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САМБІРСЬКА РАЙОННА РАДА
ІІІ сесії VІІ скликання
РІШЕННЯ
від ―25‖ лютого 2016 року № 62

м. Самбір
Про програму розвитку галузі охорони
здоров’я Самбірщини на 2016-2018 роки
На підставі листа комунального закладу Самбірська центральна районна
лікарня від 26.01.2016 року № 98, керуючись статтею 18 Закону України «Основи
законодавства України про охорону здоров’я», підпунктом «а» пункту 3 частини 1
статті 89 Бюджетного кодексу України, пунктом 13 частини 1 статті 44 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги рекомендації
постійної комісії з питань охорони здоров’я, материнства, праці, соціального
захисту населення та соціальної підтримки учасників АТО і їх сімей, Самбірська
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити програму розвитку галузі охорони здоров’я Самбірщини на
2016-2018 роки згідно додатку.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
охорони здоров’я, материнства, праці, соціального захисту населення та соціальної
підтримки учасників АТО і їх сімей (Б. Марчук).

Голова районної ради

Віталій Кімак
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Додаток
до рішення ІІІ сесії
VІІ скликання
Самбірської районної ради
від ―25‖ лютого 2016 року № 62

Програма розвитку галузі охорони здоров’я Самбірщини
на 2016-2018 роки.
І. Загальна частина.
Проблеми здоров’я населення залишаються одними з найбільш складних і
актуальних. Погіршення стану здоров’я населення, яке проявляється у
несприятливих демографічних показниках, скороченні середньої тривалості життя,
потребує суттєвого покращення організації охорони здоров’я, в першу чергу
ліквідації нерівності у доступності медичної допомоги та підвищення її
ефективності та якості.
Світовий досвід свідчить, що розвиток первинної допомоги на засадах
сімейної медицини є найефективнішим засобом досягнення справедливого
розподілу і раціонального використання коштів, підвищення результативності
роботи галузі охорони здоров’я.
На сьогодні первинна допомога представлена роздробленими структурними
підрозділами, що функціонально, організаційно та фінансово поєднанні зі
спеціалізованою амбулаторною допомогою.
При цьому сьогодні нераціональне функціонування системи охорони здоров’я
відзначається й на вторинному рівні медичної допомоги, внаслідок чого заклади
зіштовхуються з двома дуже складними проблемами - катастрофічною нестачею
ресурсів та їх нераціональними використанням.
У цьому відношення пріоритетним напрямом розвитку системи охорони
здоров’я є визначенням спеціалізації лікарень, перегляд існуючого механізму
розподілу ресурсів і пошук шляхів для підвищення ефективності використання
бюджетних коштів, покращення якості і доступності медичної допомоги. Для
розвитку медицини Самбірського району бюджетних коштів не вистачає. У зв’язку
з нестачею коштів медичної субвенції на забезпечення першочергових видатків у
медичних закладах, що фінансуються з районного бюджету Самбірського району,
особливо актуально постачає питання пошуків шляхів підвищення ефективності
використання бюджетних коштів і більш ощадливого їх використання.
ІІ. Мета Програми
Метою Програми є покращення доступності і якості надання медичної
допомоги населенню, забезпечення ефективного функціонування і розвитку
системи охорони здоров’я, проведення структурних кількісних і якісних змін в
медичній галузі, запровадження європейських стандартів забезпечення права
громадян на медичну допомогу.
ІІІ. Основні напрямки реалізації Програми
1.
Розмежування рівнів надання медичної допомоги з метою створення
умов для розвитку галузі охорони здоров’я.
2. Розвиток мережі закладів первинної медико-санітарної допомоги.
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3. Покращення санітарно-технічного стану приміщень закладів охорони
здоров’я.
4. Реконструкція та ремонти будівель і приміщень.
5.
Оснащення та переоснащення закладів охорони здоров’я району
медичною апаратурою та обладнанням.
6.
Забезпечення санітарним транспортом закладів первинної медикосанітарної допомоги на засадах сімейної медицини.
7.
Спеціалізація і розвиток закладів вторинної ланки медичної допомоги.
8.
Інформатизація і автоматизація закладів охорони здоров’я.
9.
Створення умов ефективного функціонування закладів первинної
медико-санітарної допомоги.
10.
Поліпшення умов для надання доступної та якісної екстреної медичної
допомоги.
Первинна медико-санітарна допомога (ПМСД)
І. З метою розмежування первинного і вторинного рівнів медичної допомоги і
створення належних передумов для розвитку первинної ланки пропонується
створити КЗ «Самбірський центр первинної медико-санітарної допомоги».
Приміщенням для персоналу Центру може бути поліклінічне відділення ЦРЛ. В
районі буде створено ще 5 закладів ПМСД, що наблизить ПМСД ближче до людей.
Центр відповідатиме за організацію роботи Амбулаторій і ФАПів в районі.
Окрім того, при новій моделі фінансування та реформування медицини, Центр буде
укладати договори з сімейними лікарями та проводити розрахунки за надані
послуги населення. Також Центр надає можливість залучати інвесторів для
розвитку первинної ланки району. Створення центру можливе протягом 12 місяців.
Є потреба у поточному ремонті будівлі. Орієнтовні витрати приблизно до
1000 тис. грн. Також необхідним є закупівля серверу, комп’ютеризація,
налагодження локальної мережі і комунікацій, закупівля програмного забезпечення
для інформатизації ведення статистики амбулаторно-поліклінічної роботи.
Орієнтовані витрати 250 тис. грн.
Проект штатного розпису КЗ «Самбірський центр первинної медикосанітарної допомоги» має такий вигляд:
№ з/п
Назва структурного підрозділу і назва посад
К-сть
штатних
посад
Керівний склад
1.
Головний лікар ЦПМСД
1,0
2.
Заступник головного лікаря ЦПМСД
1,0
3.
Головний бухгалтер
1,0
4.
Провізор/фармацевт
1,0
5.
Головна медична сестра
1,0
Всього:
5,0
Інформаційно-аналітичний кабінет
6.
Завідувач
інформаційно-аналітичного
кабінету
(лікар- 1,0
методист)
7.
Лікар-статистик
1,0
8.
Статистик медичний
2,0
Всього:
4,0
9.
Інженер-програміст
1,0
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Бухгалтер з обліку медикаментів та господарських матеріалів
Бухгалтер з розрахунків із працівниками
Спеціаліст з фінансового обліку
Інспектор з кадрів
Сестра-господиня
Технік з питань експлуатації будівель, споруд, інженерних
мереж і систем
16.
Секретар-друкарка
17.
Водій
18.
Прибиральниця службових приміщень
19.
Інженер з охорони праці
20.
Електрик
21.
Робітник з комплексного обслуговування і ремонту будинків
22.
Двірник
23.
Сторож
Всього:

