6.8. Охорона здоров’я
Станом на 01.01.2015 року до мережі закладів охорони здоров’я входять 16 закладів, з
яких 8 мають фінансування з обласного бюджету. Мережа денних стаціонарів складає 415
ліжок.
Показник забезпеченості лікарями 29,9 на 10 тис. населення (за 2013 рік - 30,8),
середнім медперсоналом – 74,1 (за 2013 рік – 78,5).
Кількість лікарняних ліжок станом на 01.01.2015 року в порівнянні з початком 2014
року не змінювалась та становить 1626 ліжок.
Програмою економічного і соціального розвитку міста Краматорська в галуузі
охорони здоров’я на 2014 рік зі змінами, затвердженими рішенням міської ради від
25.06.2014 № 39/VI-148, заплановано 13 заходів. Протягом року виконувалось 10
заходів.
Придбано туберкуліну на суму 178,2 тис.грн., в тому числі оплачено кредиторську
заборгованість за 2013 рік в сумі 92,9 тис.грн. Охвачено тубдіагностикою 9248 особи, або
287,5 на 1000 дітей, які підлягали тубдіагностиці.
Виконувалась робота по забезпеченню добровільного анонімного обстеження до 5%
населення міста на ВІЛ/СНІД з метою виявлення ВІЛ-інфікованих. Протягом 2014 року було
обстежено 2 010 осіб або 1,0 %, використано 99,5 тис.грн.
Протягом року було закуплено тромболітичних препаратів на суму 92,0 тис.грн., на
медикаменти для додаткової терапії витрачено 151,5 тис.грн., та 6,5 тис.грн. - для придбання
тестів для експрес-діагностики гострого коронарного синдрому, проведено 33 тромболізіса.
Передбачено забезпечення хворих на онкологічні захворювання на амбулаторному
етапі безоплатним рентгенологічним обстеженням, на що протягом року використано
129,4 тис.грн., в тому числі на погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік –
23,5 тис.грн.
Передбачено забезпечення пільгових категорій населення медикаментами, слуховими
апаратами, пільговим зубопротезуванням, засобами технічної реабілітації та медичного
призначення, дітей 1-2-го років життя безкоштовним харчуванням - молочними сумішами.
Протягом року було профінансовано – 1328,6 тис.грн., в т.ч.: пільгові медикаменти –
565,8 тис.грн., слухові апарати – 95,0 тис.грн., засоби медичного призначення (памперси для
дорослих) – 100,0 тис.грн., пільгове зубопротезування – 554,6 тис.грн. та молочні суміші –
13,2 тис.грн.
Протягом 2014 року було закуплено медичних препаратів для хворих на гемофілію на
суму 98,9 тис.грн.
Протягом 2014 року передбачено придбання лікувального харчування для 2 дітей
хворих на фенілкетонурію. В IV кварталі кількість хворих дітей збільшилась до 3-х осіб. За
2014 рік було використано – 163,3 тис.грн.
В 2014 році за кошти міського бюджету (бюджет розвитку) заплановано придбання
медичного обладнання Відповідно до даного пункту за 2014 рік було профінансовано 902,0
тис.грн., але в зв’язку з непроходженням платежів по капітальних видатках в органах
Держказначейства касові видатки склали – 231,50 тис.грн.
За рахунок міського бюджету придбано по закладах:
- вторинного рівня, а саме: КМУ «Міська лікарня № 1» - Апарат ШВЛ «Оберіг» (3
шт.) – 388,5 тис.грн., КМУ «Міська лікарня № 2» - Стерилізатор паровий ГК-100-3 – 98,0
тис.грн., КМУ «Міська лікарня № 3» - Електрокардіограф Юкард 100 (2 шт) – 52,0 тис.грн.,
Електрокардіограф Мидас-ЕКІТ – 8,0 тис.грн., КМУ «ДТМО» - Електрокардіограф МидасЕКІТ –
9,9 тис.грн., Офтальмоскоп – 12,0 тис.грн., Інгалятор Омрон – 9,0 тис.грн.,
Аналізатор гіпербілірубінемії АГФ 02 -30,0 тис.грн., Стерилізатор сухожаровий ГП-80 – 8,6
тис.грн., Електрокардіограф ЕКЗТ -01-Р-Д (2 шт.) – 25,0 тис.грн., Апарат рефтор 01 ФС –
19,0 тис.грн., Апарат терапевтичний Мілта Ф 8-01 – 17,0 тис.грн., Установка для фототерапії

