Звіт обласної цільової програми "Доступна медицина" 2018-2020 роки за 2018 рік
№
з/п

Перелік заходів програми

Передбачено на 2018 рік
(тис.грн.)

Виконавці

І. Первинний рівень - надання медичної допомоги сільському населенню
1.

1.1. Забезпечення сімейних лікарів, фельдшерів
мобільними телемедичними діагностичними
комплексами

7 056,00 В 2018 закуплено 168 одн. сумок укладок. В КНП "Болградський центр первиної

мобільними телемедичними діагностичними
комплексами для забезпечення сімейних лікарів,
фельдшерів

7 056,00

медико-санітарної допомоги" передано - 20 мобільно-діагностичних комплексів, які
розподілені по амбулаторіям району.

Всього за Програмою
2.2. Створення реперфузійних відділень

Придбано ангіограф для КУ "Одеська обласна
клінічна лікарня"

Придбано ангіограф для КНП "«Дунайська обласна
лікарня» ООР

12 600,00

В 2017 році відкрито реперфузійне відділення КУ "Одеська обласна клінічна лікарня" в
Балтському районі при Центральній районій лікарні.
за 2018 рік в Одеській області зареєстровано 2304 випадки інфаркту міокарду
в реперфузійне відділення КУ "Одеська обласна клінічна лікарня" в Балтському районі
при Центральній районій лікарні
Госпіталізовано пацієнтів з гострим інфарктом міокарда - 281
проведено 77 стентувань,
КУ “Одеська обласна клінічна лікарня”госпіталізовано 819 паціентів в екстреному
порядку з інфарктом міокарда, за екстреними показаннями виконано 565 стентувань, та
6 200,90
139 у плановому порядку.
виконано 1349
коронарографій (820 за програмою)
Поновлено обладнанням реперфузійне відділення КУ «Одеська обласна клінічна
лікарні» на суму 29 409,0 тис. грн., (з них за рахунок програми 5892,5 тис. грн.)
придбано аоніограф (6399 тис. грн).

В грудні 2018 року відкрито Відділення інтервенційної серцево-судиної радіології з
рентгенохірургічним блоком (реперфузійний центр) в КНП “Дунайська обласна
лікарня” Одеської обласної ради.
Було придбано та встановлено сучасне агіографічне обладнання на загальну суму
13415,0 тис. грн. (з них 6 707, 5 тис. грн.) за рахунок програми
Кількість пацієнтів: за рік планується проведення більше 300 діагностичних
6399,10
коронарографій, та більш ніж 100 стентувань.
Планується надання інтервенційної кардіологічної допомоги більш ніж 420 тис.
мешканців Півдня Одещини - м. Ізмаїл, Ізмаїльского, Кілійського, Болградського,
Ренійського, Татарбунарського районів, ОТГ Вілково

2.4. Створення відділень невідкладної медичної
допомоги (Emergency room) на базі приймальних
відділень багатопрофільних лікарень
цифровий ренген
апарат УЗД

11 200,00 В 2018 році відкрито відділення екстреної медичної допомоги в Болградському районі,

закуплено УЗД ( 1 млн. 200 тис. грн.).
Відкрито філію відділення екстреної медичної допомоги обласної лікарні на базі
амбулаторії Маяківської ОТГ
10 000,00 Установлено сучасний рентген апарат (2 млн. 500 тис. грн.).
1 200,00

2.5 Надання паліативної медичної допомоги

1636,7 В 2018 році в рамках обласної цільової програми закуплено обладнання для районів

області для забезпечення паліативної медичної допомоги в Лиманський район,
Великомихайлівський район, Савранський район. В січні-березні 2019 року відділення
розпочнуть прийом хворих.

Придбання медичного обладнання, медикаментів та
покращення матеріально-технічного стану
стаціонарного відділення та виїзної
консультативної служби поліативної допомоги
Лиманський район (Матеріально-технічне
забезпечення обладнанням стаціонарного
відділення) На базі терапевтичного відділення
заплановано відкриття 6 ліжок для надання
паліативної медичної допомоги.

648,0

Великомихайлівський район (Матеріальнотехнічне забезпечення обладнанням стаціонарного
відділення) Заплановано відкриття паліативного
відділення на 6 ліжок,проведений ремонт за
рахунок коштів районого бюджету.

559,0

Савранський район (Матеріально-технічне
забезпечення обладнанням стаціонарного
відділення)

429,7

ІІІ. Третинний рівень - Спеціалізована стаціонарна медична допомога
3.