1,0
0,5
0,5
0,5
1,0
1,0

Всього:
Разом

24,5
24,5

10.
11.
12.
13.
14.
15.

-

лікарі
середній медперсонал
іший, адміністр., допоміж., техн. медперсонал

1,0
1,0
1,0
0,5
1,0
1,0
1,0
3,5
15,5

4,0
4,0
16,5

ІІ. Створення, оснащення та переоснащення амбулаторій ЗПСМ.
1. На базі поліклінічного відділення планується створити Самбірську
амбулаторію ЗПСМ №1, що значно покращить доступність і якість надання
первинної медичної допомоги жителям м. Самбора.
Проект штатного розпису Самбірської амбулаторії ЗПСМ № 1 має такий
вигляд:
Лікарський персонал
1.
Завідувач амбулаторії
1,0
2.
Лікар загальної практики – сімейний лікар
4,0
3.
Лікар-терапевт
1,0
4.
Педіатр
1,0
Всього:
7,0
Молодші спеціалісти з медичною освітою
1.
Сестра медична загальної практики – сімейної медицини
8,0
2.
Акушерка
1,0
3.
Фельдшер
1,0
4.
Лаборант
1,0
5.
Молодша медична сестра (санітарка)
1,0
6.
Реєстратор медичний
1,0
Всього:
13,0
Молодший медичний персонал
1.
Молодша сестра медична
3,5
Всього:
3,5
Інший персонал
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1.
Водій
2.
Двірник
Всього

1,0
0,5
1,5

Всього по амбулаторії

25,0

2. На базі поліклінічного відділення дитячої лікарні планується створити
амбулаторію ЗПСМ №2, що дасть змогу покращити доступність і якість надання
первинної медичної допомоги дітям Самбірщини.
Проект штатного розпису Самбірської амбулаторії ЗПСМ № 2 має такий
вигляд:
Лікарський персонал
1.
Завідувач амбулаторії
1,0
2.
Лікар загальної практики – сімейний лікар
4,0
3.
Лікар-терапевт
1,0
4.
Педіатр
1,0
Всього:
7,0
Молодші спеціалісти з медичною освітою
1.
Сестра медична загальної практики – сімейної медицини
8,0
2.
Акушерка
1,0
3.
Фельдшер
1,0
4.
Лаборант
1,0
5.
Молодша медична сестра (санітарка)
1,0
6.
Реєстратор медичний
1,0
Всього:
13,0
Молодший медичний персонал
1.
Молодша сестра медична
3,5
Всього:
3,5
Інший персонал
1.
Водій
1,0
2.
Двірник
0,5
Всього
1,5

Всього по амбулаторії

25,0

3. На базі Рудківської районної лікарні буде створено Рудківську
амбулаторію ЗПСМ, а саму лікарню буде реорганізовано в Рудківську лікарню
планового лікування з ліжками невідкладної допомоги (6 ліжок).
Проект штатного розпису Рудківська амбулаторія ЗПСМ має такий вигляд:
Лікарський персонал
1.
Завідувач амбулаторії
0,5
2.
Лікар загальної практики – сімейний лікар
1,5
3.
Лікар-терапевт
0,5
4.
Педіатр
0,5
Всього:
3,0
Молодші спеціалісти з медичною освітою
1.
Сестра медична загальної практики – сімейної медицини
3,0
2.
Акушерка
1,0
3.
Молодша медична сестра (санітарка)
1,0
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Всього:
Молодший медичний персонал
1.
Молодша сестра медична амбулаторії
Всього:
Інший персонал
1.
Водій
2.
Двірник
Всього