– 70,0 тис.грн., Автоматичний шприцевий дозатор ЮСП 100 (3 шт.) – 53,0 тис.грн.,
Парафінонагрівач Каскад –
8,4 тис.грн.
- первинного рівня, а саме: КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2
м.Краматорська» - Бензиновий генератор – 24,9 тис.грн., Шафа холодильна – 24,0 тис.грн.,
Холодильник (2 шт.) – 12,3 тис.грн., Кондиціонер – 7,8 тис.грн., МФУ – 4,5 тис.грн.
За рахунок спеціального фонду на суму 76,5 тис. грн. придбано по закладах:
- вторинного рівня, а саме: КМУ «Міська лікарня № 2» - Кардіограф ЕКЗТ-01-РД –
11,5 тис.грн., Центрифуга гематокрітна СМ – 70 – 10,3 тис. грн., Центрифуга лабораторна
СМ – 6М (3 шт.) – 47,2 тис.грн., КМУ «Стоматологічна поліклініка № 2» - Стоматологічна
бормашина – 7,5 тис.грн.
За рахунок благодійної допомоги на суму 724,3 тис. грн. отримано по закладах:
- вторинного рівня, а саме: КМУ «Міська лікарня № 1» - Міні-електростанція –
11,7 тис.грн., Паровий стерилізатор – 5,0 тис.грн., КМУ «Міська лікарня № 3» Автоматичний гематологічний аналізатор – 126,5 тис.грн., Напівавтоматичний біохімічний
аналізатор (2 шт.) – 94,6 тис.грн., Центрифуга (3 шт.) – 49,9 тис.грн., Мікроскоп «Біомед» 32,9 тис.грн. Термостат – 14,5 тис.грн., Апарат вакуумної терапії – 11,0 тис.грн., Дозатор
механічний варіабельного об’єму – 2,7 тис.грн., КМУ «ДТМО» - Аналізатор автоматичний
гематологічний –
76,0 тис.грн., Центрифуга лабораторна медична – 8,5 тис.грн.,
Термостат водяний –
4,6 тис.грн., КМУ «Стоматологічна поліклініка № 1» - Лазер
діодний хірургічний –
64,8 тис.грн., Компресор Савіано 230/50 – 14,2 тис.грн.,
Установка стоматологічна (3 шт.) – 101,4 тис.грн., Насадка для відбілювання – 5,6 тис.грн.,
Крісло стоматологічне – 24,2 тис.грн., Ультразвукова мийка ( 2 шт.) – 5,8 тис.грн..
Установка Стел – 24,0 тис.грн., Комп’ютер АМД – 5,6 тис.грн..;
- первинного рівня, а саме: КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2
м.Краматорська» - Системний блок (3 шт.) – 18,8 тис.грн., Монітор (3 шт.) – 6,0 тис.грн.,
Принтер – 0,6 тис.грн., Машинка пральна – 6,2 тис.грн., інше побутове обладнання на суму
9,1 тис.грн.
За 2014 рік було профінансовано 870,3 тис.грн. для кап. ремонту рентген кабінету та
заміни віконних блоків на пластикові в будівлі роддому КМУ «Міська лікарня № 1» та КМУ
«Дитяче територіальне медичне об’єднання», але в зв’язку з непроходженням платежів по
капітальних видатках в органах Держказначейства касові видатки склали – 429,5 тис.грн.
роботу буде продовжено в 2015 році.
На проведення заходів щодо удосконалення кадрової політики охорони здоров’я
(курси підвищення кваліфікації) за 2014 рік на виконання заходу використано 95,3 тис.грн.

