
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я

    22.08.2019                                                                                          №7/67-3798

                                                                                  м. Лиман

Про затвердження Програми 

«Профілактика та лікування

серцево-судинних та 

судинно-мозкових захворювань 

на території Лиманської об’єднаної 

територіальної громади

на 2019 – 2022 роки»

З  метою  зниження  рівня  захворюваності,  запобігання  серцево-судинним  і

судинно-мозковим захворюванням, інвалідності та смертності від їх ускладнень, а також

збільшення  тривалості  і  підвищення  якості  життя  населення  Лиманської  об’єднаної

громади,  відповідно  до  Закону України  «Основи законодавства  України  про  охорону

здоров’я»,  враховуючи  постанову  Кабінету  Міністрів  України  від  09  листопада  2016

року  №  863  «Про  запровадження  відшкодування  вартості  лікарських  засобів»  (із

змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2017 року № 275-р

«Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та

плану  пріоритетних  дій  Уряду  на  2017  рік»,  наказу  Міністерства  охорони  здоров’я

України  від  28  вересня  2012  року  №  751  «Про  створення  та  впровадження  медико-

технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства

охорони  здоров’я  України»,  зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції  України  29

листопада  2012  року  за  №  2001/22316,  Регіональної  Програми  «Про  затвердження

регіональної  програми  «Профілактика  та  лікування  серцево-судинних  та  судинно-

мозкових  захворювань  на  2018-2022  роки»,  затвердженої  розпорядженням  голови

обласної державної  адміністрації  керівника обласної  військово-цивільної  адміністрації

від  08.01.2019  №8/5-19,  керуючись  п.22  ч.1   ст.26  Закону  України  «Про  місцеве

самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму «Профілактика та лікування серцево-судинних та судинно-

мозкових  захворювань   на  території  Лиманської  об’єднаної  територіальної

громади на 2019-2022 роки (далі – Програма), (додається).

2. Визначити  комунальне  некомерційне  підприємство  «Лиманська  центральна

районна  лікарня»  (Демидова),  комунальне  некомерційне  підприємство  «Центр



первинної  медико-санітарної  допомоги»  Лиманської  міської  ради»  (Чалий)

виконавцями Програми.

3. Виконавцям  Програми  забезпечити  у  межах  повноважень  виконання  заходів

Програми: 

3.1.   щороку  до  15  лютого  інформувати  департамент  охорони  здоров’я

облдержадміністрації про хід виконання Програми.

3.2.   при складанні та поданні фінансовому управлінню міської ради бюджетних

запитів  на  бюджетний  рік  врахувати  потребу  в  коштах  на  реалізацію   заходів

Програми. 

4. Фінансовому  управлінню  міської  ради  (Пилипенко),  при  формуванні  бюджету

Лиманської  об’єднаної  територіальної  громади  на  відповідний  рік  передбачати

кошти для виконання заходів Програми.

5. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійні  комісії  міської  ради  з

питань  планування,  фінансів,  бюджету,  соціально-економічного  розвитку,

інвестиційної діяльності та регуляторної політики (Коломацький), з питань освіти,

охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, справах молоді і  соціального

захисту населення (Демидова), заступника міського голови Гамаюнову Ю.М.

Міський голова П.Ф. Цимідан





Затверджено

рішенням Лиманської міської ради

__________________ №________

Програма
«Профілактика та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань
на території Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2019 – 2022 роки»

Паспорт



Програми «Профілактика та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових
захворювань на території Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2019 –

2022 роки»
1. Ініціатор розроблення

Програми

Лиманська міська рада

2. Підстава для

розроблення Програми

1.Постанова Кабінету Міністрів України від 09 

листопада 2016 року № 863 «Про запровадження 

відшкодування вартості лікарських засобів».

 2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 

квітня 2017 року № 275-р «Про затвердження 

середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 

2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік.   

3.Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 28 

вересня 2012 року № 751 «Про створення та 

впровадження медико-технологічних документів зі 

стандартизації медичної допомоги в системі 

Міністерства охорони здоров’я України».