Всього по амбулаторії

5,0
2,0
2,0
1,0
0,5
1,5

11,5

4. На базі приміщення Дублянської районної лікарні буде створено
Дублянську амбулаторію ЗПСМ, а Дублянську лікарню буде реорганізовано в
лікарню відновного лікування.
Проект штатного розпису Дублянська амбулаторія ЗПСМ має такий вигляд:
Лікарський персонал
1.
Завідувач амбулаторії
0,5
2.
Лікар загальної практики – сімейний лікар
1,5
3.
Лікар-терапевт
1,0
Всього:
3,0
Молодші спеціалісти з медичною освітою
1.
Сестра медична загальної практики – сімейної медицини
3,5
2.
Акушерка
0,5
3.
Молодша медична сестра (санітарка)
1,0
4.
Реєстратор медичний
1,0
Всього:
6,0
Молодший медичний персонал
1.
Молодша сестра медична амбулаторії
2,0
Всього:
2,0
Інший персонал
1.
Водій
1,0
2.
Двірник
0,5
Всього
1,5

Всього по амбулаторії

12,5

5. На базі Бісковицької дільничної лікарні буде організована повноцінна
амбулаторія ЗПСМ.
Проект штатного розпису Бісковицька амбулаторія ЗПСМ має такий вигляд:
Лікарський персонал
1.
Завідувач амбулаторії
0,5
2.
Лікар – терапевт дільничний
1,0
3.
Лікар – педіатр дільничний
0,75
4.
Лікар загальної практики – сімейний лікар
1,0
Всього:
3,250
Молодші спеціалісти з медичною освітою
1.
Сестра медична загальної практики – сімейної медицини
3,0
2.
Акушерка
1,0
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3.
Фельдшер
4.
Лаборант
5.
Сестра медична
6.
Реєстратор медичний
Всього:
Молодший медичний персонал
1.
Молодша сестра медична амбулаторії
2.
Молодша сестра медична лабораторії
Всього:
Інший персонал
1.
Водій
2.
Двірник
Всього

1,0
1,0
1,0
1,0
8,0

Всього по амбулаторії

14,75

1,5
0,50
2,0
1,0
0,5
1,5

6. На базі Ралівської дільничної лікарні буде створено амбулаторію ЗПСМ з
ліжками денного перебування в кількості 20 одиниць.
Проект штатного розпису Ралівська амбулаторія ЗПСМ має такий вигляд:
Лікарський персонал
1.
Завідувач амбулаторії
0,5
2.
Лікар – педіатр дільничний
1,0
3.
Лікар загальної практики – сімейний лікар
3,0
Всього:
4,5
Молодші спеціалісти з медичною освітою
1.
Фельдшер
1,0
2.
Акушерка
1,0
3.
Сестра медична дільнична
2,0
4.
Сестра медична кабінетна
1,0
5.
Лаборант
1,0
6.
Сестра медична з фізіотерапії
1,0
7.
Сестра медична загальної практики – сімейної медицини
1,0
8.
Реєстратор медичний
1,0
Всього:
9,0
Молодший медичний персонал
1.
Молодша сестра медична амбулаторії
2,0
2.
Молодша сестра медична лабораторії
0,5
3.
Молодша сестра медична фізіотерапевтичного кабінету
0,5
Всього:
3,0
Інший персонал
1.
Водій
1,0
2.
Двірник
0,5
Всього
1,5

