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Вінницька обласна Рада

За дорученням голови Вінницької облдержадміністрації, Департамент
надає інформацію про виконання обласних програм за 2019 рік відповідно до
додатків 2.3 до рішення 24 сесії обласної ради 7 скликання від 28 вересня
2017 року №469.

Додатки на 5рарк.

Директор Департаменту

Поліщук Л В . 661205
Швець Л.М. 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

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2019 рік
Д епартам ент охорони здоров'я ОДА
найменування головного розпорядника кош тів програми

КУ "Т М О ВОЦЕМДМК"_____________
найменування відповідального виконавця програми

О бласна Програма "Розвиток системи екстренної медичної допомоги Вінницької області до 2020 року", затверджена рішенням 4 сесії 7 скликання №45 від 11.02.2017, рішення 31
сесії 7 скликання обласної Ради від 26.04.18 №596 "Про обласну Програму "Розвиток системи екстреної медичної допомоги Вінницької області до 2020 року"___________________
найменування програми, дата і номер рішення обласної Ради про її затвердження

1. В и кон ан н я заходів і завдань Програми
№

Заплановані заходи
Назва, зміст заходу/напрям діяльності

1.

О б ’єднання відділень екстреної
м едичної допомоги в єдину мережу
ш ляхом підключення до
централізованої оперативно диспетчерської служби.
Розш ирення функції програмно апаратного комплексу ОДС «ЕШМ 103» для реалізації програми
«Доступний пацієнт»

Ф актично проведені заходи
Назва, зміст заходу/напрям
Досягнуті результати
діяльності
Впровадження регіонального проекту «Вчасна допомога»
Підключення відділень ЕМ Д до Об’єднання відділень екстреної Підключення відділень ЕМ Д до
центральної оперативної
медичної допомоги в єдину
центральної оперативної
диспетчерської.
мережу шляхом підключення до диспетчерської.
централізованої оперативно диспетчерської служби.
Запланований результат

Оптимізація маршруту виїзду
бригади. Зменшення кількості
хибних викликів на 50%.
Визначення місця перебування
пацієнта у 100% випадків.

Розширення функції програмно
- апаратного комплексу ОДС
«ЕШМ - 103» для реалізації
програми «Доступний пацієнт»

Оптимізація маршруту виїзду
бригади.
Зменш ення кількості хибних
викликів на 50%.
Визначення місця перебування
пацієнта у 100% випадків.

Охоплення всіх закладів
охорони здоров’я області
єдиним інформаційним
простором.
Доведення своєчасної
діагностики гострого
коронарного синдрому до 90 %.

Створення єдиної системи
надання екстреної
догоспітальної допомоги
населенню

Охоплення всіх закладів
охорони здоров’я області
єдиним інформаційним
простором.

2.

3.

4.

Створення єдиної системи надання
екстреної догоспітальної допомоги
населенню
Забезпечення телеметричним
з в ’язком для Е К Г -д іа гн о с т и к и 100%
бри гад ЕМ Д

Покращення матеріально - технічної бази системи ЕМД відповідно до сучасних вимог
1

Забезпечення сучасним санітарним
транспортом

2

Створення багатозонової системи
радіозв’язку оперативно диспетчерської служби

3

Подальше впровадження
ф армакоінвазивної стратегії при
наданні медичної допомоги хворим із
гострим коронарним синдромом
(ГКС)

1

Забезпечення умов праці медичних
працівників відповідно до сучасних
стандартів

Оновлення автомобільного
парку, покращення умов
транспортування хворих.
Гарантоване покриття якісним
радіозв’язком 90% території
області для потреб екстреної
медичної служби.
Зменшення смертності на до
госпітальному етапі на 5%.

Зменшення смертності на до
Подальше впровадження
фармакоінвазивної стратегії при госпітальному етапі на 5%.
наданні медичної допомоги
хворим із гострим коронарним
синдромом (ГКС)

Впровадження сучасної моделі управління в системі ЕМД
Приведення у відповідність до
санітарних норм приміщень
станцій, відділень, пунктів
базування ЕМД.

Забезпечення умов праці
медичних працівників
відповідно до сучасних
стандартів (проведення
капітального ремонту
Ямпільського відділення)

Приведення у відповідність до
санітарних норм приміщень
станцій, відділень, пунктів
базування ЕМД.