 4. Регіональна програма «Профілактика та лікування 

серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 

2018-2022 роки», затверджена розпорядженням голови 

обласної державної адміністрації керівника обласної 

військово-цивільної адміністрації від 08.01.2019 №8/5-19

    Розробник Програми Комунальне некомерційне підприємство  «Лиманська 

центральна районна лікарня», комунальне некомерційне 

підприємство «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Лиманської міської ради

4. Відповідальний

виконавець Програми

Комунальне некомерційне підприємство «Лиманська 

центральна районна лікарня», комунальне некомерційне 

підприємство «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Лиманської міської ради

5. Учасники Програми Виконавчі органи Лиманської міської ради, лікарі 

комунального некомерційного підприємства «Лиманська 

центральна районна лікарня», комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Лиманської міської ради  

6. Термін реалізації

Програми

2019 – 2022 роки



7. Фінансові ресурсі. У межах видатків Державного, місцевих бюджетів та 

інших джерел, не заборонених законодавством, на 

відповідний рік

У  Лиманській  ОТГ,  як  у  Донецькій  області,  як  і  в  Україні  в  цілому,  зберігається

напружена  демографічна  ситуація,  за  якої  рівень  смертності  перевищує  рівень

народжуваності. 

Хвороби  системи  кровообігу  є  провідними  в  структурі  захворюваності,

інвалідності дорослого населення, особливо працездатного віку. 

Щорічно визнаються інвалідами більше 1,5 тис. осіб з приводу хвороб серцево-

судинної системи, у тому числі понад 1000 - працездатного віку.

Майже 35  % пацієнтів,  які  перенесли  гостре  порушення  мозкового  кровообігу,

потребують сторонньої допомоги, а 20 % не можуть самостійно пересуватися. Лише 10-

15 % хворих можуть повернутися до колишньої роботи. Гостре порушення мозкового

кровообігу накладає особливі зобов'язання на членів родини хворого, значно знижуючи

їх трудовий потенціал.

До керованих факторів ризику серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань

відносяться  -  вага,  зловживання  алкоголем,  паління,  артеріальна  гіпертензія,

дисліпідемія, цукровий діабет, низька фізична активність, психосоціальний стрес.

Профілактика факторів ризику є пріоритетним напрямком сучасної медицини.

Корекція лише одного фактору ризику - артеріальної гіпертензії, дозволяє знизити

захворюваність гострого порушення мозкового кровообігу на 50-70 %, захворюваність

на гострий коронарний синдром - на 30%.

Реалізація  Урядової  програми  «Доступні  ліки»,  запровадженої  постановами

Кабінету  Міністрів  України  від  09  грудня  2016  року  №  863  «Про  запровадження

відшкодування вартості лікарських засобів» (зі змінами) та від 17 березня 2017 року №

152 «І  Іро забезпечення доступності  лікарських  засобів» (зі  змінами),  яка  передбачає

забезпечення  хворих  на  серцево-судинні  захворювання  лікарськими  засобами  за

системою  реімбурсації,  тобто  часткове  або  повне  відшкодування  вартості  лікарських

засобів за рахунок державного бюджету, допомагає позитивно попередити інвалідність

та смертність.

Прийняття Програми «Профілактика та лікування серцево-судинних та судинно-

мозкових захворювань на території  Лиманської  об’єднаної  територіальної  громади на

2019 – 2022 роки», направленої на підтримку та координацію зусиль держави та органів

місцевого  самоврядування  щодо  профілактики  та  лікування  серцево-судинних  та

судинно-мозкових захворювань, є необхідним кроком для зниження захворюваності цих

хвороб серед населення та покращення якості життя.

Мета та основні завдання програми
Метою  Програми  «Профілактика  та  лікування  серцево-судинних  та  судинно-

мозкових захворювань  на території Лиманської об’єднаної територіальної громади на



2019-2022 роки»  є запобігання та зниження рівня захворюваності від серцево-судинних і

судинно-мозкових  хвороб,  інвалідності  та  смертності  від  їх  ускладнень,  а  також

збільшення тривалості і підвищення якості життя населення Лиманської ОТГ.

Основними завданнями програми є:
6. Профілактика серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань.