3.1. Надання медичної допомоги при серцевосудиних захворюваннях, проведення артокоронарного шунтування
Двокамерний штучний водій ритму серця
Електроди для катетерних деструкцій зрошувальні
Внутрішньоаортальний балон для контрпульсації
Наружний тимчасовіий двокамерний ШВРС
Штучний клапан серця (мітральний, аортальний)
Оксигенатор з комплектом магістралей для
дорослих
Стент-система периферична саморозкривающаяся
Стент-система периферична на балоні

3743,9 Виконано 284 операції

Аорто-коронарних шунтувань - 172,
них комбінованих із протезуванням клапанів - 30
протезування клапанів 69 (5 випадків бактеріального ендокардиту)
Супракоронарних протезувань аорти - 8
Загальна післяопераційна летальність склала - 3,17%

з

Комплект стент-система каротидна
Балон для предилятації
Балон для постдилятації
Інтервенційний провідник 0,018*
Стент-система каротидна
3.2 Забезпечення хворих препаратами для
боротьби із захворюваннями крові,
кровотворної та лімфатичної тканин
(забезпечення факторами згортанями крові,
надання медичної допомоги хворим мієлолейкоз
та онкогематологічні хвороби)
РЕДДИТУКС, конц. д/р-ну д/інф. 500 мг фл. 50 мл
№1
БЕНДАМУСТИН, пор. д/п конц. д/р-ну д/інф. 25 мг
фл. №1
БЕНДАМУСТИН, пор. д/п конц. д/р-ну д/інф. 100
мг фл. №1
БОРТЕЗОМІБ,пор. д/п ін. р-ну 1 мг фл. №1

4 500,00 В 2018 році на базі гематологічного відділення на 50 ліжок надається медична

допомога хворим з захвюванням крові та кровотворної тканини жителям області з
наступних нозоологій: Гемофілія - 60 пацієнтів , які забезпечені 100% потребою за
рахунок централізов поставок; Неходжкінські лімфоми - 53 хворих, з них 17 хворих
(33%) забезпечені за рах.дер.поставок, 11 хворих (20%) за рах.програми та 25 (47%) за
рах вланих коштів; "Множинна мієлома" - 40 хворих з них 18 хворих (45%) за рахунок
дер.поставок., 8 хворих (20%) за рах. програми та 14(35%) хворих за рах власних
коштів;
Хронічна
лімфоїдна лейкемія - 36 хворих з них 31 хворих (86%) за рах дер поставок та 5 хворих
(14%) за рахунок програми.
Хронічна
мієлоїдна лейкемія 70 хворих з них 60 хворих (93%) за рахунок державних поставок та
10 хворих за рахунок програми (7%).

БОРТЕЗОМІБ,пор. д/п ін. р-ну 3,5 мг фл. №1
ІМАТІНІБ, капс. 100 мг
Фактор згортування VIII 500 МО
3.3. Забезпечення препаратами для надання
невідкладної медичної допомоги у разі кровотечі
та дихальних розладів у недоношених
новонароджених
КУРОСУРФ®,
сусп. д/ендотрахеал. введ. 80 мг/мл фл. 1,5 мл №1
ПЕЙОНА,
р-н д/інф. та орал. застос. 20 мг/мл амп. 1 мл №10
ПАБАЛ,
р-н д/ін. 100 мкг/мл амп. 1 мл №5
ОКТАПЛЕКС 500 МО, пор. д/р-ну д/ін. 500 МО
фл., розч. і набір д/розч. і введ. №0
3.4. Рідкісні (орфанні) захворювання
Метотрексат 10 мг ампули
Методжект 15 мг шприці
Трипторелин 3,75 мг ампули
Урсадезоксихоліева кислота 500мг капсула
Колестимістат натрию 2,0г флакон
Дорназа альфа амп

1 963,80 В 2018 році здійснено 22 672 пологів

ускладненились кровотечею 65 випадків (3%).
У 19 випадків розширені хірургічного втручання з використанням Новосевен на всі
випадки
Використанно:
4 флакони (за рах дер.бюджету забезпечується 60% та за рах програми в 40%).
Октаплекс - 78 флаконів (держ. бюджет 50% (39 фл.) програми 50% 39 (39 фл.) (У 20
випадків).
Пабал, використано 1500 ампул (дер.бюджету складає 40% (600 ампул) та за рах.
програми 60% (900 ампул).