Всього по амбулаторії

18,0

7. Ще 3 ФАПи буде реорганізовано в амбулаторію ЗПСМ в (с.Кульчиці,
с.Викоти, с.Підгайчики).
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При новостворених амбулаторіях ЗПСМ залишити підрозділи та штат
фізкабінету амбулаторії та стоматології. Можна їх дооснастити.
Пропозиції щодо оснащення амбулаторій дивитись таблицю № 1.
Для укомплектування кадрами закладів ПМСД для їх нормального
функціонування вже сьогодні потрібно додатково 52 штатних одиниць.
За розрахунками надлишок штатних посад по 7 лікарям із урахуванням
необхідної реорганізації ліжкового фонду складає 107 штатних одиниць.
Таким чином, завдяки надлишку кадрів закладів ВМСД можна у повній мірі
укомплектувати усі заклади ПМСД, які пропонується створити.
Необхідно буде до оснастити амбулаторію відповідно до табеля оснащення. З
урахуванням наявного устаткування обладнання, меблів тощо.
В тих селах, де будуть реорганізовані ФАПи в амбулаторії, необхідно провести
добудову і ремонт приміщень ФАПів, а також дооснастити їх відповідно до табелів
оснащення. Пропозиції щодо оснащення ФАПів дивитись таблицю № 2.
Необхідну суму коштів можна передбачити за рахунок районного бюджету,
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом, фонду регіонального
розвитку спонсорські і благодійні внески тощо.
Використання медичної спеціалізованої допомоги
І. Пропонується реорганізувати.
1) ЦРЛ в лікарню інтенсивного лікування відновного до концептуальних
положень реформування системи охорони здоров’я із забезпеченням дотримання
спеціалізації закладів вторинної ланки медичної допомоги.
Ліжковий фонд пропонується скорочення по 5 ліжок урологічного,
офтальмологічного, отоларингологічного відділень ( всього 15 ліжок)
2) Реорганізувати Самбірську міську дитячу лікарню у дитяче відділення
Самбірської ЦРЛ.
При цьому буде оптимізовано 40 штатних одиниць в тому числі:
- Лікарі – 0,5 шт.од.
- Середній медперсонал – 21,75 шт.од.
- Молодший медперсонал – 8,0 шт.од.
- Інший – 5,25 шт.од.
3) Ліжковий фонд та штатну чисельність працівників Дублянської лікарні
відновного лікування буде приведено до реальної потреби:
- 20 – неврологічних ліжок
- 20 – реабілітаційних ліжок
Психіатричні та наркологічні відділення (по 20 ліжок) буде передано на
обласний рівень
4) Рудківську районну лікарню буде реорганізовано у Рудківську лікарню
планового лікування із ліжками невідкладної допомоги ( 6 ліжок).
Будуть функціонувати при них:
- Терапевтичне відділення – 25 ліжок
- Неврологічне відділення – 15 ліжок
- Дитяче відділення – 10 ліжок
- Хірургічне відділення – 15 ліжок
- Пологове відділення – 10 ліжок
Всього 75 ліжок.
5) Буде реорганізовано пульмонологічне відділення с. Городище шляхом
перетворення в «Хоспіс».
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Фінансове забезпечення заходів Програми
Фінансування Програми здійснюватиметься з районного та обласного бюджетів
та може фінансуватися за рахунок інших джерел не заборонених чинним
законодавством України. Обсяг фінансування Програми визначатиметься виходячи
з конкретних завдань та реальних можливостей. Запланований обсяг фінансування
Програми становить:
тис. грн.
№
Види бюджету та
Загальний
За роками виконання
з/п інших надходжень
обсяг
2016
2017
2018.
фінансування
1.
Обласний бюджет
79025,0
33625,0
23800,0
21600,0
2.
Районний бюджет
23700,0
14250,0
4250,0
5200,0
Всього:
102725,0
47875,0
28050,0
26800,0
Заходи на виконання програми розвитку галузі охорони здоров’я
Самбірського району на 2016-2018 роки додаються.

Керуючий справами районної ради

М. Павлючик
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№
п/п

Назва напрямку
Діяльності (пріорітетні
завдання)

Додаток до програми
Заходи на виконання Програми розвитку галузі
охорони здоров'я Самбірського району на 2016-2018 рр.
Перелік заходів
Строк виконання
Виконавці
Джерело
Орієнтовані
Програми
заходу
фінансуванн
обсяги
я
фінансуванн я
(тис. грн.)

Очікувальний
результат

І. Розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної практики сімейної медицини
1. Створення оснащення та переоснащення Центру ПМСД
Здійснити поточний січень-вересень 2016р. Самбірська ЦРЛ Районний
2016р.-500
ремонт будівлі
Самбірська
бюджет
2016р.-500
поліклінічного
районна рада
Обласний
Чітке розмежування
відділення
Самбірська
бюджет
первинної і вторинної
1.1. Створення КЗ
районна
медичної допомоги,
«Самбірський районний
державна
підвищення
центр первинної медикоадміністрація
доступності і якості
санітарної допомоги»
первинної медичної
допомоги
Забезпечити
січень-вересень 2016р. Самбірська ЦРЛ Районний
2016р.-250
придбання медичного
Самбірська
бюджет
обладнання та
районна рада
інвентаря, оргтехніки
та статистичних
програми для ЦПМСД
2. Створення, оснащення та переоснащення амбулаторій ЗПСМ
Здійснити поточний Січень 2016Самбірська ЦРЛ Районний
2016р.-500
Створення Самбірської
ремонт будівлі
березень 2017р.
Самбірська
бюджет
2016р.-500
амбулаторії ЗПСМ №1 (м. поліклінічного
районна
Покращення
Самбір) на базі
відділення
державна
Обласний
доступності і якості
поліклінічного відділення
адміністрація
бюджет
надання первинної
Самбірської ЦРЛ
медичної допомоги
жителям м. Самбір
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2.1.

2.2

Здійснити оснащення
амбулаторії згідно з
табелем,
комп'ютеризацію,
автотранспорт
Закупівля санітарного
автотранспорту

Січень 2016березень 2017р.

Здійснити поточні
ремонти будівель і
приміщень

Січеньгрудень2016р.

Січень 2016 —
грудень 2017р.

Самбірська ЦРЛ
Самбірська
районна
державна
адміністрація
Самбірська ЦРЛ
Самбірська
районна
державна
адміністрація
Самбірська
МДЛ
Самбірська
районна
державна
адміністрація

Районний
бюджет

2016р.-550

Обласний
бюджет

2016р.- 125

Районний
бюджет
Обласний
бюджет

2016р.-500
2016р.-500

Створення Самбірської
амбулаторії ЗПСМ №2
(м.Самбір) на базі
поліклінічного
відділення Самбірської
міської дитячої лікарні

Покращення
доступності і якості
надання первинної
медичної допомоги
жителям м. Самбір
Забезпечення
оснащення
амбулаторії згідно з
табелем,
комп'ютеризацію

Січеньгрудень2016р.

