МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ДВАДЦЯТА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 18 грудня 2018 року

м. Мала Виска

№ 331

Про затвердження районної програми
«Цукровий діабет» на 2019-2021 роки
Відповідно до пункту 16 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» та
розглянувши поданий Маловисківською районною державною адміністрацією проект
районної програми «Цукровий діабет» на 2019-2021 роки,
районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Затвердити районну програму «Цукровий діабет» на 2019-2021 роки» (далі –
Програма), додається.
2.Районній державній адміністрації забезпечити виконання показників Програми та
програмних заходів відповідно до встановлених термінів.
3.Рекомендувати міській, селищній та сільським радам затвердити відповідні
Програми.
4.Зняти з контролю рішення районної ради від 04 грудня 2014 року № 380 «Про
затвердження районної програми «Цукровий діабет на 2015 - 2018 роки».
5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради
з соціальних та гуманітарних питань.

Голова районної ради

С.Сосновська

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Маловисківської
районної ради
18 грудня 2018р. № 331

Районна Програма «Цукровий діабет»
на 2019-2021 роки
Районна Програма розроблена з метою покращення якості життя хворих на цукровий
діабет.
Цукровий діабет є найпоширенішим ендокринним захворюванням, через значну
розповсюдженість, тенденцію до росту

числа пацієнтів, хронічний перебіг, високу

інвалідизацію хворих, що став серйозною медико-соціальною проблемою. Для розв’язання
якої необхідна державна підтримка, координація усіх центральних та місцевих органів
виконавчої влади.
В районі станом на 01.11.2018 року зареєстровано 1360 хворих (3,2% населення) на
цукровий діабет, із них 4 дітей та 1 підліток. Щороку виявляється 120-140 випадків
захворювань на цукровий діабет, що становить 32,5 на 10 тис. населення.
Мета Програми
Своєчасне виявлення і обстеження хворих на цукровий діабет, зниження рівня
інвалідності та смертності від цукрового діабету та ускладнень, а також збільшення
тривалості і підвищення якості життя населення.
Шляхи та засоби розв’язання проблеми
Запобігання та лікування цукрового діабету буде здійснюватись шляхом:
–

активізація виявлення хворих на ранніх стадіях;

–

оснащення закладів охорони здоров’я сучасною діагностичною апаратурою;

–

підготовка медичного персоналу з питань профілактики та діагностики цукрового
діабету, його ускладнень і лікування хворих;

–

впровадження сучасних стандартів запобігання та лікування цукрового діабету;

–

забезпечення ефективного функціонування реєстру хворих на цукровий діабет;

–

удосконалення системи соціального захисту і реабілітації зазначених осіб;

–

активізація роз’яснювальної роботи серед населення з підвищення рівня
обізнаності з питань запобігання цукрового діабету та його ускладнень.

Реалізація Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного та районного
бюджетів.
Кошти районного бюджету – 565,6 тис. грн.:

2019 рік – 156,7 тис. грн.
2020 рік – 194,4 тис. грн.
2021 рік – 214,5 тис. грн.
Цільові кошти місцевих бюджетів, які враховані при визначенні міжбюджетних
трансфертів між державним бюджетом та місцевим бюджетом на лікування хворих на
цукровий діабет – 4800,0 тис. грн.
2019 рік – 1200,0 тис. грн.
2020 рік – 1600,0 тис. грн.
2021 рік – 2000,0 тис. грн.
Завдання Програми
1. Підвищення якості лікувально-діагностичного процесу ендокринологічних хворих;
2. Впровадження стандартів діагностики і лікування цукрового діабету;
3. Поліпшення санітарної культури населення з питань здорового способу життя та
профілактики цукрового діабету.
Виконання програми до 2021 року дасть змогу:
1. Підвищити рівень компенсації цукрового діабету у дорослих – з 3 до 11, у дітей – з 10
до 30 відсотків;
2. Зменшити кількість ускладнень цукрового діабету – діабетичних гангрен з 0,7 до 0,5
відсотка, діабетичної ретинопатії з 50 до 30 відсотків загальної кількості хворих,
ампутації стопи з приводу цукрового діабету з 6,4 до 5,3 випадки на 100 тис.
населення;
3. Зменшити кількість дітей з важкими гіпоглікемічними станами на 10% щороку;
4. Знизити рівень первинного виходу на інвалідність (насамперед хворих працездатного
віку) внаслідок ускладнень цукрового діабету з 1,35 до 1,1 на 10 тис. населення;
5. Знизити рівень смертності від ускладнень цукрового діабету на 10 відсотків
Контроль за виконанням Програми здійснюється районною радою та районною
державною адміністрацією.
Форми контрою за реалізацією заходів та досягненням показників Програми будуть:

