КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
від 17.12.2020 № 2/VIII-46
м. Краматорськ

Про затвердження заходів спрямованих
на соціальний захист населення міста у
сфері охорони здоров’я на 2021 рік

З метою організації та поліпшення медичної допомоги вразливим верствам населення
та їх соціального захисту у сфері охорони здоров’я, керуючись ст.26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити заходи спрямовані на соціальний захист населення міста у сфері охорони
здоров’я на 2021 рік (далі – Заходи, додаються).
2. Фінансовому управлінню (Саєнко), відділу охорони здоров’я (Мельник) при
формуванні міського бюджету розглянути можливість виділення коштів на реалізацію
Заходів в межах асигнувань на охорону здоров’я, а також за рахунок інших джерел
незаборонених законодавством.
3. Відділу охорони здоров’я (Мельник):
1) використати кошти за призначенням;
2) інформувати щоквартально фінансове управління про використання коштів на
виконання Заходів.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
Катальнікову О.Г.

Міський голова

О.В. Гончаренко

Додаток
до рішення міської ради
№

Заходи

спрямовані на соціальний захист населення міста у сфері охорони здоров’я,
на 2021 рік
№
п/п

Термін
виконання

Відповідальний
за виконання
4
відділ охорони
здоров’я

2
Проведення комплексних медичних оглядів ветеранам війни, особам які
постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, особам похилого віку та
«дітям війни», у тому числі в дома ти що не можуть відвідувати поліклініку з
залученням необхідних фахівців, з метою своєчасного виявлення захворювань та
проведення оздоровчих заходів.

3
щоквартально

2.

Проведення комплексних медичних оглядів учасникам АТО та членам їх сімей із
залученням необхідних фахівців, з метою своєчасного виявлення захворювань та
проведення оздоровчих заходів.

щоквартально

відділ охорони
здоров’я

3.

Проведення планової санації та диспансерного нагляду за ветеранами, інвалідами та диспансерними хворими

щоквартально

відділ охорони
здоров’я

4.

Здійснення стоматологічного обслуговування нетранспортабельних хворих вдома
(інваліди І групи)

постійно

відділ охорони
здоров’я

5.

Здійснення пільгового забезпечення медикаментами пільгових категорій населення при амбулаторному лікуванні, в поліклініках, у т.ч. хворих на орфанні
захворювання, використовуючи Порядок видачі лікарських засобів за пільговими
рецептами (додаток 1 до Заходів)

постійно

відділ охорони
здоров’я

6.

Забезпечення:

1.

1

Зміст заходу

Обсяг
фінансування,
тис.грн
5

9734,5

Продовження додатка

1
1)

2
пільгових категорій населення за результатами медичних оглядів слуховими
апаратами
дітей інвалідів по зору окулярами використовуючи Порядок надання (видачі)
засобів медичного призначення пільговій категорії населення (додаток 2 до
Заходів)
пільгової категорії населення за результатами висновків МСЕК і листків реабілітації засобами технічної реабілітації та виробами медичного призначення
проведення зубопротезування пільговим категоріям населення

3
постійно

5)

санаторно-курортним лікуванням дітей з малозабезпечених сімей та сімей медикосоціального ризику

постійно

6)

медичним обслуговуванням дітей з соціально незахищених сімей, сиріт

постійно

7)

дітей віком до 2-х років з малозабезпечених сімей безкоштовним харчуванням

постійно

8)

лікувальним харчуванням хворих на фенілкетонурію

постійно

9)

проведення пільговим категоріям населення міста Краматорська сеансів плазмоферезу у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії комунального
некомерційного підприємства «Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування м.
Бахмут»

2)
3)
4)

Усього:

постійно
постійно

щоквартально

4
відділ охорони
здоров’я
відділ охорони
здоров’я

5
480,2

відділ охорони
здоров’я
відділ охорони
здоров’я
відділ охорони
здоров’я

1600,6

відділ охорони
здоров’я
відділ охорони
здоров’я
відділ охорони
здоров’я
відділ охорони
здоров’я

25,0

2480,7

185,6
1782,8
80,0

16 369,4

Додаток 1
до Заходів
ПОРЯДОК
видачі лікарських засобів за пільговими рецептами
1. Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Краматорської міської ради та комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Краматорської міської ради укладають договори з
аптечними закладами на відшкодування вартості ліків з урахуванням даного Порядку.
2. Персонал аптечних закладів щоденно проводить реєстрацію виписаних пільгових
рецептів з урахуванням вартості медикаментів та повідомляє пацієнтам терміни отримання
лікарських засобів з урахуванням помісячних лімітів, затверджених договором про
відшкодування вартості лікарських засобів між аптечним та лікувальним закладами.
3. Лікарі лікувальних закладів, при оформленні пільгових рецептів на онкологічні
препарати, попередньо з’ясовують інформацію на державному сайті «Є ЛІКИ» щодо
наявності зазначених препаратів в КНП «Обласне територіальне медичне об’єднання
м.Краматорська».
4. В рецепті лікар зазначає діючу речовину препарату. Працівники аптеки, при
обслуговуванні пацієнтів, надають перевагу видачі препаратів вітчизняного виробництва.

В.о. начальника відділу охорони здоров’я

В.П. Мельник

Додаток 2
до Заходів

ПОРЯДОК
надання (видачі) засобів медичного призначення пільговій категорії населення
1. Засоби медичного призначення (слухові апарати та окуляри) надаються
безкоштовно пільговим категоріям населення за результатами висновків МСЕК і листків
реабілітації на підставі рецептів, наданих лікарем, у якого вони перебувають на обліку, на
термін:
- слухові апарати – один апарат на 5 років;
- окуляри для дітей-інвалідів по зору – одна одиниця (окуляри) на рік вартістю не
більше 1000 грн.
2. В рецептах лікарі вказують:
- тип та марку слухового апарату;
- розмір сили сферичної лінзи в діоптріях та інші параметри, необхідні для корекції зору.
3. Облік пільгових категорій населення, які мають право на безкоштовне отримання
засобів медичного призначення здійснюється відповідальними особами комунальних
некомерційних підприємств, призначених наказами керівників.
4. Комунальне некомерційне підприємство «Дитяче територіальне медичне об’єднання» Краматорської міської ради та комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня
№ 3» Краматорської міської ради укладають договори з постачальниками засобів медичного
призначення на відшкодування вартості засобів медичного призначення (слухових апаратів
та окулярів).

В.о. начальника відділу охорони здоров’я

В.П. Мельник