Самбірська ЦРЛ Районний
Самбірська
бюджет
МДЛ
Самбірська
районна
державна
адміністрація

2016р.-550
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Закупівля санітарного Січеньавтотранспорту
грудень2016р.

2.3

2016р.-125

Створення Рудківської
Здійснити поточний
амбулаторії ЗПСМ (м.
ремонт будівлі
Рудки) на базі
приміщення Рудківської
поліклініки

Січеньгрудень2016р.

Самбірська ЦРЛ
Рудківська РЛ
Самбірська
районна
державна
адміністрація

Районний
бюджет
Обласний
бюджет

2016р.-550
2016р.-500

Забезпечення
оснащення
амбулаторії згідно з
табелем,
комп'ютеризацію

Січеньгрудень2016р.

Самбірська ЦРЛ Районний
Рудківська РЛ бюджет
Самбірська
районна
державна
адміністрація

2016р.-500

Самбірська ЦРЛ
Рудківська РЛ
Самбірська
районна
державна
адміністрація
Самбірська ЦРЛ
Дублянська РЛ
Самбірська
районна
державна
адміністрація

Обласний
бюджет

2016р.- 125

Районний
бюджет
Обласний
бюджет

2016р.-500
2016р.-500

Закупівля санітарного Січеньавтотранспорту
грудень2016р.

2.4

Самбірська ЦРЛ Обласний
Самбірська
бюджет
МДЛ
Самбірська
районна
державна
адміністрація

Створення Дублянської
амбулаторії ЗПСМ
(смт.Дубляни) на базі
поліклініки приміщення
Дублянської районнної
лікарні

Здійснити поточний
ремонт будівлі

Січеньгрудень2016р.

Покращення
доступності і якості
надання первинної
медичної допомоги
жителям м. Самбір

Покращення
доступності і якості
надання первинної
медичної допомоги
жителям м.Дубляни
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Забезпечення
оснащення
амбулаторії згідно з
табелем, комп'
ютеризацію

2.5

Січеньгрудень2016р.

Самбірська ЦРЛ Районний
Дублянська РЛ бюджет
Самбірська
районна
державна
адміністрація

2016р.-550

Закупівля санітарного Січеньавтотранспорту
грудень2016р.

Самбірська ЦРЛ Обласний
Дублянська РЛ бюджет
Самбірська
районна
державна
адміністрація

2016р.-125

Здійснити поточний
ремонт будівлі

Самбірська ЦРЛ
Бісковицька ДЛ
Самбірська
районна
державна
адміністрація

2016р.-500
2016р.-500

Січеньгрудень2016р.

Створення Бісковицької
амбулаторії ЗПСМ
(с.Бісковичі) на базі
поліклініки приміщення
Бісковицької дільничної
лікарні

Районний
бюджет
Обласний
бюджет

Покращення
доступності і якості
надання первинної
медичної допомоги
жителям с.Бісковичі
Забезпечення
оснащення
амбулаторії згідно з
табелем,
комп'ютеризацію

Січеньгрудень2016р.

Самбірська ЦРЛ Районний
Бісковицька ДЛ бюджет
Самбірська
райдерж
адміністрація

2016р.-550

Закупівля санітарного Січеньавтотранспорту
грудень2016р.

Самбірська ЦРЛ Обласний
Бісковицька ДЛ бюджет
Самбірська рай
держадміністрація

2016р.- 125
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Здійснити поточний
ремонт будівлі

2.6

2.7

Забезпечення
Створення Ралівськуої
оснащення
амбулаторії ЗПСМ
амбулаторії згідно з
(с.Ралівка) на базі
табелем,
поліклініки приміщення комп'ютеризацію
Ралівської дільничної
лікарні
Закупівля санітарного
автотранспорту

Створення амбулаторії
ЗПСМ на базі ФАПу
с.Підгайчики

Забезпечення
оснащення
амбулаторії згідно з
табелем, комп'
ютеризацію

Січеньгрудень2016р.

Самбірська ЦРЛ
Ралівська РЛ
Самбірська
районна
державна
адміністрація

Районний
бюджет
Обласний
бюджет

2016р.-500
2016р.-500

Січеньгрудень2016р.

Самбірська ЦРЛ Районний
Ралівська РЛ
бюджет
Самбірська
районна
державна
адміністрація

2016р.-500

Січеньгрудень2016р.

Самбірська ЦРЛ Обласний
Ралівська РЛ
бюджет
Самбірська
районна
державна
адміністрація

2016р.- 125

Січеньгрудень2016р.

Самбірська ЦРЛ Районний
Самбірська
бюджет
районна
державна
адміністрація

2016р.-500

Самбірська ЦРЛ Обласний
Самбірська
бюджет
районна
державна
адміністрація

2016р.- 125

Закупівля санітарного Січеньавтотранспорту
грудень2016р.

Покращення
доступності і якості
надання первинної
медичної допомоги
жителям с. Ралівка

Покращення
доступності і якості
надання первинної
медичної допомоги
жителям сільського
населення

14

2.8

2.9

2.10

Створення амбулаторії
ЗПСМ на базі ФАПу
с.Кульчиці

Створення амбулаторії
ЗПСМ на базі ФАПу
с.Викоти

Дооснащення існуючих
амбулаторій ЗПСМ
відповідно до табелю
оснащення
(див.табд.№1)

Забезпечення
оснащення
амбулаторії згідно з
табелем,
комп'ютеризацію

Січень-грудень2016р.