Забезпечення населення екстреною медичною допомогою під час виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків
1

Надання екстреної медичної
допомоги постраждалим при
надзвичайних ситуаціях та
надзвичайних подіях

Укомплектованість станцій та
відділень ЕМД засобами
сортування та індивідуального
захисту під час надання екстреної
медичної допомоги при
надзвичайних ситуаціях на 100%.

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

Укомплектованість станцій та
відділень ЕМД засобами
сортування та індивідуального
захисту під час надання екстреної
медичної допомоги при
надзвичайних ситуаціях на 100%.

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

1

Показник

Одиниця

2
3
Впровадження регіонального проекту «Вчасна допомога»

Джерело

Затверджено

Виконано

Рівень виконання до
затвердженого

Пояснення щодо
розбіжностей між
виконаними показниками і
тими, що затверджені
програмою (по кожному
показнику)

4

5

6

7

8

1.1.
Обєднання відділень екстреної медичної допомоги в єдину мережу шляхом підключення до централізованої оперативно - диспетчерської служби
Показники затрат
Обсяг коштів передбачених на
обслуговування програмного
Показники продукту
Супровід програмно - апаратного
комплексу «ЕММ-103»
Показники ефективності
Покращення своєчасності доїзду
бригад екстреної медичної допомоги

грн.

розрахунок

1200000

1200000

100

місяць

розрахунок

12

12

100

%

звітність закладу

90

90

100

%

звітність закладу

100

100

100

Показники якості
Підключення відділень ЕМД до
центральної оперативної
диспетчерської

1.2.
Розширення функції програмно - апаратного комплексу ОДС «ЕІІ1М-103» для реалізації програми «Доступний пацієнт»
Показники затрат
Обсяг коштів передбачених на
закупівлю та супровід програми
Показники продукту
Закупівля та супровід програми
«Доступний пацієнт» для програмно апаратного комплексу ОДС «ЕЮМ103»
Показники ефективності
Зменшення кількості непрофільних
викликів
Показники якості

грн.

розрахунок

860280

860280

100

місяць

розрахунок

6

6

100

%

звітність закладу

8,5

8,5

100

90

90

100

204000

204000

100

Покращення визначення місця
звітність закладу
%
перебування пацієнта
1.3.
Створення єдиної системи надання екстреної до госпітальної допомоги населенню
Показники затрат
Обсяг коштів передбачених на
удосконалення програмно апаратного комплексу ОДС «ЕШМ103»

грн.

розрахунок

Показники продукту
Розробка програмних додатків до
програмно - апаратного комплексу
ОДС «ЕЮМ-ІОЗ» та подальший їх
супровід для забезпечення обміну
даними між медичними
інформаційними системами 303
області
Показники ефективності
Охоплення закладів охорони здоров’я
області єдиним інформаційним
простором
Показники якості
Зменшення летальності в присутності
бригад

місяць

розрахунок

12

12

100

%

звітність закладу

20

20

100

%

звітність закладу

0,13

0,13

100

1.4. Забезпечення телеметричним зв ’язком для ЕКГ- діагностики 100% бригад ЕМД
Показники затрат
Обсяг коштів передбачених на
інтеграцію встановленого обладнання
з програмним комплексом ОДС
«ЕИМ-103»
Показники продукту
Інтеграція встановленого обладнання
з програмним комплексом ОДС
«ЕММ-103»
Показники ефективності
Співвідношення випадків гострого
коронарного синдрому до випадків
хронічних форм ішемічної хвороби
серця
Показники якості
Збільшення якості діагностики ГКС

грн.

розрахунок

0

комплект

розрахунок

0

%

звітність закладу

0

%

звітність закладу

0

Покращення матеріально - технічної бази системи ЕМД відповідно до сучасних вимог
2.1. Забезпечення сучасним санітарним автотранспортом
Показники затрат
Обсяг коштів на закупівлю сучасного
санітарного автотранспорту з
подальшим його технічним
обслуговуванням

грн.

розрахунок

3912828

од.