7. Своєчасна  діагностика  та  лікування  серцево-судинних  та  судинно-  мозкових

захворювань.

8. Розвиток системи медичної реабілітації хворих.

9. Удосконалення  методів  сучасного  лікування  серцево-судинних  захворювань  в

умовах відділень КНП «Лиманська центральна районна лікарня».

10. Проведення  навчання  медичних  працівників  з  питань  діагностики  та  надання

медичної допомоги хворим з серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань

Пріоритетні напрями виконання програми 

Соціально-економічна сфера
1. Інформування  населення  з  метою підвищення  рівня  обізнаності  щодо  факторів

ризику, профілактики та лікування серцево-судинних і судинно- мозкових захворювань.

2. Проведення  просвітницьких  заходів  з  питань  охорони  здоров'я,  формування  і

заохочення до здорового способу життя.

Медична сфера
1. Профілактика серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань включає:

- створення реєстру громадян із факторами ризику захворювань на серцево-

судинні та судинно-мозкові хвороби з подальшим патронажем оперованих хворих;

- впровадження сучасних стандартів профілактики серцево-судинних і судинно-

мозкових захворювань.

2. Своєчасна діагностика та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових  

захворювань передбачає:

- підготовку спеціалістів з питань надання сучасної та кваліфікованої медичної 

допомоги хворим неврологічного та кардіологічного профілів та фахівців: лікарів-

рентгенологів, рентген-лаборантів для мультиспіральної комп’ютерної томографії, 

магнітно-резонансної томографії, лікарів-анестезіологів;

- забезпечення закладів охорони здоров'я первинного та вторинного рівня надання 

медичної допомоги сучасною діагностичною та лікувальною апаратурою;

- впровадження стандартів та клінічних протоколів ведення хворих, які перенесли 

гострі серцево-судинні і судинно-мозкові захворювання та інвазивні кардіологічні та 

кардіохірургічні втручання, а також втручання на магістральних судинах голови та шиї;

- забезпечення функціонування неврологічного відділення КНП  «Лиманська 

центральна районна лікарня»



- забезпечення  КНП «Лиманська центральна районна лікарня»  УЗД - апаратами 

для виконання доплерографії судин головного мозку, шиї;

3. Розвиток системи медичної реабілітації хворих включає: 

- запровадження стандартів та клінічних протоколів лікарняного стану 

реабілітаційного лікування хворих з гострим порушенням мозкового кровообігу, 

гострим коронарним синдромом, після хірургічного лікування серцево-судинних та 

судинно-мозкових захворювань;

- удосконалення системи направлення хворих на реабілітаційне лікування в 

умовах санаторно-курортних закладів.

Медіа супровід програми
Розміщення  в  місцевих  засобах  масової  інформації  освітніх  матеріалів  стосовно

профілактики серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань;

Організація, проведення та забезпечення участі спеціалістів у семінарах, конференціях,

симпозіумах,  інших  заходах  з  проблем  профілактики  та  лікування  ускладнень

серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань.

Фінансове забезпечення програми
Виконання  заходів  програми  здійснюватиметься  у  межах  видатків  державного,

обласного  бюджету,  бюджету  Лиманської  ОТГ,   та  інших  джерел,  не  заборонених

законодавством, на відповідний рік.

Моніторинг і контроль за виконанням програми
Загальний моніторинг і контроль за реалізацією Програми на території Лиманської

ОТГ здійснює Лиманська міська рада, поточну координацію – головні лікарі  закладів

охорони здоров’я, розташованих на території Лиманської ОТГ.

Щорічно проводити аналіз ефективності дій Програми.

Контроль  за  використанням  бюджетних  коштів,  спрямованих  на  забезпечення

виконання  Програми,  здійснювати   в  порядку,  встановленому  бюджетним

законодавством України.

Очікувані результати виконання програми.
Виконання Програми надасть змогу досягти в області:

- зниження рівня серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань населення на

5 %;

-  зниження  рівня  первинної  інвалідності,  зумовленої  серцево-судинними  і

судинно-мозковими захворюваннями у працездатному віці на 5%;

-  зниження  рівня  смертності  населення  від  серцево-судинних  та  судинно-

мозкових хвороб на 5%;

- зниження рівня летальності при інсульті на 10%;



- зниження рівня летальності від інфаркту міокарду на  10%, а при використанні

інвазивних методів регіерфузійної терапії на  5%.

