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Про роботу медичних установ району
у 2016 році та виконання ними цільових
районних програм відповідно до
розпорядження райдержадміністрації
від 25.12.2012 року №556 «Про затвердження
районної програми «Здоров’я населення
Снятинщини на 2013-2020 роки»»

Робота медичних закладів району проводилася в умовах недостатнього
фінансування та була спрямована на покращення доступності медичної
допомоги, виконання цільових районних програм, підвищення якості
стаціонарної та поліклінічної медичної допомоги, удосконалення кадрової
політики та покращення медикаментозного забезпечення пільгових категорій
населення.
В районі діє комплексна програма «Здоров’я населення Снятинщини 20132020 роки» на виконання якої в 2016 році було використано 363,4 тис. грн.
Очікувані результати роботи медичної галузі у 2016 році досягнуті частково.
Зокрема, знизився рівень загальної смертності населення на 4%, зменшився
рівень запущеності візуальних онкологічних захворювань на 86% за рахунок
покращення виявлення онкопатології. Проте, залишається на високому рівні
показник первинного виходу на інвалідність дорослого населення, негативна
тенденція своєчасного виявлення легеневого туберкульозу, зріс показник
малюкової смертності на 50%.
Станом на 01.01.2016 року в районі функціонувало 345 стаціонарних ліжок
На виконання наказу ДОЗ ОДА від 22.04.2016 року 429 «Про оптимізацію
ліжкового фонду та чисельності працівників» для приведення ліжкового фонду
у відповідність до нормативу 45 стаціонарних ліжок на 10 тис. населення,
протягом року в ЦРЛ було скорочено 40 ліжок ( терапевтичних-10, урологічних
- 5, травматологічних - 5, кардіологічних - 5, хірургічних - 5, неврологічних 5, з 21.06.2016 року закрито психіатричне відділення на 5 ліжок) та 10 ліжок
інфекційного відділення Заболотівської РЛ. Таким чином, станом на 01.01.2017
року ліжковий фонд по району становить 295 стаціонарних ліжок.

В результаті оптимізації, протягом 2016 року, в закладах охорони здоров’я
району скорочено 54 штатних посад медичних працівників.
Внаслідок недостатнього фінансування, відсутності належної матеріальнотехнічної бази не вдалось забезпечити достатній рівень стандартів діагностики,
лікування та реабілітації хворих.
Виходячи з вищевикладеного, колегія районної державної адміністрації
вирішила рекомендувати:
1. Інформацію про роботу медичних установ району у 2016 році та
виконання ними цільових районних програм відповідно до розпорядження
райдержадміністрації від 25.12.2012 року № 556 «Про затвердження районної
програми «Здоров’я населення Снятинщини на 2013-2020 роки»» прийняти до
відома.
2. Снятинській центральній районній лікарні (В.Крокош):
- завершити перекриття даху, утеплення фасаду, заміну вікон
центрального корпусу, провести капітальний ремонт лабораторії ;
- вжити заходів для модернізації і забезпечення сучасним медичним
обладнанням стаціонарних відділень, зокрема, придбати рентгенапарат,
наркозно-дихальний апарат та реанімобіль для перевезення хворих;
- опрацювати можливість у законодавчому полі створити фонд
розвитку охорони здоров’я в Снятинському районі для накопичення
благодійних внесків та подальшого їх використання для покращення
матеріально-технічної бази лікувальної установи;
- активізувати роботу в частині залучення жителів району до
членства в лікарняній касі для покращення надання медичних послуг
громадянам;
- вжити заходів з економії бюджетних коштів;
- удосконалити кадрову політику з формуванням оптимізованих
штатних розписів з розрахунку роботи ліжка та середнього перебування
хворого на ліжку виходячи з нормативних законодавчих актів.
- щомісячно проводити виступи лікарів на місцевому телебаченні з
висвітленням питань медичної галузі.
3. Заболотівській районній лікарні (І.Палійчук):
- вжити заходів для модернізації і забезпечення сучасним медичним
обладнанням стаціонарних відділень;
- вжити заходів з економії бюджетних коштів;
- удосконалити кадрову політику з формуванням оптимізованих
штатних розписів з розрахунку роботи ліжка та середнього перебування
хворого на ліжку виходячи з нормативних законодавчих актів.
- щомісячно проводити виступи лікарів на місцевому телебаченні з
висвітленням питань медичної галузі.

4. Центру ПМ СД (Л.Ступарик):
вжити заходів
бюджетних коштів;

щодо раціонального

використання та економії

забезпечити виконання заходів
районної програми розвитку
первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період
до 2020 року;
р

вжити заходів щодо роботи закладів ПМСД в напрямку ранньо
діагностики туберкульозу, організувати роботу пересувного флюорографа в
районі до 01.07.201 року;
. " вжити заходів щодо повноцінного забезпечення закладів ПМСД
медикаментами для невідкладної допомоги, звернутися з відповідними листами
клопотаннями до голів сільських рад до 01.05.201 року;
забезпечити кожного хворого з серцево-судинними захворюваннями,
цукровим діабетом II типу та бронхіальною астмою необхідними лікарськими
засобами шляхом реалізації Урядової програми «Доступні ліки».
5. Головному лікарю Снятинської ЦРЛ В.Крокошу, головному лікарю
Заболотівської РЛ І.Палійчуку взяти на особистий контроль питання
дотримання вимог статті 51 бюджетного кодексу України щодо впорядкування
структури і штатної чисельності працівників у межах затверджених асигнувань
оплати праці, а також вжити заходів щодо оптимізації видатків на утримання
медичних установ району та впорядкування штатної чисельності працівників з
урахуванням тенденції до зменшення чисельності населення та завдань з
реформування галузі охорони здоров’я в частині покращення якості надання
медичних послуг населенню району.
6. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання
рішення покласти на головних відповідальних виконавців - Снятинську
центральну районну лікарню (В.Крокош), Заболотівську районну лікарню
(І.Палійчук) та Центр ПМ СД (Л.Ступарик).
7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної державної адміністрації І. Гуцуляка.
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