Додаток 1
до Програми розвитку первинної
медико-санітарної допомоги
міста Запоріжжя на 2018 рік
Завдання та заходи
з виконання Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги міста
Запоріжжя на 2018 рік

Найменування
завдань
1
Пріоритетний
розвиток первинної
медико-санітарної
допомоги

Найменування заходу

2
Проведення капітальних ремонтів
приміщень та обладнання центрів
первинної медико-санітарної допомоги
Реконструкція будівель, інженерних
мереж, відділень (амбулаторій),
розширення мережі відокремлених
сімейних амбулаторій, зокрема у
віддалених районах міста

Головний
розпорядник
бюджетних
коштів,
виконавці
3

4 200,249
Департамент
охорони
здоров’я ЗМР,
Центри ПМСД

Разом за
завданням
Забезпечення
Придбання імуносупресивних препаратів
мешканців міста
для лікування хворих з пересадженими
медикаментозними
органами
засобами та
Придбання ферментних препаратів для
виробами
лікування хворих на муковісцидоз
медичного
Придбання виробів медичного
призначення
призначення для інвалідів та дітейДепартамент
інвалідів з ураженням опорно-рухового
охорони
апарату та центральної і периферичної
здоров’я ЗМР,
нервової системи, з ураженням
Центри ПМСД,
внутрішніх органів, з онкологічними
КУ "Міська
захворюваннями
лікарня №7"
Забезпечення лікарськими засобами під
час амбулаторного лікування осіб, що
страждають на серцево-судинні
захворювання, цукровий діабет II типу,
бронхіальну астму згідно державної
програми реімбурсації «Доступні ліки»
Разом за
Виявлення
туберкульозу на
ранніх стадіях у
дитячого населення
міста
Разом за
завданням

Прогнозний
Джерела
обсяг
фінансуван фінансування
ня
на 2018
рік,тис.грн.
4
5

Бюджет
міста
10 371,539

14 571,788
3 847,000

2 622,121
Бюджет
міста
12 906,980

Обласний
бюджет
(інші
субвенції)

17 589,505

36 965,606
Придбання туберкуліну для проведення
туберкулінодіагностики дітей міста

Департамент
охорони
здоров’я ЗМР,
Центри ПМСД

Бюджет
міста

3 008,380

3 008,380

2

1
Забезпечення
надання
невідкладної
допомоги
дорослому та
дитячому
населенню міста
Разом за
завданням
Покращення якості
життя пацієнтів
хворих на
фенілкетонурію

2

3

4

Забезпечення пунктів невідкладної
допомоги медикаментами та виробами
медичного призначення

Департамент
охорони
здоров’я ЗМР,
Центри ПМСД,
КУ "Міська
лікарня №7"

Бюджет
міста

5

152,782

152,782
Придбання сумішей для лікувального
харчування хворих на фенілкетонурію

Департамент
охорони
здоров’я ЗМР,
Центри ПМСД

Бюджет
міста

1 480,681

Разом за
завданням
Укомплектування
Поліпшення забезпечення закладів
Не потребує
медичних закладів охорони здоров'я міста кваліфікованими
додаткового
міста первинного
медичними кадрами, в тому числі за
фінансуванн
рівня
спеціальністю «Загальна практикая
кваліфікованими
сімейна медицина»
медичними кадрами
Впровадження надбавок за обсяг та якість Департамент
охорони
виконаної роботи медичним працівникам,
здоров’я
ЗМР,
згідно Постанови Кабінету Міністрів
Центри ПМСД,
України від 30.12.2013 №977 «Деякі
КУ "Міська
питання оплати праці медичних
Бюджет
лікарня
№7"
працівників, що надають первинну
міста
медичну допомогу»

1 480,681

10 495,761

Надання права керівникам центрів ПМСД
використовувати економію коштів для
стимулювання працівників згідно чинного
законодавства
Разом за
завданням
Забезпечити
Забезпечення організації транспортування
транспортування на
на діаліз та до дому пацієнтів із
діаліз та до дому термінальною стадією хронічної хвороби
Департамент Не потребує
пацієнтів із
нирок та тяжкою супутньою патологією
охорони
додаткового
термінальною
фінансуванн
здоров’я ЗМР,
стадією хронічної
я
Центри ПМСД
хвороби нирок та
тяжкою супутньою
патологією

10 495,761

Разом за
завданням
Разом
за програмою за 2018 рік

0,000
66 674,997

Секретар міської ради

Р.О. Пидорич

