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державної адміністрації
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- керівник апарату районної державної адміністрації

У засіданні взяли участь члени Ради регіонального розвитку Голованівського
району
На засіданні

Ради регіонального розвитку були присутні: головний лікар

Голованівської центральної районної лікарні Піддубна Валентина Феодосіївна,
головний лікар комунального закладу «Голованівський центр первинної
медико-санітарної допомоги» Фоменко Марина Петрівна, окремі керівники
структурних підрозділів райдержадміністрації, сільські, селищні голови (список додається).

Порядок денний:
1. Про стан реалізації заходів медичної реформи на території району.
Доповідачі:
Піддубна В.Ф. – головний
лікарні

лікар

Голованівської

центральної

районної

Фоменко М.П. - головний лікар комунального закладу «Голованівський центр
первинної медико-санітарної допомоги»
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І. СЛУХАЛИ:

Про стан реалізації заходів медичної реформи на
території району.

ІНФОРМУВАЛИ:

Піддубна В.Ф. – головний
лікар
центральної районної лікарні

Голованівської

Фоменко М.П. - головний лікар комунального
закладу «Голованівський центр первинної медикосанітарної допомоги»– текст інформації додається
до протоколу
З вступним словом
виступив:

голова Голованівської районної державної
адміністрації Голімбієвський О.Д., який у своєму
виступі наголосив на співпраці органів влади,
місцевого самоврядування та бізнесу. Окремо
зазначив про важливість проведення освітньої та
медичної реформи на території району, реалізації
соціальних проектів, відновлення дорожньої
інфраструктури. Розповів членам ради, що зроблено
по даних напрямках на сьогодні і які плани буде
реалізовано в перспективі. Варто зазначити, що
Раді регіонального розвитку передувала зустріч з
керівниками
промислових
підприємств
та
агроформувань, яка відбулася у форматі відвертої
розмови з питань виконання програми соціально –
економічного розвитку району та підтримки
медичної
галузі.
Медична реформа є незворотною і вкрай важливою.
А тому необхідно докласти зусиль, аби вона була на
користь людям, особливо в сільській місцевості. На
даному етапі основне завдання – покращити
матеріально – технічну базу медичних закладів та
забезпечити
на всіх рівнях інформаційно –
роз’яснювальну роботу серед жителів району.

Задавав запитання:

Голімбієвський О.Д.
Який стан укомплектування кадрами Голованівської
ЦРЛ?

Відповідь давала:

Піддубна В.Ф.
По лікарні показник укомплектованості лікарями (
фізичними особами) складає 64,8% . Згідно
штатного розпису лікарських посад 55,5%, зайнято
- 44,0% ставки. Відсоток укомплектованості посад
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лікарів - 64,8%.
Забезпеченість фізичними особами лікарів 36
– 24 в Голованівській ЦРЛ, 12 в Побузькій філії.
Відсоток лікарів пенсійного віку складає 54%.
Потрібні лікарі становить : ендокринолог,
фтизіатр, фізіотерапевт, інфекціоніст, хірург, ЛОР,
педіатр, неонатолог, кардіолог.
Надіслано заявки на випускників 2018 року,
які навчаються за державним замовленням і будуть
працевлаштовані в медичних закладах області.
У 2017 році для навчання в інтернатурі було
зараховано – 4 випускників вищих медичних
закладів. На даний час в інтернатурі навчаються - 4,
лікарів-інтернів, з них : 1-го року навчання – 1, 2-го
року навчання - 1, 3-го року навчання- 2.
За рахунок коштів районного
бюджету
зараховані
на навчання
в
інтернатурі
випускників, що суттєво поліпшує закріплення
молодих спеціалістів в районі. За період з 2012 по
2017 рік в ЦРЛ прибули 3 молодих фахівці - це
лікар - дерматолог, лікар - хірург та лікар педіатр.
Задавав запитання:

Кучмій Б.Б.
Які заходи вживались
з метою
посилення
матеріально-технічної бази сільських закладів
охорони здоров»я?

Відповідь давала:

Фоменко М.П.
В 2017 році ряд сільських рад виділили кошти та
залучили спонсорів для проведення ремонтних
робіт та закупівлю медичного обладнання для
лікарських
амбулаторій,
фельдшерськоакушерських і фельдшерських пунктів, які
знаходяться на підпорядкованій їм території.
В 2017 році було проведені ремонтні роботи всього
на суму444 706,0 грн. за кошти бюджету сільських
рад та спонсорські кошти, а медичного обладнання
було придбано на суму196 354,5 грн. Таким чином
поступово
матеріально-технічне
забезпечення
центру первинної медико-санітарної допомоги
приводиться у відповідність до Табелю матеріальнотехнічного оснащення.

Задавав запитання:

Риковський П.І.
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Які послуги будуть надавати лікарі первинної
медичної допомоги?
Відповідь давала:

Фоменко М.П.
У гарантований пакет первинної медичної допомоги
увійде така допомога сімейного лікаря, терапевта та
педіатра :
спостереження за станом здоров’я пацієнтів за
допомогою різних досліджень, діагностує та лікує
найбільш поширені хвороби, травми, отруєння,
патологічні, фізіологічні (під час вагітності) стани;
супроводження пацієнтів із хронічними
захворюваннями;
надання невідкладної допомоги;
направлення пацієнта для надання йому
вторинної
(спеціалізованої)
або
третинної
(високоспеціалізованої) меддопомоги;
проведення профілактики: вакцинація, огляди
та дослідження пацієнтів з груп ризику;
надання консультацій.

