Рішення
підсумкової колегії управління охорони здоров'я облдержадміністрації
за 2017 рік
30.03.2018

Заслухавши та обговоривши доповіді начальника управління охорони
здоров’я облдержадміністрації Георгієва П.В. «Про підсумки роботи галузі
охорони здоров’я області за 2017 рік, основні завдання та напрями
реформування галузі»; заступник директора Миколаївського обласного
лабораторного центру МОЗ України Ігнатенков О.С., співдоповіді головних
лікарів Баштанського РЦ ПМСД Шпарук О.С., Вознесенського МЦ ПМСД
Дяченко Т.В. колегія відзначила, що робота проводилась з урахуванням
визначених пріоритетів та стану реформування системи охорони здоров’я.
Продовжувалась оптимізація мережі закладів охорони здоров'я та
ліжкового фонду.
Мережа закладів охорони здоров’я області складається з 19 ЦРЛ, 29
Центрів ПМСД, 219 амбулаторій ЗПСМ та 380 ФАПів, ліжковий фонд закладів
здоров’я області станом на 01.01.2018 становить 7753. Забезпеченість
стаціонарними ліжками на 10 тис.нас. - 67,4.
Число ліжок денного стаціонару за 2017 рік збільшилось порівняно з 2016
роком і складає 2409 проти 2370. Забезпеченість ліжками денного стаціонару
на 10 тис.нас. у 2017 році склала 21,0 (2016р. - 20,5).
Показник малюкової смертності по області за 2017 рік зменшився і склав 5,84 проти 7,92 за аналогічний період минулого року.
Випадків материнської смертності за 2017 рік по області не зареєстровано.
В Миколаївській обласній клінічній лікарні Миколаївської обласної ради
відкрито акушерсько-гінекологічне відділення, як структурний підрозділ
закладу, для надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям з
акушерською та екстрагенітальною патологією, гінекологічним хворим та
новонародженим. Відділення є клінічною базою кафедри акушерства і
гінекології для вищих медичних навчальних закладів. Проведено капітальний
ремонт приміщень відділення на загальну суму 3 284 930, 09 грн. Закуплено
обладнання на суму 11623018,64 грн., яке поставлено своєчасно та введено в
експлуатацію.
За підсумками роботи 2017 року епідемічна ситуація з туберкульозу в
області зберігає тенденцію до покращення. Показник захворюваності на
туберкульоз за 2017 рік зменшився і склав 59,7 на 100 тис.нас. (2016 - 67,1).
Показник смертності від туберкульозу також зменшився і склав 7,7 на
100 тис.нас. (2016р. - 8,0 на 100 тис.нас.).
Знизився відсоток занедбаних випадків онкологічних захворювань по
області та склав - 16,1% (2016р. - 16,5%).
Показник дорічної летальності хворих на злоякісні новоутворення
зменшився та склав 20,4% (2016р.- 21,7%).

Показник захворюваності населення на хвороби системи кровообігу на
1 тис. дорослого населення знизився і складає 80,8 (2016р. - 81,9). Високий цей
показник у м.Миколаєві - 113,2.
Показник захворюваності населення на інфаркти на рівні минулого року і
складає 1,1 на 1 тис. дорослого нас. (2016р. - 1,1).
Показник захворюваності на інсульти також на рівні минулого року і
складає 2,2 на 1 тис. дорослого нас. (2016р. - 2,2).
Основними
проблемами
надання
невідкладної
допомоги
на
догоспітальному етапі хворим на гострі серцево-судинні та судинно-мозкові
захворювання є недостатнє забезпечення тромболітичними препаратами,
внаслідок чого догоспітальний троболізіс проведено у 31,2% випадків, а
госпітальний 68,8% випадків. У 10 районах області (Березанському,
Березнегуватському,
Братському,
Вознесенському,
Єланецькому,
Миколаївському, Новоодеському, Первомайському, Снігурівському) та
м.Вознесенськ у 2017 році не проведено жодного тромболізісу при гострому
інфаркті міокарда.
В області функціонує лише один ангіограф у Миколаївській обласній
клінічній лікарні, який повинен працювати в режимі «24 години 7 днів на
тиждень», але на даний час неможливо забезпечити таку роботу за
недостатністю двох ставок операційних медичних сестер у штатному розписі
закладу.
Спостерігається тенденція
до зменшення кількості оперативних втручань в закладах охорони
здоров’я області. Кількість проведених операцій на 10 тис. нас. зменшилась з
505,7 у 2016 році до 502,7 за 2017 рік.
Післяопераційна летальність незначно збільшилась з 0,52% у 2016 році до
0,55% у 2017 році.
Показник захворюваності на ВІЛ-інфекцію знизився з 88,6 на 100 тис.нас.
за 2016р. до 80,3 на 100 тис.нас. за 2017р.
У 2017 році забезпеченість ветеранів війни: зубопротезуванням
збільшилась і складає 1302468,91 грн. (у 2016 році - 1192945,70 грн.),
слуховими апаратами також збільшилась і складає 121009,73 грн. (у 2016 році 93597,97 грн.), медикаментами незначно, але теж збільшилась - 1360459,97
грн. (2016 р. - 1354560,74 грн.)
Фактичні витрати на медикаменти на 1 ліжко-день в середньому по
області становлять 36,3 грн. Фактичні витрати на харчування на 1 ліжко-день в
середньому по області складають 22,10 грн.
Враховуючи вищевикладене, колегія вирішила:

