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1. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма
Здоров’я людини є найбільшою цінністю, що має важливе значення в
житті кожної людини. Погіршення стану здоров’я населення, високі показники
смертності осіб працездатного віку, зменшення середньої тривалості життя,
нерівність у доступності медичної допомоги призводять до об’єктивного
збільшення потреби у медичній допомозі. Громадяни України незалежно від
місця проживання мають право на отримання в усіх
лікувальнопрофілактичних закладах системи охорони здоров’я гарантований рівень
медичної допомоги. Головним завданням реформування системи охорони
здоров’я населення в контексті децентралізації є наближення медичних послуг
до людей та підвищення якості медичних послуг.
Одним із пріоритетних напрямків роботи галузі охорони здоров’я
визначено наближення та поліпшення якості медичної допомоги сільському
населенню шляхом реорганізації та удосконалення надання первинної медичної
допомоги шляхом модернізації та оптимізації мережі: розвитку служби
загальної практики – сімейної медицини, мережі амбулаторій сімейної
медицини в сільській місцевості. Одним з основних напрямків завдань органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування є створення умов для
ефективного та доступного для всіх громадян медичного обслуговування.
За рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я,
підготовленими на основі кращого світового досвіду, лише розвиток первинної
медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини дасть змогу істотно
вплинути на поліпшення демографічної ситуації, забезпечити комплексний
підхід до зміцнення здоров’я, профілактики та раннього виявлення
захворювань, здійснювати ефективний контроль за перебігом захворювань та
запобіганням їх несприятливим наслідкам.
Робота закладів охорони здоров’я та їх кадрове забезпечення не завжди
відповідає сучасним вимогам та потребам населення. Причинами такого стану
справ є нестача належно обладнаних приміщень, відсутність достатньої
кількості медикаментів і транспортних засобів, а також дефіцит кваліфікованих
медичних кадрів. Випускники медичних закладів не охоче погоджуються
працювати у сільській місцевості, а держава виявляється не спроможною
розробити дієві механізми вирішення цієї проблеми. Низький рівень оплати
праці, недостатня соціальна захищеність не створюють у медичних працівників
стимулів до підвищення якості медичної допомоги населенню та ефективності
використання наявних матеріально-технічних ресурсів.
Для створення електронного реєстру пацієнтів та електронного
документообігу необхідно вирішити питання доукомплектування закладів
первинної ланки комп’ютерною та оргтехнікою, спеціалізованими програмами,
підключенням до мережі Інтернет.
Для поліпшення первинної медико-санітарної допомоги, що надається
населенню на дому необхідно забезпечити лікарські амбулаторії
автотранспортом та забезпечити лікарів загальної практики сімейної медицини
спеціальним медичним обладнанням для підвищення якості медичних послуг.
Прийняття Програми сприятиме поліпшенню стану здоров'я населення
шляхом забезпечення доступу до кваліфікованої медичної допомоги на

первинному рівні, орієнтованих на інтегрованому підході до вирішення медикосанітарних потреб окремих громадян, родин та громади в цілому.
2. Мета Програми
Метою Програми є забезпечення зниження рівня захворюваності та
смертності населення, інвалідності від усіх хвороб, раннє виявлення
захворювань, передусім соціально значущих: серцево-судинних, онкологічних,
туберкульозу, СНІДу шляхом налагодження ефективного функціонування
системи надання населенню доступної і високоякісної первинної медикосанітарної допомоги на засадах сімейної медицини.
Модернізація та зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони
здоров'я, оснащення їх комп’ютерною та оргтехнікою, автотранспортом,
покращення умов праці медичних працівників.
3. Основні завдання Програми
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Основними завданнями Програми є:
Збереження і покращення здоров’я населення;
Створення умов ефективного функціонування в районі первинної медикосанітарної допомоги;
Забезпечення доступності та якості медичного обслуговування населення;
Будівництво,
реконструкція,
проведення
ремонту,
оснащення
обладнанням, автотранспортом і засобами зв’язку;
Створення умов для заохочення медичного персоналу та випускників
медичних освітніх закладів до проживання та професійної діяльності у
сільській місцевості;
Доукомплектування закладів дороговартісним медичним обладнанням,
інструментарієм та виробами медичного призначення згідно табеля
оснащення;
Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплати
послуг та інших поточних видатків закладу;
Забезпечення
доукомплектування
комп’ютерною
технікою
та
підключення до мережі Інтернет закладів первинної медико-санітарної
допомоги .
4. Шляхи та способи розв’язання проблем

