УКРАЇНА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ГОЛОВАНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
від « 2 » березня 2011 року

№ 141-р
смт Голованівськ

Про хід виконання обласної програми
протидії захворюванню на туберкульоз
у 2007-2011 роках у Голованівському
районі та підсумки діяльності галузі
охорони здоров’я району за 2010 рік
Керуючись ст. 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою
вдосконалення та покращення стану здоров’я населення та відповідно до рішення колегії
районної державної адміністрації від 25 лютого 2011 року № 8:
1. Роботу лікувально-профілактичних закладів району по наданню медичної допомоги
населенню Голованівського району за 2010 рік визнати задовільною, але такою, що потребує
постійного удосконалення та збільшення ефективності.
2. Вважати пріоритетними напрямами діяльності лікувального-профілактичних закладів
району на 2011 рік:
підвищення якості надання кваліфікованої медичної допомоги дітям і матерям;
забезпечення надання якісної та доступної медичної допомоги на селі, проведення
диспансерного напряму медичного обслуговування населення, профілактики захворювань;
поліпшення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів району;
впровадження сучасних технологій та забезпечення своєчасної діагностики та лікування
захворювань на ранніх стадіях, вирішення питань щодо стабілізації епідемії туберкульозу та
вирішення проблеми СНІДу в районі, онкологічних та серцево-судинних захворювань.
3. Головному лікарю Голованівської центральної районної лікарні Стоянову С.М. надати
конкретні пропозиції по скороченню цілодобових стаціонарних ліжок по району до
райдержадміністрації в термін до 10 березня 2011 року.
4. Фінансовому управлінню райдержадміністрації, Голованівській центральній районній
лікарні у 2011 році:
передбачити видатки, які б повністю враховували потреби на закупівлю лікарських
засобів, медичного обладнання, санітарного автомобільного транспорту, лабораторних
реактивів та інших матеріалів, необхідних для забезпечення ефективної профілактики,
діагностики та лікування захворювань, зокрема, видатки на гарантоване забезпечення у
повному обсязі хворих ліками та витратними матеріалами, необхідними для надання їм
ефективної швидкої та невідкладної медичної допомоги, допомоги у підрозділах реанімації
та інтенсивної терапії;
на виділення цільових коштів на придбання вакцин для проведення профілактичних
щеплень дітям;

2
продовжувати проводити відповідну роботу по створенню належних матеріальнопобутових умов для медичних кадрів району.
5. Голованівській центральній районній лікарні:
забезпечити виконання районної програми протидії захворювання на туберкульоз на
2007-2011 роки;
у 2011 році продовжити комплексне медичне обстеження та скринінг стану здоров’я
сільського населення району, забезпечити підготовку відповідних контингентів для
консультування фахівцями обласних лікувальних закладів;
довести показник охоплення жіночого населення цитологічним скринінгом до середньо
обласного рівня;
поліпшити якість охоплення цитологічним скринінгом жіночого населення району;
поліпшити роботу щодо профілактичних флюорографічних оглядів серед дорослого
населення, направленої на раннє виявлення хворих на туберкульоз та онкологічні хвороби.
6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови
райдержадміністрації Бугаєнко О.П.
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