Самбірська ЦРЛ Районний
Самбірська
бюджет
районна
державна
адміністрація

2016р.-500

Закупівля санітарного Січень-грудень2016р.
автотранспорту

Самбірська ЦРЛ Обласний
Самбірська
бюджет
районна
державна
адміністрація

2016р.- 125

Забезпечення
оснащення
амбулаторії згідно з
табелем,
комп'ютеризацію

Січень-грудень2016р.

Самбірська ЦРЛ Районний
Самбірська
бюджет
районна
державна
адміністрація

2016р.-500

Закупівля санітарного Січень-грудень2016р.
автотранспорту

Самбірська ЦРЛ Обласний
Самбірська
бюджет
районна
державна
адміністрація

2016р.-125

Забезпечення
оснащення
амбулаторії згідно з
табелем,
комп'ютеризацію

Самбірська ЦРЛ Районний
Самбірський
бюджет
ЦПМСД
Самбірська
районна
державна
адміністрація

2016р.-500
2017р.-500
2018р.-400

Лютий 2016р.грудень2018р.

Покращення
доступності і якості
надання первинної
медичної допомоги
жителям сільського
населення

Покращення
доступності Д якості
надання первинної
медичної допомоги
жителям сільського
населення

Покращення
доступності і якості
надання первинної
медичної допомоги
жителям сільського
населення

15

Закупівля санітарного Січеньавтотранспорту
грудень2016р.

3.1.

1.1.

Оснащення і
комплектування ФАПів
(див.табл.№2)

Забезпечення
спеціалізації
Самбірської ЦРЛ і
створення передумов
для підвищення
ефективності
функціонування
закладу, покращення
якості і доступності
стаціонарної

Самбірська ЦРЛ Обласний
Ралівська РЛ
бюджет
Самбірська
районна
державна
адміністрація

3. Оснащення і ремонти ФАПів
Фінансове
Березень 2016р. Симбірська ЦРЛ Районний
забезпечення на
Грудень 2018р.
Самбірська
бюджет
оснащення
районна
відповідно до
державна
табелю
адміністрація
II. Розвиток вторинної (среціалізованої) допомоги
Реорганізація
Березень 2016р.Самбірська
ЦРЛ
(спеціалізація) у
грудень 2018р.
лікарню
інтенсивного
лікування
Оптимізація
Протягом 2016р.
СамбірськаЦР Л
ліжкового фонду
Самбірська
лікарні: скорочення
районна
19 ліжок по ЦРЛ
державна
2 - урологічних,
адміністрація
3- отоларингологічн,
3 - офтальмонологіч
2- неврологічних,
3- гінекологічних,
2 - травматологічних,
3 - кардіологічних)
Реорганізувати
пульмонологічне
відділення

2016р.-375

2016р.-400

Покращення
медичного
обслуговування
сільського населення

-

Покращення надання
стаціонарної
(спеціалізованої)
медичної допомоги

-

Підвищення
ефективності
функціонування
закладу, покращення
стаціонарної
допомоги,
раціональне кадрове
забезпечення
закладів, більш
ощадливе
використання
бюджетних коштів
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(спеціалізованої)
медичної допомоги

с.Городище шляхом
переведення в
«ХОСПІС»
Оптимізація
штатного розпису
лікарні:
забезпечити
оптимізацію
штатного розпису

Січень 2016р. грудень 2018р.

Самбірська
ЦРЛ
Самбірська
районна
державна
адміністрація

-

-

Підвищення
ефективності
функціонування
закладу, покращення
стаціонарної
допомоги,
раціональне кадрове

ЦРЛ із урахуванням
необхідності
укомплектування
кадрами
новостворених
амбулаторій ЗПСМ

Розглянути питання
Січень 2016р. –
переведення
грудень 2018р.
надлишкових штатних
посад стоматологів з
бюджетного
фінансування на
умови створення
приватних
стоматологічних
кабінетів

раціональне кадрове
забезпечення закладів,
більш ощадливе
використання
бюджетних коштів

Самбірська ЦРЛ
Самбірська
раонна
державна
адміністрація

Рптимізація витрат на
функціонування
лікарні і поліпшення
медичного
обслуговування
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1.2.

1.3.