− Розпорядження голови районної державної адміністрації;
− звітність КНП «Маловисківська ЦРЛ», КНП «Маловисківський ЦПМСД» та ДЗ
«СМСЧ №17 МОЗ України» про стан виконання відповідних заходів Програми 1
раз на півроку;

− щорічне обговорення стану та проблеми реалізації Програми на засіданнях колегії
держадміністрації, сесії районної ради або засіданнях постійної комісії районної
ради;

− постійне проведення моніторингу, здійснення аналізу виконання Програми;
− координацію діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, яка пов’язана з виконанням цієї Програми здійснює центральна
районна лікарня.

________________________________

Додаток 1
до Програми

ПАСПОРТ
Районної Програми
«Цукровий діабет» на 2019-2021 роки»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
11.

Програма затверджена:
рішенням районної ради від
Ініціатор розроблення Програми
Дата, номер і назва розпорядження
голови райдержадміністрації про
розроблення програми
Розробник Програми
Співрозробники Програми
Відповідальний виконавець Програми
Учасники програми
Термін реалізації Програми
Перелік місцевих бюджетів, які беруть
участь у виконанні Програми
Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації програми,
всього (тис. гри.), у т.ч.:
Кошти державного бюджету
Кошти обласного бюджету
Коштів районного бюджету
Коштів місцевих бюджетів
Коштів із інших джерел
Основні джерела фінансування
програми

18 грудня 2018 року №331
КНП «Маловисківська ЦРЛ»
Розпорядження голови Маловисківської
районної державної адміністрації від 28
листопада 2018 року № 389-р
КНП «Маловисківська ЦРЛ»
КНП «Маловисківська ЦРЛ»
районна рада, ОТГ району
2019-2021
районний бюджет, бюджети ОТГ, інші
джерела, не заборонені законодавством
5365,6 тис.грн.
565,6 тис.грн.
4800,0 тис.грн
районний бюджет, бюджети ОТГ, інші
джерела, не заборонені законодавством

________________________________________________

Додаток 2
до Програми
Фінансове забезпечення районної програми
«Цукровий діабет» на 2019-2021 роки
Обсяг коштів, який
пропонується залучити на
виконання програми

2019 рік

2020 рік

2021 рік

1

2

3

4

Усього
витрат на
виконання
програми,
тис. грн.
6

1356,7

1794,4

2214,5

5365,6

156,7

194,4

214,5

565,6

1200,0

1600,0

2000,0

4800,0

Обсяг ресурсів,
усього тис. грн.
у тому числі:
Районний бюджет
Цільові кошти місцевих
бюджетів, які враховані при
визначенні міжбюджетних
трансфертів та місцевими
бюджетами на лікування хворих
на цукровий діабет (інсулін)

____________________________________________

Додаток 3
до Програми

Напрямки реалізації та заходи районної Програми «Цукровий діабет» до 2019-2021 роки
№
п/п
1

1

Назва напрямку
реалізації
(приоритетні
завдання)
2

Поліпшення
діагностики
цукрового
діабету

Перелік заходів Програми

Термін
виконання
заходу

Виконавці

Джерела фінансування

3

4

5

6

1.1 Забезпечення
підвищення кваліфікації
медичних працівників,
які подають медичну
допомогу хворих на
цукровий діабет,
2019-2021
зокрема, лікарів, що
надають первинну
медико-санітарну
допомогу, лікарівофтальмологів, хірургів,
нефрологів
1.2 Забезпечення
лікувальнопрофілактичних закладів
району візуальними
2019-2021
тест-смужками для
обстеження осіб з
факторами ризику
цукрового діабету (віком
40 років і старші)

