоплених рентген
діагностикою більше на 365 осіб у зв’язку з
тим, що охоплені усі зареєстровані випадки
ТБ, які лікувались у стаціонарі, за рахунок
залишків Ро-плівки, придбаної у 2016р.
План 530 осіб - розрахований на обмежену
кількість Ро-плівки, яка передбачалась
закупити, з огляду на залиш ки 2 016р.

№ з/п

П о к азн и к

і

2

О диниця

Д ж е р е л о ін ф о р м а ц ії

в и м ір у

Затвердж ено
програм ою

Р ів е н ь в и к о н а н н я д о
В и кон ан о

за т в е р д ж е н о г о
п р о г р а м о ю (% )

3

4

5

6

7

осіб

ф ТБ 07,ТБ 07-МРТБ ВОСТМО
"Фтизіатрія"

194

128

66

кількість хворих з ко-інф скцію , щ о п отребую ть лікування

кількість осіб охоп лени х ту б діагн ости кою

осіб

СТ ф№ 16 ВОСТМО
"Фтизіатрія"

440

216

49,1

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

Кількість хворих з ко-інфсюгіао, що
потребують лікування менше осіб у зв'язку
із зменшенням захворюваності на коінфскцію.

Кількість осіб охоплених тубдіагностикою
менше у зв’язку з тим, що туберкулін
поставлений наприкінці листопада 2017р., з
листопада оглянуто придбаним
туберкуліном лише 78 дітей, решта 138 - за
рахунок придбаного у 2016р у зв'язку з цим
збільшилась вартість тубдіагностики на
одного хворого.

П оказники еф ективності

в артість ту б д іагн ости ки на о дного пац ієн та

відсоток лабораторно обстеж ени х від кількості зареєстрован и х хворих І-ІУ категорії, які підлягаю ть д іагн ости чн ом у обстеж енн ю
м етодом п осіву на рідкі та тверді сер ед о ви щ а

грн.

розрахунок

34,09

69,44

203,7

%

розрахунок

100

99,3

99,3

фн.

розрахунок

16,26

10,97

67,5

%

розрахунок

100

100

100

вартість рен і ент діагн ости ки на одного п ац ієн та

Кількість осіб охоплених туб діагностикою
менше у зв’язку з тим, що туберкулін
поставлений наприкінці листопада 2017р. з
листопада оглянуто придбаним
туберкуліном лише 78 дітей, решта 138 - за
рахунок придбаного у 2016р у зв’язку з цим
збільшилась вартість туб діагностики на
одного хворого.
відсоток лабораторно обстежених від
кількості зареєстрованих хворих [-IV
категорії, які підлягають діагностичного
обстеження зменшився на 0,7 % зв’язку з
тим, що не обстежені діти до 5 років
(відсутність мокроти).
вартість рентген-діаіностики на одного
пацієнта зменшилась за рахунок
зменшення вартості рентгенплівки

відсоток обстеж ени х рен тген ологічн о в ід кількості хвори х на Т Б т а з п ідозрою на ТБ, які п ідлягаю ть р ен тген ологічн ом у обстеж енню .

%

розрахунок

95

49,1

51,7

відсоток обстеж ени х с е р ед кількості відвід у вачів та пац ієн тів В О С Т М О "Ф тизіатрія" і д и тячи х тубсан аторіїв, які підлягаю ть обстеж енню
за доп ом огою туберкул ін ової проби з м етою д и ф ер ен цій н о ї діагн ости ки та контролю еф ектвн ості проф ілакти чн ого л ікуван ня

Відсоток обстежених серед кількості
відвідувачів та пацієнтів ВОСТМО
"Фтизіатрія" і дитячих тубсанаторіїв, які
підлягають обстеженню за допомогою
туберкулінової проби 3 мстою
диференційної діагностики та контролю
ефективності профілактичного лікування
зменшився у зв’язку з тим, що туберкулін
поставлений наприкінці листопада 2017р. з
листопада оглянуто придбаним
ту'беркулі ном лише 78 дітей, решта 138 - за
рахунок придбаного у 2016р.