Оснащення (обладнання,
апаратура), матеріальнотехнічне забезпечення,
ремонти Самбірської
ЦРЛ

Забезпечення
спеціалізації Самбірської
міської дитячої лікарні і
створення передумов для
підвищення
ефективності
функціонування закладу,
покращення якості і

Оснащення відділень Січень 2016р. –
лікарні відповідно до грудень 2018р.
табелю оснащення із
урахуванням
реорганізації ЦРЛ у
лікарню інтенсивного
лікування

Самбірська ЦРЛ Районний
Самбірська
бюджет
районна
державна
адміністрація
Обласний
бюджет

2016р.-2000
2017р.-2000
2018р.-3000

Комп'ютеризація і
Січень 2016р. –
інформатизація
грудень 2018р.
стаціонарної роботи і
забезпечення
електронного ведення
медичної статистики і
обліку закладів
охорони здоров'я

Самбірська ЦРЛ Районний
Самбірська
бюджет
раонна
державна
адміністрація

2016р.-250
2017р.-250

Підвищення
ефективності
функціонування і
розвитку системи
охорони здоров'я,
покращення системи
медичного обліку і
обміну інформацією

Поточні ремонти
відділень ЦРЛ

Самбірська ЦРЛ Районний
бюджет
Самбірська
раонна
Обласний
державна
бюджет
адміністрація
Самбірська
ЦРЛ
Самбірська
МДЛ
Самбірська
районна
державна
адміністраці

2016р.-500

Покращення стану
приміщень лікарні і
медичного
обслуговування
пацієнтів

Реорганізувати
Самбірську МДЛ у
відділення
Самбірської ЦРЛ

Січень 2016р. –
грудень 2018р.

Січень 2016р. –
грудень 2018р.

2016р.-18000
2017р.-10000
2018р.- 10000

2016р.-500
2017р.-2000
2018р.-2000
-

Забезпечення
пацієнтів якісним і
доступним
спеціалізованим
відновним лікуванням

Забезпечення
спеціалізації лікарні і
медичної допомоги
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доступності медичної
допомоги

1.4.

Забезпечення
спеціалізації Самбірської
міської інфекційної
лікарні і створення
передумов для
підвищення
ефективності
функціонування
закладу, покращення
якості і доступності
медичного обслуговув.

Оптимізація штатного Січень 2016р. –
розпису лікарні із
грудень 2018р.
урахуванням
необхідності
укомплектування
кадрами
новостворюваних
амбулаторій ЗПСМ

Самбірська
ЦРЛ
Самбірська
МДЛ
Самбірська
районна
державна
адміністрація

-

-

Підвищення
ефективності
функціонування
закладу

Оснащення відділень
лікарні відповідно до
табелю оснащення

Самбірська
ЦРЛ
Самбірська
МДЛ
Самбірська
районна
державна
адміністраці
Самбірська
ЦРЛ
Самбірська
інфекційна
лікарня
Самбірська
районна
державна
адміністрація

Районний
бюджет

2016р.-500
2017р.-5000
2018р.-500

Забезпечення
спеціалізації лікарні і
підвищення якості
медичної допомоги

Обласний
бюджет

2016р.-5000
2017р.-5000
2018р.-7000

-

-

СамбірськаЦРЛ
Самбірська
МДЛ
Самбірська
районна
державна
адміністрація

Районний
бюджет

2016р.-500
2017р.-5000
2018р.-500

Обласний
бюджет

2016р.-5000
2017р.-5000
2018р.-7000

Січень 2016р. –
грудень 2018р.

Оптимізація штатного Січень 2016р. –
розпису лікарні із
грудень 2018р.
урахуванням
необхідності
укомплектування
кадрами
новостворюваних
амбулаторій ЗПСМ

Оснащення відділень
лікарні відповідно до
табелю оснащення

Січень 2016р. –
грудень 2018р.

Підвищення
ефективності
функціонування
закладу, покращення
стаціонарної
допомоги, раціональне
кадрове забезпечення
закладів, більш
ощадливе
використання
бюджетних коштів
Забезпечення
спеціалізації лікарні і
підвищення якості
медичної допомоги
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.5.

Реорганізація
Березень 2016р.
(спеціалізація) у
Грудень 2018р.
Забезпечення
лікарню планового
спеціалізації Рудківської лікування із ліжками
районної лікарні і
невідкладної допомоги
створення передумов для (6 ліжок)
підвищення
Оптимізація ліжкового Протягом 2016р.
ефективності
фонду лікарні:
функціонування закладу, скорочення 5
покращення якості і
неврологічних ліжок, 5
доступності медичного терапевтичних ліжок,
обслуговування
10 хірургічних ліжок,
10 гінекологічних
ліжок

Самбірська ЦРЛ Рудківська РЛ
Самбірська
районна
державна
адміністрація
Самбірська ЦРЛ Рудківська РЛ
Самбірська
районна
державна
адміністрація

-

Забезпечення
пацієнтів якісним і
доступним
спеціалізованим
плановим лікуванням

-

Забезпечення
спеціалізації лікарні і
підвищення якості
медичної допомоги,
ефективності
використання
бюджетних коштів

Оптимізація штатного Січень 2016р.розпису лікарні із
грудень 2018р.
урахуванням
необхідності
укомплектування
кадрами
новостворюваних
амбулаторій ЗПСМ

Самбірська ЦРЛ Рудківська РЛ
Самбірська
районна
державна
адміністраці

-

Підвищення
ефективності
функціонування
закладу, покращення
стаціонарної
допомоги, раціональне
кадрове забезпечення
закладів, більш
ощадливе
використання
бюджетних коштів

Оснащення відділень
лікарні відповідно до
табелю оснащення із
урахуванням
реорганізації у
лікарню планового
лікування

Самбірська ЦРЛ
Рудківська РЛ
Самбірська
районна
державна
адміністраці

Районний
Бюджет

2016р.-500
2017р.-500
2018р.-500

Забезпечення
спеціалізації лікарні і
підвищення якості
медичної допомоги

Обласний
бюджет

2016р.-2000
2017р.-3500
2018р.- 1000

Січень 2016р.грудень 2018р.
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1.6.