КНП
«Маловисківська
ЦРЛ»,
КНП
«Маловисківський
ЦПМСД»,
ДЗ «СМСЧ №17
МОЗ України»

КНП
«Маловисківська
ЦРЛ»,
КНП
«Маловисківський
ЦПМСД»,
ДЗ «СМСЧ №17
МОЗ України»

Орієнтовні
обсяги
фінансування,
тис. грн.
7

Очікуваний результат
8

Районний бюджет,
місцеві бюджети

Поліпшення якості
надання
спеціалізованої
ендокринологічної
допомоги хворим на
цукровий діабет

Районний бюджет,
місцеві бюджети

Збільшення кількості
хворих з вперше
виявленим цукровим
діабетом до 248,4 на
100 тис. населення

2019р. – 10,0
2020р. – 15,0
2021р. – 15,0

1.3 придбання витратних
матеріалів до приладів
для вимірювання
2019-2021
глікозильованого
гемоглобіну
1.4 Забезпечення
лікувальнопрофілактичними
закладами району
2019-2021
проведення визначення
рівня глюкози в крові
усім стаціонарним
хворим

1.5 Придбання
візуальних тест-смужок
для забезпечення
самоконтролю хворими
на цукровий діабет

КНП
«Маловисківська
ЦРЛ»

Районний бюджет

Збільшення рівня
2019р. – 68,0 компенсації
2020р. – 100,0 цукрового у дорослих
2021р. – 120,0 з 3 до 11, у дітей з 10
до 30 відсотків

КНП
«Маловисківська
ЦРЛ»

Районний бюджет
Місцеві бюджети

2019р. – 20,0
2020р. – 20,0
2021р. – 20,0

Поліпшення
виявлення цукрового
діабету

2019р. – 1,2
2020р. – 1,2
2021р. – 1,2

Зменшення показника
первинного виходу на
інвалідність у
працездатному віці з
1,35 на 10 тис.
населення у 2019 році
до показників по
роках:
2019р. – 1,3
2020р. – 1,25
2021р. – 1,2

2019р. – 10,0
2020р. – 10,0
2021р. – 10,0

Збільшення рівня
компенсації
цукрового діабету у
дорослих з 3 до 11, у
дітей з 10 до 30
відсотків

КНП
«Маловисківська
ЦРЛ»,
КНП
2019-2021
«Маловисківський
ЦПМСД»,
ДЗ «СМСЧ №17
МОЗ України»

КНП
«Маловисківська
1.6 Забезпечення дітей
ЦРЛ»,
віком до 18 років
КНП
витратними матеріалами 2019-2021
«Маловисківський
до індивідуальних
ЦПМСД»,
глюкометрів
ДЗ «СМСЧ №17
МОЗ України»

Районний бюджет,
місцеві бюджети

Районний бюджет

2

Продовжити
впровадження
протоколів
лікування
цукрового
діабету

2.1 Забезпечення хворих
на цукровий діабет
2019-2021
препаратами інсуліну

Департамент
охорони здоров’я
обласної
державної
адміністрації,
районна
держадміністрація

КНП
«Маловисківська
2.2 Забезпечення хворих
ЦРЛ»,
на цукровий діабет ІІ
КНП
типу таблетованими
2019-2021
«Маловисківський
цукрознижуючими
ЦПМСД»,
препаратами
ДЗ «СМСЧ №17
МОЗ України»
Районна державна
2.3 Забезпечення дітей із
адміністрація,
лабільним перебігом
КНП
«Маловисківська
цукрового діабету,
частими гіпоглікеміями
ЦРЛ»,
2019-2021
препаратами глюкагону
КНП
для профілактики
«Маловисківський
ЦПМСД»,
розвитку
ДЗ «СМСЧ №17
гіпоглікемічних станів
МОЗ України»