820,58 В області перебуває на обліку 978 дітей. Щорічно в на лікування в стаціонарі КУ

"Одеська обласна дитяча клінічна лікарня" здійснюється більше 750 госпіталізованих з
орфаними захворюваннями. В умовах стаціонару при надані медичної допомоги
забезпечуєть хворим медикаменти та виробами медичного призначення.

Адометионін 400мг флакон
Гидролізат білку PKU Anamix Іnfant банки 400г
Гидролізат білку "PKU Nutri 2 Energy" банки 454 г
Гидролізат білку "PKU Nutri 2 Concentraned" банки
500г
3.5. Застосування сучасних високотехнологічних
методів лікування для надання медичної
допомоги онкологічного профілю (закупівля
хіміотерапії)
Бікалутамід
Гемцитабін
Доцетаксел
Карбоплатин
Оксаліплатин
Фторурацил
Цисплатин
Летрозол
Паклітаксел
3.6 Онкопревенція

«Кабінет мамографічно -діагностичний
пересувний»
Універсальна ультразвукова діагностична система
високого класу
3.7. Забезпечення медикаментами та виробами
медичного призначення хворих з нирковою
недостатністю методом гемодіалізу
(перитоніального діалізу)

13 000,00 В 2018 році хіміотерапевтичне лікування забезпечено 141 хворому , а також

гормонотерапію раку молочної та передміхурової залоз 211 хворих.

662,54
760,02
1 156,94
2 985,30
191,32
699,78
95,91
123,12
6 324,60
13 000,00 В 2018 році в рамках програми закуплено 2 одн. «Кабінет мамографічно -

діагностичний пересувний» - 10990,0 тис.грн. та 2 одн. Універсальна ультразвукова
діагностична система високого класу - 1994,0 тис.грн. станом на 04.03.2019 р. медичні
огляди відбулися в 20 районах (56 населених пунктів) Одеської області.
Загальна кількість оглянутих складає – 20311 мешканців, з них жінки – 8627.
Кількість вперше встановлених діагнозів – 1662 пацієнтам.
Кількість обстежених:
- ультразвукова діагностика – 2604;
10 990,00
- мамографія – 1311;
- інші фахівці – 16396.
Проект передбачає виявлення найбільш поширених захворювань на ранній стадії та
подальше направлення пацієнтів для обстеження та лікування у заклади
високоспеціалізованої медичної допомоги. Направлено в центральні районі лікарні –
2172 пацієнта, в обласні клінічні заклади – 767 пацієнтів.
До кінця першої хвилі роботи мобільних поліклінік буде ще відвідано 9 районів (22
1 994,00
населені пункти).
12 079,00 В області на обліку знаходиться 106 хворих.

За рахунок державних поставок медикаментами забезпечено 27 хворих (25,5%)
79 (74,5%). хворих забезпечено медикаментами за рахунок програми доступна
медицина

IV. Екстренна медична допомога населенню області

4.

4.1. Створення єдиної оперативно-диспетчерської
служби

7 000,00 Проведенно капітальний ремонт приміщення для введеня в дію Єдиної оперативно

4.2. Забезпечення медикаментами та виробами
медичного призначення КУ "Одеський обласний
центр екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф"

3 000,00 Створення резерву медикаментів та виробів медичного призначення для медицини

4.6. Забезпечення електрокардіографів для бригад
екстреної (швидкої) медичної допомоги

8 400,00 176 бригад екстреної медичної допомоги оснащені мобільними телефонами та кардіографами з
функцією телеметрії на загальну суму – 8400,0 тис. грн.,
В режимі 24/7 бригади отримують консультацію лікаря-кардіолога телемедичного центру ЄОДС.
За період роботи телемедичного кабінету в ЄОДС
Кількість телеметричних ЕКГ - консультацій склала - 46854,
виявлено пацієнтів з гострим коронарним синдромом - 807,
з них госпіталізовано - 509

Всього за Програмою

диспетчерської служби екстреної (швидкої) медичної допомоги (ЄОДС),
з 19.06.2018 до єдиного номеру 103 підключені всі райони та міста Одеської області.
Завдяки автоматизації процесів зменшено час передачі виклику на мобільний пристрій
бригади в 4 рази.
За 2018 рік
прийнято 430801дзвінків
Виїздів
430801
Госпіталізовано 42102 пацієнтів

катастроф

100 000,00