6.8. Охорона здоров’я

Зміст заходу

1
1.Забезпечення своєчасного проведення
туберкулінодіагностики
та
щеплень
новонароджених від
туберкульозу
2.Забезпечення добровільного
анонімного
обстеження 5% населення міста на
ВІЛ/СНІД
3.Впровадження
тромболітичної терапії на догоспітальному і госпітальному
етапах надання
медичної допомоги
хворим на гостру
серцево-судинну
патологію

Термін
виконанн
я

2
протягом
року

Витрати на реалізацію (за програмою/фактично за 2014 рік),
тис. грн.
у тому числі за рахунок коштів:
Виконаве
місцевих бюджетів
інших
підприємст
ць
державно
джерел
Всього
в (власні
обласног
го
(благодійн
бюджету
надходжен
о
бюджету
а
міста
ня ЛПЗ)
бюджету
допомога)
3
4
5
6
7
8
9
відділ
353,7/178,2
353,7/178,2
охорони
здоров’я

Фактичний
результат

10
своєчасне виявлення
та лікування хворих
на туберкульоз

-«-

-«-

259,6/99,5

259,6/99,5

покращення діагностики ВІЛ/СНІД з метою раннього виявлення хворих

-«-

-«-

350,0/250,0

350,0/250,0

зниження показників інвалідності
та смертності серед
хворих на серцевосудинні та судинномозкові розлади

4.Забезпечення
хворих на онкологічні
захворювання на
амбулаторному етапі
безоплатним
рентгенологічним
обстеженням
5.Забезпечення
пільгових категорій
населення
медикаментами,
слуховими апаратами,
пільговим зубопротезуванням,
засобами
технічної реабілітації
та дітей 1-2-го років
життя безкоштовними
молочними сумішами

6.Забезпечення медикаментами хворих на
гемофілію
7.Забезпечення дітей
хворих на фенілкето
нурію продуктами лікувального
харчування
8. Забезпечення
сучасним медичним
обладнанням закладів
охорони здоров’я:

-«-

-«-

130,0/129,4

130,0/129,4

раннє виявлення
онкологічних
захворювань

протягом
року

відділ
охорони
здоров’я

1980,0/
1328,6

забезпечення соціаль
них гарантій пільговим категоріям населення у галузі медицини та зниження
захворюваності дітей, у тому числі
кишковими інфекціями

протягом
року

100,0/98,9

-«-

відділ
охорони
здоров’я
-«-

1980,0/
1328,6
Мед-ти 1200,0/
565,8
Слух.ап. –
95,0/95,0
Зубопр. –
555,0/554,6
Мед.приз. –
100,0/100,0
Мол.сум. –
30,0/13,2
100,0/98,9

168,0/163,3

168,0/163,3

-«-

-«-

1440,0/
1032,3

890,0/231,5

покращення якості і
тривалості життя
хворих на гемофілію
покращення медичної допомоги дітям
хворим на фенілкетонурію
300,0/76,5

250,0/724,3 покращення
надання медичної
допомоги
населенню

- первинного рівня
надання медичної
допомоги
- вторинного рівня
надання медичної
допомоги
9. Реконструкція
акушерськогінекологіч-ного
корпусу КМУ "Міська
лікарня № 1", вул
Орджонікідзе, 17
10. Капітальний
ремонт (санація)
будівлі
терапевтичного
корпусу міської
лікарні № 3
м.Краматорськ у
Донецькій області,
вул.Вознесенського
11.Будівництво та
оснащення
обладнанням кисневої
станції з підводом до
акушерського та
хірургічного корпусів
12.Розроблення
проектнокошторисної
документації
та
проведення
капітальних

50,0/114,2

-/73,5

1390,0/918,1

890,0/158,0

50,0/40,7

300,0/76,5

200,0/683,6

протягом
року

відділ
охорони
здоров’я

6305,7/-

5044,7/-

1261,0/-

захід не
виконувався

-«-

-«-

7119,6/-

5695,7/-

1423,9/-

-«-

протягом
року

відділ
охорони
здоров’я

1100,0/-

880,0/-

220,0/-

-«-

-«-

-«-

1297,9/
429,5

1297,9/
429,5

покращення
перебування
хворих та робочих
місць працівників
охорони здоров’я

ремонтних
закладах
здоров’я:

робіт в
охорони

- первинного рівня
надання медичної
допомоги
- вторинного рівня
надання медичної
допомоги
13. Проведення
заходів щодо
удосконалення
кадрової політики
охорони здоров’я
(курси підвищення
каліфікації)
Усього: 13 заходів

-«-

-«-

-

-

1297,9/
429,5

942,7/429,5

307,9/95,3

307,9/95,3

20912,4/
3805,0

11 620,4/-

8742,0/
3004,2

підвищення рівню
лікувальнодіагностичного
процесу та організації
медичної
допомоги
300,0/76,5

250,0/
724,3