1.
Роботу галузі охорони здоров'я області щодо профілактики
захворювань, організації надання медичної допомоги населенню та підвищення
якості медичних послуг визнати в цілому задовільною, але деякі її напрями
такими, що потребують подальшого удосконалення.

з
2. Головним лікарям закладів охорони здоров’я Казанківського,
Врадіївського,
Очаківського,
Березнегуватського,
Вознесенського,
Миколаївського районів проаналізувати показник малюкової смертності, вжити
дієвих заходів щодо його зниження. Дане питання винести на розгляд колегій
відповідних райдержадміністрацій. Інформацію про виконану роботу надати
обласному педіатру.
Строк: до 15.04.2018
3. Головним лікарям закладів охорони здоров’я Арбузинського,
Миколаївського, Братського, Казанківського, Вознесенського, Врадіївського,
Снігурівського, Первомайського, Єланецького, Новоодеського, Очаківського,
Веселинівського районів, м.Вознесенськ вжити дієвих заходів щодо зниження
показника захворюваності та смертності від туберкульозу. Інформацію про
виконану роботу надати до обласного протитуберкульозного диспансеру.
Строк: до 01.07.2018
4. Начальнику управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради
Шамрай І.В., головним лікарям закладів охорони здоров’я м.Вознесенськ,
Вітовського, Вознесенського, Новоодеського, Доманівського, Новобузького,
Березанського,
Веселинівського,
Кривоозерського,
Первомайського,
Братського, Єланецького, Врадіївського, Снігурівського, Баштанського районів
розглянути на ПРЕК випадки занедбаності та смертності від злоякісних
новоутворень. Розробити дієві заходи щодо раннього виявлення онкопатології.
Інформацію про проведену роботу надати до обласного онкодиспансеру.
Строк: до 15.04.2018
5. Головним лікарям закладів охорони здоров’я Врадіївського,
Кривоозерського, Первомайського районів та м.Вознесенська посилити роботу
щодо підвищення відсотку онкохворих, які вчасно пройшли курс спеціального
лікування в умовах облонкодиспансеру. Інформацію про проведену роботу
надати до обласного онкодиспансеру.
Строк: до 01.07.2018
6. Начальнику управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради
Шамрай І.В., головним лікарям закладів охорони здоров’я м.Первомайськ,
Снігурівського, Очаківського районів вжити дієвих заходів щодо зниження
показника захворюваності населення на хвороби системи кровообігу, інфаркти
та інсульти.
Строк: до 01.07.2018
7. Головним лікарям закладів охорони здоров’я Арбузинського,
Баштанського, Березнегуватського, Братського, Вітовського, Вознесенського,
Врадіївського, Доманівського, Єланецького, Кривоозерського, Миколаївського,
Очаківського, Первомайського районів забезпечити виділення коштів на
слухопротезування осіб пільгової категорії.
Строк: протягом року
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8. Головним лікарям центрів ПМСД за погодження та сприяння голів
РДА та ОТГ доопрацювати та затвердити плани створення спроможних мереж,
враховуючи наявні ресурси та перспективи розвитку територій на 5-10 років.
Строк: І квартал 2018 року
9. Головним лікарям ЦРЛ після погодження Міністерством охорони
здоров’я України та затвердження Кабінетом Міністрів України переліку та
складу госпітальних округів Миколаївської області розпочати підготовчу
роботу з формування Госпітальних рад разом з представниками міст обласного
значення, районів, ОТГ.
10. Начальнику управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради
Шамрай І.В., головним лікарям закладів охорони здоров’я області:
1) забезпечити безумовне 100% виконання плану з донорства закладами
охорони здоров’я;
Строк: протягом року
2) забезпечити виконання постанови Кабінету Міністрів України від
27.01.2016 № 34 «Про збільшення норм грошових витрат на харчування та
медикаменти в закладах охорони здоров'я для ветеранів війни»;
Строк: протягом року
3) визначити потребу в паліативній медичні допомозі, надати до
Миколаївського обласного центру паліативної допомоги та інтегрованих
послуг дані щодо кількості пацієнтів, які потребують спеціалізованої
мільтидисциплінарної паліативної допомоги та пацієнтів з числа онкологічних
хворих, яким не може бути забезпечене ефективне лікування хронічного
больового синдрому в амбулаторних умовах;
Строк: до 20.04.2018
4) взяти під особистий контроль функціонування системи МІС ВІЛ у
підпорядкованих закладах та перейти на формування всіх звітних форм щодо
ВІЛ-інфекції/СШДу в автоматичному режимі системи МІС ВІЛ. Інформацію
про проведену роботу надати до Миколаївського обласного центру паліативної
допомоги та інтегрованих послуг;
Строк: до 10.04.2018
5) продовжити децентралізацію APT з урахуванням епідеміологічнотериторіальних особливостей районів області та забезпечити відповідне
навчання фахівців;
Строк: до 01.07.2018
6) продовжити роботу із залученням аптечних закладів для реалізації
Урядової програми «Доступні ліки»;
Строк: протягом дії програми
7) тримати на особистому контролі роботу зі зверненнями громадян,
ведення реєстрації особистих прийомів керівниками закладів, відпрацювання
контрольних документів з дотриманням строків їх виконання;
Строк: постійно