П оказники якості

81,3

стабіл ізац ія см ертн ості від т у б еркульозу та його наслідків на р івні не більш е 10 на 100 ти с.н ас.( У країн а - д о 14)

Стабілізація смертності від туберкульозу та
його наслідків на рівні не більше 10 на 100
тис.нас. ( Україна - до 14) зменшилась
смертність від ТБ за рахунок покращення
лікування

85,1

зн аж ен н я рівня захварю ван ості на ту берккульоз д о 50 ви падків на 100 тис. (населення У країн и -д о 64)

Зниження рівня захворюваності на
туберкульоз до 50 випадків на 100 тис.
(населення України-до 64) зменшився
частково за рахунок реального зниження,
частково - за рахунок недовиявення ТБ на
рівні первинної ланки надання
меддопомоги.

випадки

випадки

ф № 33 ВОСТМО "Фтизіатрія"

ф № 8,33 ВОСТМО
"Фтизіатрія"

8

59

6,5

50,2

3. Аналітичний описовий звіт щодо:
3.1 додаткових заходів, не передбачених програмою:
додаткових заходів, не передбачених програмою не було. Реалізація програми щодо забезпечення онкологічних хворих, проводилось не лише за кошти виділенні по програмі, але й за рахунок централізованих поставок МОЗ.

3.2 стану фінансування з описом запланованих та фактичних джерел і обсягів фінансування у відповідному періоді:
фінансування заходів програми недостатнє. Обсяги фінансових ресурсів, необхідних для виконання заходів програми за рахунок коштів обласного бюджету, затвердженні рішеннням 4 сесії 7 скликання обласної Ради № 45 від 11.02.2016р. "Про обласну Програму
"Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров’я громадян" на 2016-2020 роки" та рішеннням 19 сесії 7 скликання обласної Ради № 3 5 5 від 19.05.2017р ." Про внесення змін та доповнень до обласної програми "Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров’я громадян"
становлять 300075,3 тис.грн. Уточнений обсяг коштів на реалізацію заходів програми, який передбачений рішенням про обласний бюджет на 2017 рік становить лише 90333,9 тис.грн. (30,1% від потреби).

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

3.4 проблемних питань, зовнішніх та внутрішніх факгорів, що мали вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини виникнення проблемних питань та пропозицій щодо шляхів їх вирішення):
на виконання плану заходів програми, мало негативний вплив те, що деякі закупівлі відповідно до заходів програми відбувалися не одразу, через відсутність достатньої кількості учасників, сам е тому це призвело до затягування процесів закупівель на час потрібний для проведення
повторних закупівель.
Найголовніш е 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 т а якості, реалізація заходів програми на зниження рівня смертності деяких категорій хворих, відновлення працездатності т а збільш ення продовжуваності життя хворих, забезпечення активного ж иття та нормального подальшого розвитку
дітей і дорослих жителів Вінницької області мала позитивний вплив;
остаточну оцінку реалізації програми можливо буде провести лиш е по її закінченню.

3.5.2.доцільності продовження виконання програми:
продовження виконання плану заходів по програмі необхідне для зниж ення рівня смертності деяких категорій хворих, відновлення працездатності та збільш ення продовжуваності життя хворих, забезпечення активного життя т а 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 - збільш иться рівень поліпшення якості надання спеціалізованої онкологічної допомоги, зменш иться летальність т а інвалідизація хворих з онкогематологічною патологією, підвищиться виживання хворих на онкогематологічну
патологію , реалізація заходів, направлених на профілактику та боротьбу зі С Н ІД ом позитивно вплине на динаміку розповсюдж ення ВІЛ-інфекції/СН Щ у серед населення Вінницької області, своєчасне виявлення нових випадків інфікування забезпечує можливість на ранніх стадіях
розпочати лікування хворих і попередити подальше розповсю дження інфекції.