Затвердження   Програми,  спрямовано  на  підтримку  та  координацію  зусиль

держави та Лиманської міської ради щодо профілактики та лікування серцево-судинних

та судинно-мозкових захворювань, є необхідним кроком для зниження захворюваності

та покращення якості життя населення Лиманської ОТГ.

Розробник програми:

КНП «Лиманська центральна

районна лікарня»

Директор

КНП «Лиманська центральна районна лікарня» В.В.Демидова

Секретар міської ради Т.Ю.Каракуц



 Затверджено

рішенням Лиманської міської ради 

_________________№ ___________

 

П Л А Н

Реалізації заходів щодо забезпечення виконання програми «Профілактика та лікування

серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на території Лиманської об’єднаної

територіальної громади на 2019 – 2022 роки»

Завдання Найменування заходу

Джерело

фінансуван

ня

Фінансування (грн.)
Відповідальні за виконання

2019 2020 2021 2022

1.Профілактика

 серцево-

судинних та 

судинно-

мозкових 

захворювань.

1.1.  Розміщення  в  міських  засобах

масової  інформації,  офіційному  сайті

Лиманської  міської  ради  та  на  сайтах

комунального  некомерційного

підприємства  «Лиманська  центральна

районна  лікарня»  (далі  –  ЦРЛ)  та

комунального  некомерційного

підприємства  «Центр  первинної

медико-санітарної  допомоги»

Лиманської  міської  ради  (далі  –

ЦПМСД)   матеріалів    стосовно

профілактики  серцево-судинних

захворювань  (далі  -  ССЗ)  та  судинно-

мозкових  захворювань  (далі  -  СМЗ),

перших  ознак  гострих  порушень

мозкового  кровообігу  та  гострого

коронарного  синдрому,  надання

невідкладної допомоги.

  

  не 

передбачає

 комунальне некомерційне 

підприємство  «Лиманська 

центральна районна лікарня» 

(далі – ЦРЛ)

комунальне некомерційне 

підприємство «Центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги» Лиманської міської

ради (далі – ЦПМСД).

1.2.  Проведення  санітарно-  ЦРЛ,   ЦПМСД.
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просвітницької  роботи  з  метою

підвищення  рівня  обізнаності

населення  щодо  факторів  ризику,

профілактики та лікування ССЗ та СМЗ

не 

передбачає

1.3. Здійснення постійного моніторингу

поширення,  захворюваності,

інвалідності  та  смертності  від  ССЗ  та

СМЗ населення області.

не передбачає міський кардіолог   

Журавльова О.О.

міський невролог     

Логвіненко Л.В.

1.4.  Проведення  своєчасного

виявлення,  обстеження  та  лікування

громадян  із  встановленими факторами

ризику.

державний 

бюджет 

(НЗСУ)

сімейні лікарі, лікарі 

відділення профоглядів, лікар 

поліклініки та стаціонару

. 

1.5.  Забезпечення  взаємодії  лікарів

загальної  практики-сімейних  лікарів,

лікарів-терапевтів,  лікарів-кардіологів,

лікарів-невропатологів  і  лікарів  інших

спеціальностей  щодо  раннього

виявлення  та  організації  динамічного

нагляду хворих з ССЗ та СМЗ.

не передбачає лікарі ЦРЛ, ЦПМСД

1.6.  Забезпечення  хворих  на  ССЗ  та

СМЗ  лікарськими  засобами  на

пільгових  умовах  згідно  з  чинним

законодавством.

державний

бюджет

(НСЗУ)  

сімейні лікарі ЦПМСД
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2.  Своєчасна 

діагностика та 

лікування 

серцево-

судинних і 

судинно-

мозкових 

захворювань

2.1.  Забезпечення  закладів  охорони

здоров'я  сучасною  діагностичною

апаратурою:

* 12-канальні  електрокардіографи – 2

шт.