розрахунок

4

Показники продукту
Закупівля сучасного санітарного
автотранспорту з подальшим його
технічним обслуговуванням

0

0

Кошти не використані у
зв'язку з тим, що реєстрація
автомобілів буде проведена у
2020 році

Показники ефективності
Покращення своєчасності доїзду
бригад екстренної медичної допомоги

%

розрахунок

13

%

розрахунок

9,4

Показники якості
забезпечення сучасним санітарним
автотранспортом

2.3. Створення багато зонової системи радіозв'язку оперативно-диспетчерської служби
Показники затрат
Обсяг коштів передбачених на
монтажно-налагоджувальні роботи
атомобільних р/с
Показники продукту
Закупівля, встановлення та
обслуговування сучасних радіостанцй
для створення багато зонової системи
радіозв'язку оперативнодиспетчерської служби

грн.

розрахунок

0

од.

розрахунок

0

•

Показники ефективності
Забезпечення бригад ЕМД
радіостанціями
Показники якості

%

розрахунок

0

Покриття території області якісним
радіозв'язком для потреб екстренної
%
розрахунок
0
медичної допомоги
2.4. Подальше впровадження фармакоінвазивної стратегії при наданні медичної допомоги хворим із гострим коронарним синдромом (ГКС)
Показники затрат
Обсяг коштів на закупівлю
лікарських засобів для
фармакоінвазивної терапії хворим із
Показники продукту
Закупівля лікарських засобів для
фармакоінвазивної терапії хворим із
ГКС
Показники ефективності
Забезпечення закладів системи ЕМД
лікарськими засобами для
фармакоінвазивної терапії за рахунок
обласного бюджету
Показники якості

грн.

розрахунок

390000

390000

100

амп.

розрахунок

10

10

100

%

звітність закладу

ЗО

ЗО

100

звітність закладу

20,1

20,1

100

Кількість до госпітальних
%
тромболізисів, здійснених бригадами
3.
Впровадження сучасної моделі управління в системі ЕМД

Забезпечення умов праці медичних працівників відповідно до сучасних стандартів

П оказники затрат
Обсяг коштів, передбачених на
проведення капітального ремонту
Ямпільського відділення

грн.

зміни асигнувань відповідно до
рішення 37 сесії обласної Ради 7
скликання від 05.03.2019 №744,
рішення 41 сесії обласної Ради 7
скликання віл 17.12.19 №884

703548

703548

100

приміщення

розрахунок

6

6

100

%

звітність закладу

76

76

100

80

100

Показники продукту
Забезпечення умов праці медичних
працівників відповідно до сучасних
стандартів (ремонт приміщень)
П оказники ефективності
Приведення у відповідність до
санітарних норм приміщень станцій,
відділень, пунктів базування бригад
ЕМ Д
П оказники якості

Покращення умов праці медичних
звітність закладу
%
працівників відповідно до сучасних
80
стандартів
4.
Забезпечення населення екстреною медичною допомогою під час виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків
4.1. Надання екстреної медичної допомоги постраждапим при надзвичайних ситуаціях та надзвичайних подіях
Показники затрат
Обсяг коштів на придбання засобів
індивідуального захисту
П оказники продукту
Придбання обладнання для надання
екстреної медичної допомоги
постраждапим при надзвичайних
ситуаціях та надзвичайних подіях

грн.

розрахунок

998892

998892

100

комплект

розрахунок

210

210

100

%

звітність закладу

40

40

100

%

звітність закладу

95

95

100

П оказники ефективності
Доукомплектування станцій ЕМД
засобами сортування та
індивідуального захисту під час
надання екстреної медичної допомоги
при надзвичайних ситуаціях
Показники якості
Покращення якості надання медичної
допомоги постраждапим при
надзвичайних ситуаціях та
надзвичайних подіях