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

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької ОДА

ГіН ачальник управління

фінансово-економічного та правового забезпечення

Л.О.Грабович

О.С.Житанська

Додаток 3 до рішення 24 сесії
обласної Ради 7 скликання
иід 28 вересня 2017 року №469

X
Фінансування обласних програм

Розвиток надання допомоги хворим з исінфскіййною патологією,
лікування та профілактики ссрсцево-судинних та судинномозкових захворювань

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"

Забезпечення дітей, хворих на онкогематологічну патологію,
лікуванням та супроводжуючою терапією згідно клінічних
протоколів.Забсзпечення виробами медичного призначення для
впровадження сучасних методів введення лікарських засобів у
онкоіематологічних хворих.
4.1.4.1 Забезпечення виконання заходів з інфекційного контролю в
закладах охорони здорон’я усіх форм власності.
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не бюджетних джерел

106274,08

9

3ajmnioK невикористанні асигнувань

обласного бюджету

186407,234

8

Інших місцевих бюджетів

Обласна мроірама "М анбугпс Вінниччини в збережені
здоров'я гром адян" на 2016-2020 роки, ріш ення 4 сесії 7
скликан ії» >*45 нід 11.02.2017

?.

державного бюд жету

1

6

Інших місцевих бюджетів

І8

5

Кредиторська заборгованість у
звітному році

Касові видатки у звітному році

державного бюджету

г

4

інших місцевих бюджетів

1
є-

Фактично профінанспвано у звітному році

державного бюджету

3

державного бюджету

2

не бюджетних джерел

1

Обсяг коштів, іюрсдбачений на
фінансування заходу л і т о програми

Інших місцевих бюджетів

Показник

обласного бюджету

JTn/ii

Обсяг коштів, передПаченнй на фінансування
заходів у відповідному джерелі на 2017 рік і
урахуванням змін

0

2750,44

0

0

2211,9

1640

1640

1640

0

0

0

0
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500

500

500

0

0

0

0

7500

7500

7500

0

0

0

0

26730,134

291 ЗА

400

177,5

177,5

1773

0

0

0

0

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

736,1

2703

270.3

2703

0

0

0

0

4.1.8.1 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 на базі Центру
СІПДу.

1100,1

4543

454,3

0

0

0

4.1.9 Профілактика захворюваності на вірусні гепатити В та С,
інфекції, що передаються статевим шляхом (ПІСНІ), 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 захладу «Вінницький
обласний Центр профілактики та боротьби зіСІПДом».

100,19

54 J2

54,2

54,2

0

0

0

0

7.3.3 Забезпечення амбулаторних хворих на ВШ-інфскцію/СІПД.
споживачів ін'єкційних наркотиків, препаратами ламісиої
підтримувальноі терапії (дод. 2 до постанови Кабінету Міністрів
України від 17 серпня 1998 року № 1303).
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300

299,53

29933

0

0,47

0

0

15360,6

1496,94

1469,08

1469,08

0

27,86

0

0

Забезпечення специфічного противірусного лікування паїуєнтів з
хронічними гепатитами В та С. що мають виражений ступінь
фіброзу/циррозу (F3/F4) на базі Гепатологічного Центру МКЛ №1
м Вінниця
Забезпечення лабораторного супроводу перебіг ВІЛ-інфекції та
моніторинг ефективності APT
Забезпечення дослідження зразків крові призовників,
військовослужбовців та студентів військових навчальних закладів
методом імунохемілюмі несцснтного аналізу (ІХЛА) на гепатити В
таС
Забезпечення лікування та медикаментозної профілактики
опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань (туберкульозу,
інфек-ііій^цо передаються статевим шляхом, вірусних гепатитів),
ускладнень ВІЛ-інфекції та хвороб, зумовлених ВІЛ, у ВШінфікованих осіб - стаціонарних хворих.

12

4543

12

Пояснення щодо розбіжностей та
відхилень
27

економія за результатами робот в
сяегіронній системі прозоро.

285.2

1660

297.25
Забезпечення запровадження ієн дерного підходу під час надання
послуг людям, які живуть з BUI та представникам іруп
підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, в тому числі
споживачів ін'єкційних наркотиків
Придбання фактору коагуляції кроні для хворих на гемофілію

економія м результатами роботи а
електронній системі прозоро.
економії u результатам роботи
електронної системи "Прозоро*, яку
иемоаимво було використати <срст брак

Придбання ендопротезів великих суглобів

70809,5
Придбання витраліих матеріалів для ліку вання хворих на хронічну
ниркову недостатність методом іемодіалізу

49702,4

47356,75

47356,75

0

2345,65

0

0

економі* коштів вммкла macдідок відміни
тендерних закупівель черст оскарженім їх
результатів ТОВ «Кцк>М еяис»
Фаундсймкн». Процедуру було відміною
05.12.2017р. Подальше ткорнстжви
конгті я бужі мемажлмвс м браком часу длв
провсденнв нових торгів
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Кредиторська заборгованість у
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Пояснення щодо розбіжностей та
відхилені.
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0

0

736.8

0

0

0

0

59,8

59.8

0

02

0

0

економія за результатами роботи в
електронній системі прозоро.