* 12-канальний холтерівський  добовий

моніторинг  ЕКГ – 1 шт 

   12-канальний  холтеровський  АТ-1

шт.

*  тест  системи  для  скринінгових

досліджень, рівня глюкози і загального

холестерину.  

*швидкі тести для експрес діагностики

інфаркту 

державний 

бюджет, 

обласний 

бюджет,  

бюджет 

Лиманської 

ОТГ, інші 

джерела

65000

,0

8000,

0

47600

44750

19500

65000,

0

18000,

0

65000,

0

18000,

0

65000

,0

18000

,0

 ЦРЛ, ЦПМСД

*комп’ютериний  томограф  та

магнитно-резонансний  томограф  –  1

шт,

12000

000,0

*пульсоксиметри – 5 шт. 36000 36000 18000

*дефібрилятори – 2 шт. 20000

0,0

20000

0,0

*Ультразвуковий  апарат  для

доплерографії  та  дуплексного

сканування  судин  головного  мозку  та

шиї,  ниркових та периферичних судин

– 1 шт

11949

99,98

*велоергометр – 1 шт 68200,

0
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*приліжкові монітори -4 шт. 70000,

0

70000,

0

70000

,0

2.2.  Забезпечення  організації  надання

медичної  допомоги хворим на ССЗ та

СМЗ  на  первинному  та  вторинному

рівні  надання  медичної  допомоги

відповідно  до  сучасних  затверджених

нормативів  (протоколів  надання

медичної допомоги). 

бюджет 

Лиманської 

ОТГ 

 

50000

0,00

10000

00,0

10000

00,0

10000

00,0

 ЦРЛ, ЦПМСД

2.3.  Розробка   маршрутів  пацієнтів  з

ССЗ  та  СМЗ,  у  тому  числі  тих,  які

потребують  проведення

реперфузійного лікування 

не передбачає ЦРЛ

2.4.  Забезпечення  закладів  охорони

здоров’я  лікарськими  засобами  для

надання  невідкладної  медичної

допомоги,  в  тому  числі

фібринолітичними препаратами: 

*актелізе

*стрептокіназа

*арікстра

 

 державний 

бюджет, 

обласний 

бюджет,  інші

джерела

ЦРЛ

3.  Розвиток 

системи 

медичної 

реабілітації 

хворих

3.1.  Запровадження  стандартів  та

клінічних протоколів лікарняного етапу

реабілітаційного  лікування  хворих  з

гострими  порушеннями  мозкового

кровообігу  (ГПМК),  гострого

коронарного  синдрому  (ГКС),  після

хірургічного лікування ССЗ та СМЗ. 

не передбачає ЦРЛ

3.2.  Організація  поетапного

реабілітаційного  лікування  хворих  з

ГПМК,  ГКС,  після  хірургічного

не передбачає     ЦРЛ,   ЦПМСД  
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лікування ССЗ та СМЗ:

 *створення  10  кардіологічних

ліжок  в  терапевтичному   відділенні

ЦРЛ.

 *створення  10  реабілітаційних

ліжок  для  постінсультних  хворих  у

неврологічному  відділенні. 

 

*направлення  хворих  на

санаторний етап реабілітації;

диспансерний  етап

(довгостроковий) 

4. Проведення 

навчання 

медичних 

працівників з 

питань 

діагностики та 

надання 

медичної 

допомоги 

хворим з ССЗ 

та СМЗ

4.1.  Забезпечення  безперервної

підготовки  фахівців,  які  надають

медичну  допомогу  хворим

кардіологічного  та  неврологічного

профілю всіх  рівнів  надання  медичної

допомоги.

 обласний 

бюджет,   

інші джерела

ЦРЛ, ЦПМСД

4.2.  Забезпечення участі  спеціалістів у

семінарах,  конференціях,  симпозіумах,

інших заходах з проблем профілактики

та  лікування  ускладнень  серцево-

судинних  та  судинно-мозкових

захворювань

 не 

передбачає

 ЦРЛ, ЦПМСД

Розробник плану:

КНП «Лиманська центральна районна лікарня»

Директор 

КНП «Лиманська центральна районна лікарня»                                          В.В. Демидова 