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення Ради регіонального розвитку
Голованівського району № 1 (додається).

Голова районної
державної адміністрації
Виконавчий секретар Ради

О.ГОЛІМБІЄВСЬКИЙ
Л.ЛУЖАНСЬКА

Про стан реалізації заходів
медичної реформи на території району
Заслухавши інформації
головного лікаря
КУ Голованівська
центральна районна лікарня Піддубної В.Ф. та
головного лікаря КЗ
«Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Фоменко
М.П. «Про стан реалізації заходів медичної реформи на території району»
Рада регіонального розвитку району відмічає, що в районі знаходиться під
постійним контролем проведення медичної реформи
та здійснюється
відповідна робота.
Питання забезпечення району медичними кадрами та створення для
них належних умов праці та соціально-побутових умов знаходиться під
постійним контролем районної державної адміністрації та районної ради.
Забезпеченість лікарями(фізичними особами) становить – 36.
Прибули на роботу у 2012 році лікар - дерматолог, у 2013 році –лікар
– хірург.
У 2016 році прибув лікар-педіатр.
У 2018 році на роботу в ЦРЛ прибудуть лікарі: ЛОР,акушер-гінеколог,
хірург.
Забезпеченість середнім медичним персоналом на 1 січня 2018 року
становить – 99,5%.
Всі медичні працівники проходить курси удосконалення і атестовані
(мають І,ІІ, вищу категорію)
Для лікарні потрібні лікарі: інфекціоніст, кардіолог, ендокринолог,
педіатр, хірург, травматолог.
Районною державною адміністрацією та адміністрацією ЦРЛ за останні
роки проводиться профорієнтаційна робота серед сільської молоді щодо
вступу їх до вищих медичних закладів.
Важливу роль у закріпленні кадрів відіграє виділення житла,
забезпечення належних умов праці та поліпшення їх соціального захисту.
Районною радою та районною державною адміністрацією проводиться
робота щодо придбання житла молодим фахівцям.

Так, в 2017 році придбано житло для лікарів ЛОР та акушергінеколога, які прийдуть на роботу у 2018 році.
Виділено кошти на придбання житла лікарю-педіатру, планується
придбати житло для лікаря хірурга, який також прийде на роботу у серпні
2018 року.
Покращується матеріально-технічна база Голованівської центральної
лікарні.
Відремонтовано
операційний
блок
хірургічно-гінекологічного
відділення, перший поверх поліклінічного відділення, продовжується ремонт
клінічної лабораторії, ІІ поверху поліклініки, кабінетів.
Закуплено медичного обладнання та устаткування на більш як
мільйон гривень.
Повністю оновлюється медичне обладнання та устаткування в клінічну
лабораторію.
Закуповуються нові меблі, устаткування для кабінетів лікарів.
Все робиться для покращення умов праці, для того щоб люди змогли
звернутись і отримати якісні медичні послуги.
Аналізуючи проведення медичної реформи на первинному рівні
охорони здоров’я відмічено, що у 2017 році ряд сільських рад виділили
кошти, залучили спонсорів для проведення ремонтних робіт та закупівлю
медичного обладнання для лікарських амбулаторій, фельдшерськоакушерських і фельдшерських пунктів, які знаходяться на підпорядкованій їм
території.
В 2017 році було проведені ремонтні роботи всього на суму 444 706,0
грн. за кошти бюджету сільських рад та спонсорські кошти, а медичного
обладнання було закуплено всього на суму 196 354,5 грн.
Враховуючи вищевикладене,
Рада регіонального розвитку району
ВИРІШИЛА:
1.Фінансовому управлінню райдержадміністрації, Голованівській
центральній районній лікарні та комунальному закладу «Голованівський
центр первинної медико-санітарної допомоги» забезпечити постійне достатнє
фінансування на реалізацію заходів із забезпечення медичними кадрами
лікувально-профілактичних закладів району та створення для них належних
умов праці та соціально-побутових умов.
2. Рекомендувати сільським та селищним головам спільно із головним
лікарем КЗ «Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги»
забезпечити сучасним медичним обладнанням, комп’ютерами, оргтехнікою,
відповідно до табеля оснащення лікарські амбулаторії, фельдшерськоакушерський і фельдшерські пункти, які знаходяться на підпорядкованих
територіях.

3. Головному лікарю КЗ «Голованівський центр первинної медикосанітарної допомоги» Фоменко М.П. щомісячно інформувати громадськість
про впровадження медичної реформи на первинному медичному рівні в
Голованівському районі.
4. Голованівській центральній
районній лікарні, комунальному
закладу «Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги»
спільно із відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації щорічно
проводити профорієнтаційні заходи у загальноосвітніх навчальних закладах
району із залученням учнів 9-11 класів.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
голови районної державної адміністрації Бугаєнко О.П.

Голова районної
державної адміністрації

О.ГОЛІМБІЄВСЬКИЙ