Реорганізація
Березень 2016р.
(спеціалізація) у
Грудень 2018р.
лікарню відновного
(реабілітаційного)
лікування з 20
неврологічних ліжок і
20 реабілітаційних
ліжок
Оптимізація ліжкового Протягом 2016р.
фонду лікарні:
скорочення 20
терапевтичних ліжок,
Забезпечення
передбачити для
спеціалізації
організації
Дублянської районної
реабілітаційного
лікарні і створення
відділення, а 20 ліжок
передумов для
перевести у ліжка
підвищення
неврологічного
ефективності
профілю денного
функціонування закладу, перебування
покращення якості і
Дублянської
доступності медичного амбулаторії ЗПСМ.
обслуговування ї
Оптимізація штатного Січень 2016р. –
розпису лікарні із
грудень 2018р.
урахуванням
необхідності
укомплектування
кадрами
новостворюваних
амбулаторій ЗПСМ

Самбірська ЦРЛ Дублянська РЛ

-

Забезпечення
пацієнтів якісним і
доступним
спеціалізованим
плановим лікуванням

Самбірська ЦРЛ Дублянська РЛ
Самбірська
районна
державна
адміністрація

-

Забезпечення
спеціалізації лікарні і
підвищення якості
медичної допомоги,
ефективності
використання
бюджетних коштів

Самбірська ЦРЛ Дублянська РЛ
Самбірська
районна
державна
адміністрація

-

Підвищення
ефективності
функціонування
закладу, покращення
стаціонарної
допомоги,
раціональне кадрове
забезпечення закладів,
більш ощадливе
використання
бюджетних коштів
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1.7.

Оснащення відділень Січень 2016р. –
лікарні відповідно до грудень 2018р.
табелю із урахуванням
реорганізації у
лікарню планового
лікування

Самбірська ЦРЛ Районний
Бюджет

Реорганізація у
амбулаторію ЗПСМ

Самбірська ЦРЛ Бісковицька ДЛ

-

Забезпечення
пацієнтів якісним і
доступним
спеціалізованим
плановим лікуванням

Самбірська ЦРЛ Бісковицька ДЛ
Самбірська
районна
державна
адміністраці

-

Забезпечення
спеціалізації лікарні і
підвищення якості
медичної допомоги,
ефективності
використання
бюджетних коштів

Березень 2016р.
Грудень 2018р.

Оптимізація ліжкового Протягом 2016р.
фонду лікарні:
скорочення 20
терапевтичних ліжок,
переведення їх
Забезпечення
частини у ліжка
спеціалізації
денного перебування
Бісковицької дільничної Бісковицької
лікарні і створення
амбулаторії ЗПСМ
передумов для
Оптимізація штатного Січень 2016р. –
підвищення
розпису лікарні із
грудень 2018р.
ефективності
урахуванням
функціонування закладу, необхідності
покращення якості і
укомплектування
доступності медичного кадрами
обслуговування
новостворюваних
амбулаторій ЗПСМ

Самбірська
районна
державна
адміністрація

Самбірська ЦРЛ
Бісковицька ДЛ
Самбірська
районна
державна
адміністрація

Обласний
бюджет

2016р.-500
2017р.-500
2018р.-500

Забезпечення
спеціалізації лікарні і
підвищення якості
медичної допомоги

2016р.-2000
2017р.-3000
2018р.- 1500

Підвищення
ефективності
функціонування
закладу, покращення
стаціонарної
допомоги, раціональне
кадрове
забезпечення закладів,
більш ощадливе
використання
бюджетних коштів

22

Реорганізація у
амбулаторію ЗПСМ

1.8.

Забезпечення
спеціалізації Ралівської
дільничної лікарні і
створення передумов для
підвищення
ефективності
функціонування закладу,
покращення якості і
доступності медичного
обслуговування

Березень 2016р.
Грудень 2018р.

Самбірська ЦРЛ
Ралівська ДЛ

Забезпечення
пацієнтів якісним і
доступним
спеціалізованим
плановим лікуванням

Оптимізація ліжкового Протягом 2016р.
фонду лікарні:
скорочення 20
терапевтичних ліжок,
переведення їх
частини у ліжка
денного перебування
Ралівської амбулаторії
ЗПСМ

Самбірська ЦРЛ
Ралівська ДЛ
Самбірська
районна
державна
адміністрація

Забезпечення
спеціалізації лікарні і
підвищення якості
медичної допомоги,
ефективності
використання
бюджетних коштів

Оптимізація штатного Січень 2016р. –
розпису лікарні із
грудень 2018р.
урахуванням
необхідності
укомплектування
кадрами
новостворюваних
амбулаторій ЗПСМ

Самбірська ЦРЛ
Ралівська ДЛ
Самбірська
районна
державна
адміністрація

Підвищення
ефективності
функціонування
закладу, покращення
стаціонарної
допомоги, раціональне
кадрове забезпечення
закладів, більш
ощадливе
використання
бюджетних коштів
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