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БЕРШАДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
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Бершадь

№

44

__

Про вдосконалення надання медичних послуг населенню
та виконання першочергових заходів, спрямованих
на розвиток галузі охорони здоров’я району
Основними пріоритетами в діяльності закладів галузі охорони здоров’я в
районі є підвищення рівня доступності та якості надання медичної допомоги,
профілактика та раннє виявлення захворювань.
У 2017 році реалізовувався комплекс заходів з розвитку сімейної
медицини як основи забезпечення профілактики захворювань.
Мережа первинної ланки медичної допомоги нараховує 15 амбулаторій
ЗПСМ, 22 фельдшерсько-акушерських та фельдшерських пунктів.
На базі амбулаторій загальної практики сімейної медицини в комунальній
установі «Бершадський районний центр первинної медико-санітарної
допомоги» функціонують 4 пункти невідкладної медичної допомоги. Для
забезпечення
лікувально-профілактичних
закладів
необхідними
медикаментами, перев’язувальним та іншими матеріалами використано 175,3
тис. грн.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17.03.2017 №152
«Про забезпечення доступності лікарських засобів» у 2017 році використано 1
млн. 297,2 тис. грн. У 10 лікувально-профілактичних закладах району
проведено поточні ремонти на загальну суму 405,8 тис. грн. У Маньківській
АЗПСМ проведено роботи із заміни котла опалення на суму 30 тис. грн.;
Бирлівському ФАПу встановлено твердопаливний котел на суму 14,2 тис. грн.;
Баланівській АЗПСМ відремонтовано опалювальну систему та проведено
поточний ремонт приміщення на загальну суму 19,0 тис. грн.
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У 2017 році з районного бюджету на первинну ланку спрямовано за
програмою:
- протидії захворюванню на туберкульоз - 145,9 тис. грн.;
- Конвенції ООН для забезпечення хворих на цукровий діабет
таблетованими цукрознижувальними засобами - 100,0 тис. грн.;
- «Місцеві стимули» оплачено навчання для 5 осіб на базі Вінницького
Національного медичного університету ім. М.І. Пирогова за програмою з
професійної підготовки молоді для роботи на посаді сімейного лікаря у
сільській місцевості - 74,5 тис. грн.;
- «Збереження здоров’я громадян-жителів Бершадського району –
запорука сталого економічного розвитку району» - 508,9 тис. грн.
Бершадська окружна лікарні інтенсивного лікування надає вторинну
спеціалізовану допомогу населенню трьох районів: Бершадського, Теплицького
та Чечельницького.
З метою покращення якості надання медичних послуг та матеріальнотехнічного забезпечення закладу у 2017 році:
1. Здійснено впровадження медичної інформаційної системи. Закуплено
комп’ютерну техніку на загальну суму 286,5 тис. грн. На впровадження
інформаційної системи «Медейр» використано 180,0 тис. грн. Встановлено
програмне забезпечення на 10 робочих місцях, проводиться навчання
персоналу по роботі з даною програмою.
2. Придбано предметів довгострокового користування на загальну суму 4
млн. 294 тис. грн., зокрема, цифровий рентген, апарат штучної вентиляції
легень, ректоскоп, щілинну лампу та лінзу для офтальмоскопії, аналізатор,
алкотестер, шафу жарочну, 12 пральних машин, 10 комп’ютерів, 5 ноутбуків та
8 принтерів, лапароскопічні інструменти, СОГи.
3. Виконано комплекс робіт з реконструкції та капітальних ремонтів, а
саме:
- відремонтовано інфекційне відділення на 460,3 тис. грн.;
- відновлено роботу лікарняного ліфта на що витрачено 588, 7 тис. грн.;
- проведено реконструкцію приміщення під рентгенкабінет на 678,0 тис.
грн.;
- капітально відремонтовані дитяче відділення (1млн. 308 тис. грн.),
приміщення поліклініки (622,0 тис. грн.); харчоблок (468,4 тис. грн.);
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- здійснено поточні ремонти відділення невідкладної (екстреної) медичної
допомоги (10,0 тис. грн.), терапевтичного відділення (20,0 тис. грн.),
перинатального центру (45,0 тис. грн.), котельні (27,7 тис. грн.); під’їзних
шляхів на території лікарні (60,0 тис. грн.), неврологічного відділення (40,0 тис.
грн.);
- проведено модернізацію та режимно-налагоджувальні роботи з
автоматизації системи хімводоочистки (19,0 тис. грн.).
У 2017 році з районного бюджету на вторинну ланку надання медичних
послуг спрямовано за програмою:
- профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів 150,0 тис.
грн.;
- «Боротьба з онкологічними захворюваннями – 2 млн. 775 тис. грн.;
- «Збереження здоров'я громадян - жителів Бершадського району запорука сталого економічного розвитку району» - 437,4 тис. грн.
З метою виконання пріоритетів визначених Стратегією економічного і
соціального розвитку Бершадського району до 2020 року, завдань визначених
Програмою соціально-економічного та культурного розвитку району на 2018
рік та на виконання рішення колегії районної державної адміністрації:
1. Комунальній установі «Бершадський районний центр первинної
медико-санітарної допомоги» (Пікула І.Г.), Бершадській окружній лікарні
інтенсивного лікування (Брикуля Л.І.):
1.1. Продовжити в районі роботу з поліпшення матеріально-технічної
бази та впровадження енергозберігаючих заходів в лікувально-профілактичних
закладах охорони здоров'я.
1.2.Забезпечити виконання національних, обласних та районних програм,
спрямованих на збереження здоров'я жителів району.
1.3. Активно застосовувати стимули та заохочення, спрямовані на
підвищення престижності медичного працівника.
1.4. Вжити додаткових заходів із забезпечення стовідсотково
ультразвуковою діагностикою, обстеженням на ВІЛ/СНІД вагітних.
1.5. Суттєво активізувати профілактичну роботу, спрямовану на
попередження інфекційних хвороб.
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1.6. Досягти стовідсоткового охоплення профілактичними медичними
оглядами населення району та профілактичними щепленнями дітей.
1.7. Забезпечити лікарями ЗПСМ заклади первинної медико-санітарної
допомоги на засадах сімейної медицини та підвищення кваліфікації медичних
працівників.
1.8. Продовжити впровадження у медичних закладах району електронної
системи «Мед Ейр».
1.9. Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення
району щодо впровадження інноваційних змін у галузі охорони здоров’я та
реалізації медичної реформи через засоби масової інформації.
1.10. Про виконання розпорядження інформувати відділ діловодства,
організаційної
роботи
та
інформаційної
діяльності
апарату
райдержадміністрації (Крестьяннікова Л.П.) до 10.07.2018 та до 10.01.2019.
2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник голови
районної державної адміністрації

В.Ольшевський