55,6

55

55

0

0,6

0

0

сксномія за результатами роботи в
електронній системі прозоро.

29172,6

16650

16531,1

16531,1

0

118,9

0

0

12,4

12,4

9,5

93

0

2,9

0

0

залшкж за рах>иок зменшення вартості
лкаремоа засобів за умовами договору
економія за результатами роботи в
електронній системі прозоро.

3360

231736

2225,14

2225,14

0

92,22

0

0

Нкономп за рахунок зменшення вартості
якарсьахх засобів за умовами договору

Придбання препаратів невідкладної допомоги у разі кровотечі
роділь та породіль в акушерському стаціонарі обласної лікарні
Придбаній лікарських засобів для лікування дихальних розладів у
новонароджен нх
І Іридбання очних протезів для хворих з анофтальмом

290.1
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199,84

199.84

0

0,16

0

0

241,5

241,5

241,4

241,4

0

0.1

0

0

31.6

31,6

31,6

31.6

0

0

0

0

Придбання наборів розхідних матеріалів для проведення операцій з
приводу катаракти
Забезпечення лікувальним харчуванням ді гей хворих на
фенілкетонурію

483

250

2393

2393

0

103

0

0

економія за результатами роботи
електронноїсистемі Т Ірозоро*, яку
иеааожжвобуло вюсорнстати через брак

1679,6

1679,6

1673,73

1673,73

0

5,87

0

0

економія за результатами роботи в
слектромай системі прозоро.

6056,1

1683,74

1682.6

1682,6

0

1,14

0

0

економія за результатаам роботи в
елсігпхммй системі прозоро.

2000

474

451,13

451.13

0

22,87

0

0

По угоді за тендоммм змсутввлями не
ввезем^ іфснарат бенламустіи до
28.12.2017р.
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Придбання медикаментів супроводу хворим на іемодіалізі
Придбання медикаментів супроводу хворим на гемодіалізі,
жителям м Вінниці
П ридбати медикаментів супроводу хворим на гемодіалізі,
жителям Козятипського району
Придбання медикаментів супроводу хворим иа гемодіалізі,
жителям Вінницького району

12469.4

500

4713

736.8

736,8

736,8

60

60

55.6

Придбання витратних матеріалів д ія лікування хворих на хронічну
ниркову недостатність методом перитонеального діалізу
Придбання медикаментів супроводу хворим на пери тонеальному
діалізі, жителям Вінницького району
Придбання лікарських засобів хворим з пересадженими органами

Придбання кардіовиробів

Придбання препарат для онкогематологічних хворих
Забезпечення клініко-біохімічної лабораторії Вінницького
обласного клінічного високосно ціалізованої и ендокринологічного
центру лабораторними препаратами та витратними матеріалами до
біохімічних аналізаторів
Забезпечення надання подіатричної допомоіи хворим на
цукровий діабет жи телям Вінницької області
Придбання лабораторних реактивів для проведення клінікодіапіостичних досліджень хворих на орфанні захворювання по
Вінниііькій області
Придбання лікарських препаратів для хворих на орфанні
захворювання тю Вінницькій області
Удосконалення надання онкологічної допомоги дорослому
населенню
Протидія захворюванню на туберкульоз, придбання медикаментів
та виробів медичного призначення
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не бюджетних джерел
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державного бюджету
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не бюджетних джерел
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Фактично профінанеовяно у іпп йому році

інших місцевих бюджетів

2

Обсяг коштів, передбачений на фінансування
заходів у відповідаому джерелі на 2017 рік з
урахуванням змін

державного бюджету

1

Обсяг коштів, передбачений на
фінансування 'заходу згідно програми
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економія за результатам роботи в
сжгттюмпй системі прозоро.

слектромой системі прозоро.
економія за результатами роботи в
електронній системі прозоро.

фіммкулання з^яйсмовались відпомяю яр
акту вжоианкх робіт