Основними напрямками реалізації Програми є:
1. Аналіз проблемних питань у забезпеченні первинної ланки лікарями;
2. Координація діяльності й сприяння співробітництву органів місцевого
самоврядування, виконавчої влади і закладів охорони здоров’я для
виконання заходів Програми;
3. Підвищення статусу медичного працівника шляхом заохочень до роботи
на місцях, підвищення якісних показників роботи закладу;
4. Участь місцевих бюджетів у фінансуванні потреб закладу;
5. Підвищення доступності та якості медичного обслуговування закладом
первинної медико-санітарної допомоги.

5. Фінансове забезпечення Програми
Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства
України за рахунок коштів галузі охорони здоров'я районного, міського,
селищного, сільських бюджетів та інших джерел, не заборонених чиним
законодавством, виходячи з можливостей дохідної частини.
6. Очікувані результати виконання Програми,
визначення її ефективності
Реалізація заходів, передбачених Програмою за час її дії дасть змогу:
1. Підвищити ефективність роботи закладу охорони здоров’я;
2. Сформувати систему надання населенню висококваліфікованої медичної
допомоги на засадах сімейної медицини;
3. Підвищити рівень оснащення сучасним медичним обладнанням та
виробами медичного призначення, створення умов для ефективного
функціонування лікувальних закладів;
4. Підвищити ефективність роботи медичних працівників;
5. Покращити доступність та якість надання медичних послуг населенню.
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ПАСПОРТ
Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги
Зіньківського району на 2018-2020 роки
Комунальне некомерційне підприємство
Ініціатори розроблення «Зіньківський центр первинної медико-санітарної
Програми
допомоги» Зіньківської районної ради Полтавської
області
Закони України «Про місцеве самоврядування в
Підстава для прийняття
Україні», «Основи законодавства України про
Програми
охорону здоров'я»
Комунальне некомерційне підприємство
«Зіньківський центр первинної медико-санітарної
Розробники Програми
допомоги» Зіньківської районної ради Полтавської
області
Співрозробники
Програми
Зіньківська района державна адміністрація,
Комунальне некомерційне підприємство
«Зіньківський центр первинної медико-санітарної
Відповідальний
допомоги» Зіньківської районної ради Полтавської
виконавець
області, Зіньківська районна рада,Зіньківська
міська рада, Опішнянська селищна рада, виконавчі
комітети сільських рад,
КНП «Зіньківський ЦПМСД», амбулаторії ЗПСМ,
Учасники Програми
ФАПи
Термін реалізації
2018-2020 роки

8

Перелік місцевих
бюджетів, які беруть
участь у виконанні
програми
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Загальний обсяг
фінансових ресурсів,
необхідних для
реалізації програми,
всього, у тому числі:

Коштів районного
10 бюджету, бюджетів
сільських рад
11 Коштів інших джерел

-

Зіньківський районний бюджет;
Бюджет м. Зіньків;
Бюджет смт Опішня;
Бюджети сільських рад

13 018,1 тис. грн.

- Зіньківський районний бюджет 7 827,5 тис.
грн.;
- Бюджет м. Зіньків 201,4 тис. грн.;
- Бюджет смт Опішня 569,1 тис. грн.;
- Бюджети сільських рад 4 420,1 тис. грн.