3. Аналітичний описовий звіт щодо:
3.1. Додаткових заходів, не передбачених програмою; Додаткові заходи, не передбачені даною програмою, протягом звітного періоду не здійснювалися.
3.2. С тану фінансування з описом запланованих та фактичних джерел і обсягів фінансування у відповідному періоді - Фінансування, відповідно до затвердженого плану асигнувань.
3.3. Результатів реалізації програми та порівняння фактичних значень індикаторів (показників) оцінки результативності реалізації плану заходів з їх прогнозованим значенням у відповідному періоді - Очікувані результати виконання даної
програми розраховані до 2020 року.
3.4. Проблемних питань, зовнішніх та внутрішніх факторів, що мали вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини виникнення проблемних питань та пропозицій щодо шляхів їх вирішення) - Проблемні питання на даному етапі
реалізації програми відсутні.
3.5. Висновки та пропозиції щодо:
3.5.1. - впливу реалізації програми на динаміку основних показників соціально-економічного розвитку регіону - Об’єднання відділень екстреної медичної допомоги в єдину мережу шляхом підключення до централізованої оперативно диспетчерської служби та розширення функції програмно - апаратного комплексу ОДС «ЕІУМ - 103» для реалізації програми «Доступний пацієнт», що дасть змогу оптимізувати маршрут виїзду бригади, зменшити кількості хибних викликів
та визначити місце перебування пацієнта у 100% випадків
3.5.2. доцільності продовження виконання програми - Продовження виконання плану заходів, необхідних для зменшення кількості хибних викликів, визначення місця перебування пацієнта, зменшення кількості ускладнень під час
транспортування хворих.
3.5.3. уточнення індикаторів (показників) оцінки результативності реалізації плану заходів, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання. По уточненню індикаторів (показників) оцінки результативності реалізації
програми див.П.2.

Директор Департаменту охорони здоров’я Вінницької ОДА

Начальник управління фінансово-економічного та правового
забезпечення

Л.О.Грабович

/.

О.С.Житанська

Додаток З ЛРрішення 24 сосі!
обласної Ради 7 схлнхапия
від 28 вересня 2017 року №469

Фінансування обласних програм за 2019 рік

О бласна програма «Розвиток
си стем и екстреної медичної
допомоги Вінницької області на
2020 р.»
Об'єднання відділень екстреної
медичної допомоги в єдину мережу
шляхом підключення до
централізованої оперативно диспетчерської служби.
Розширення функції програмноапаратного комплексу ОДС «ЕЯІМ 103» для реалізації програми
«Доступний пацієнт».
Створення єдиної системи надання
екстреної догоспітальної допомоги
населенню
Забезпечення телеметричним
з в ’язком для ЕКГ - діагностики
100% бригад ЕМ Д
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інших місцевих бюджетів

8

Пояснення в;одо
розбіжностей та
відхилень

Залишок невикористані« асигнувань

обласного бюджету

7

інших місцевих бюджетів

6

обласного бюджету

5

Кредиторська заборгованість у звітному
році

державного бюджету

4

Касові видатки у звітному році

державного бюджету

3

державного бюджету

Фактично профінансовано у звітному
році

не бюджетних джерел

2

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

інших місцевих бюджетів

1

Обсяг коштів, передбачений на
фінансування заходу згідно програми

обласного бюджету

Показник

Державного бюджету

Ліі/п
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4356,7
4356,7
Впровадження регіонального проекту «Вчасна допомога»

33047,7

8269,5
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0

0

0

0

1660

860.3
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860.3

0

0

0

0

204
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0

0

0

0

833,3

0

0

0

0

0

Покращення матеріально - технічної бази системи ЕМД відповідно до сучасних вимог
Коиттм не використані у

Забезпечення сучасним санітарним
транспортом

ресстрвкія аатемо&ліп
буле і^>овсясна у 2020

18530.4

3912,8

0

3912.8

0

0

75 00

0

0

0

0

0

250

0

0

0

0

0

390

390

390
390
Впровадження сучасної моделі управління в системі ЕМД

0

0

0

0

703,5
703.5
703.5
Забезпечення населення екстреною медичною допомогою під час виникнення надзвичайних ситуацій /яа ліквідації їх наслідків

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення сучасним лікувально діагностичним обладнанням
Створення багатопрофільної системи
радіозв’язку оперативно диспетчерської служби
Подальше впровадження
фармакоінвазивної стратегії при
наданні медичної допомоги хворим
із гострим коронарним синдромом
(ГКС)
Забезпечення умов праці медичних
працівників відповідно до сучасних
стандартів
Надання екстреної медичної
допомоги постраждалнм при
надзвичайних ситуаціях та
надзвичайних подіях
Вдосконалення системи навчання і
підготовки фахівців суміжних служб
на базі навчально - трену вального
відділу ЕМД

800
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998.9
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