Цільові кошти місцевих
бюджетів, які
врахована при
визначенні
міжбюджетних
трансферів між
державним бюджетом
та місцевими
бюджетами на
лікування хворих на
цукровий діабет

2019р. –
1200,0
2020р. –
1600,0
2021р. –
2000,0

Районний бюджет,
місцеві бюджети

2019р. – 46,3
2020р. – 47,0
2021р. – 47,1

Районний бюджет,
місцеві бюджети

2019р. – 1,2
2020р. – 1,2
2021р. – 1,2

Збільшення питомої
ваги хворих х
компенсованим
цукровим діабетом, %
У дорослих:
2019р. – 5
2020р. – 7
2021р. – 9
У дітей:
2019р. – 15
2020р. – 20
2021р. – 25

% зменшення щороку
2019р. – 5
2020р. – 5
2021р. – 5

3

Удосконалення
системи
реєстрації
хворих на
цукровий діабет

4

Забезпечення
належного рівня
обізнаності
населення
району
проблемами
цукрового
діабету

2.4 Забезпечення
оздоровлення дітей,
хворих на цукровий
діабет, у спеціалізованих
санаторіях та оздоровчих
центрах
Продовження ведення
територіальних реєстрів
хворих на цукровий діабет
4.2 Залучення засобів
масової інформації,
навчальних закладів і
громадських організацій
до інформування
населення з питань
профілактики та лікування
цукрового діабету та його
ускладнень

20192021

Районна державна
адміністрація
Фонд соціального
страхування

Питома вага дітей, які
оздоровлені, щороку,
%
2019р. – 10
2020р. – 10
2021р. – 10

20192021

КНП
«Маловисківська
ЦРЛ»

Профілактика
ускладнень діабету

20192021

КНП
«Маловисківська
ЦРЛ»,
КНП
«Маловисківський
ЦПМСД»,
ДЗ «СМСЧ №17 МОЗ
України», редакція
районної газети

_________________________________________________

Запобігання розвитку
нових випадків
захворювань та
розвитку ускладнень
цукрового діабету,
поліпшення якості
життя

Додаток 4
до Програми

Перелік медичного обладнання, витратних матеріалів та медикаментів, які
планується придбати за рахунок коштів районного бюджету
№
п/п

1
2
3

4

5
6

7

2019 рік
Найменування обладнання

Витратні матеріали до приладів для
визначення глікозильованого
гемоглобіну
Тест-смужки для самоконтролю
хворих на цукровий діабет
Для виведення дітей з
гіпоглікемічних ком ГЛЮКАГОН
Візуальні тест-смужки для
діагностики осіб з факторами
ризику цукрового діабету (40 років і
старше)
Таблетовані цуркознижувальні
препарати
Забезпечення дітей віком до 18 років
витратними матеріалами до
індивідуальних глюкометрів
Забезпечення лікувальнопрофілактичними закладами району
проведення визначення рівня
глюкози в крові усім стаціонарним
хворим

2020 рік

2021 рік
сума
к-сть тис.грн
.

к-сть

сума
тис.грн.

к-сть

сума
тис.грн.

400

68,0

500

100,0

600

120,0

208

1,2

208

1,2

210

1,2

5

1,2

5

1,2

5

1,2

1250

10,0

2000

15,0

2000

15,0

407

46,3

470

47,0

471

47,1

5

10,0

5

10,0

5

10,0

20,0

________________________________________

20,0

20,0

Додаток 5
до Програми
Забезпечення інсулінами, які планується придбати за рахунок цільових коштів місцевих
бюджетів, які враховані при визначенні бюджетних трансфертів між державним
бюджетом та місцевими бюджетами
2019 рік

№
п/
п

Найменування обладнання

1

Забезпечення інсулінами

2020 рік

к-сть

сума
тис.грн.

к-сть

сума
тис.грн.

261

1200,0

165

1600,0

_______________________________________

2021 рік
сума
к-сть
тис.гр
н.

267

2000,
0