8) забезпечити взаємодію підпорядкованих закладів з Миколаївською
обласною психолого-медико-педагогічною комісією по огляду дітей «Д» групи
та інклюзивно-ресурсним центром;
Строк: постійно
9) взяти під особистий контроль реалізацію державної політики з
подолання корупції в галузі охорони здоров’я області, профілактики та
попередження причин і умов, які сприяють проявам корупції, іншим
неправомірним діянням в підпорядкованих закладах охорони здоров’я.
Строк: постійно
11. Начальнику управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради
Шамрай І.В., в.о.головного лікаря Миколаївської обласної клінічної лікарні,
головним лікарям ЦРЛ взяти під особистий контроль виконання у
родопомічних закладах області вимог наказу МОЗ України від 16.05.2016
№ 449 «Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної
(спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги
«Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини», особливо в частині
виконання елективних кесарських розтинів за наявності показань та
забезпечити обстеження вагітних на ВІЛ.
Строк: негайно, постійно
12. В.о.головного лікаря обласної інфекційної лікарні Федоровій С.Ф.
забезпечити:
1) сталу роботу баклабораторії підпорядкованого закладу;
Строк: постійно
2) виконання вимог ДСНС у частині встановлення автоматичної
протипожежної сигналізації у 3 та 5 корпусах підпорядкованого закладу
Строк: протягом І півріччя 2018 року
13. Начальнику управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради
Шамрай І.В., головним лікарям обласних закладів охорони здоров’я,
центральних районних лікарень, Центрів первинної медико-санітарної
допомоги, Первомайської центральної міської багатопрофільної лікарні,
КЗ «Южноукраїнська міська лікарня» інформацію про хід виконання рішення
підсумкової колегії за 2017 рік надати до відділу надання лікувальнопрофілактичної допомоги населенню управління охорони здоров’я
облдержадміністрації.
Строк: до 25.12.2018
14. Контроль за виконанням рішення підсумкової колегії за 2017 рік
залишаю за собою.
/
Начальник управління

^

П.В.Георгієв

