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1. ПАСПОРТ
районної Програми «Цукровий діабет» на 2019-2020 роки 


Ініціатор розроблення Програми

Новгород-Сіверська районна державна адміністрація Чернігівської області


Дата, номер і назва 
розпорядчого документа
органу виконавчої влади 
про  розроблення Програми

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 року № 247-р «Деякі питання забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну», Порядок визначення обсягів потреби в закупівлі лікарських засобів закладами і установами охорони здоров'я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 11 липня 2017 року № 782 та зареєстрований  в Міністерстві юстиції України 13 липня            2017 року за № 851/30719 , Порядок ведення реєстру хворих на цукровий діабет, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 травня 2009 року № 365 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 вересня                2009 року за № 914/16930.


Розробник Програми
Комунальний заклад «Новгород-Сіверська центральна районна лікарня імені І.В. Буяльського» Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області


Відповідальні виконавці
Програми
Комунальний заклад «Новгород-Сіверська центральна районна лікарня імені І.В. Буяльського» Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області,
Комунальне некомерційне підприємство «Новгород-Сіверський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги»  Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області


Учасники Програми
Комунальний заклад «Новгород-Сіверська центральна районна лікарня імені І.В. Буяльського» Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області,
Комунальне некомерційне підприємство «Новгород-Сіверський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги»  Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області


Термін реалізації Програми
2019 - 2020 роки


Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього:


231 000 грн 

Кошти районного бюджету
231 000 грн












2. Загальні положення

Цукровий діабет є одним із найпоширеніших ендокринних захворювань. Через значну розповсюдженість, тенденцію до росту числа пацієнтів, хронічний перебіг, високу інвалідизацію хворих він став серйозною медико-соціальною проблемою. Для її розв’язання необхідна державна підтримка, координація усіх центральних та місцевих органів виконавчої влади.
Станом на 01.10.2018 року в  сільській місцевості Новгород-Сіверського району проживало 237 хворих цукровим діабетом. У 2018 році  цукровий діабет вперше виявлено в 2 сільських мешканців. Із зазначеної кількості хворих потребувало інсулінотерапії 27 осіб.    

3. Мета Програми

Метою Програми є своєчасне виявлення, обстеження та лікування  хворих  на цукровий діабет, зниження рівня інвалідності та смертності від цукрового діабету та ускладнень, а також збільшення тривалості і підвищення якості життя населення.
Ресурсне забезпечення районної Програми «Цукровий діабет» на 2019-2020 роки зазначено в додатку 1.

4. Обгрунтування шляхів і засобів досягнення Програми, строки її виконання

Запобігання та лікування цукрового діабету буде здійснюватись шляхом:
        активізації виявлення хворих на ранніх стадіях;
             підготовки медичного персоналу з питань профілактики та діагностики цукрового діабету;      
        впровадження сучасних стандартів запобігання та лікування цукрового діабету;
забезпечення  ефективного  функціонування реєстру  хворих  на  цукровий діабет;
        удосконалення системи соціального захисту і реабілітації зазначених осіб;
            активізації роз’яснювальної роботи серед населення з питань запобігання цукрового діабету та його ускладнень.
 Термін виконання Програми – 2019-2020 роки.
Напрямки діяльності та основні заходи районної Програми «Цукровий діабет» на 2019-2020 роки зазначені в додатку 2.

5. Фінансове забезпечення та реалізація Програми

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів  районного бюджету:
2019 рік – 110,0 тис. грн;
2020 рік – 121,0 тис. грн.
Перелік медичного обладнання, витратних матеріалів та медикаментів,                які планується придбати за рахунок коштів районного бюджету зазначені в додатку 3.

6. Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу:
підвищити якість лікувально-діагностичного процесу хворих;
впроваджувати стандарти діагностики і лікування цукрового діабету;
        поліпшити санітарну культуру населення з питань здорового способу життя та профілактики цукрового діабету;
                   підвищити рівень компенсації цукрового діабету у дорослих до 15% та забезпечити компенсацію цукрового діабету у дітей;
             зменшити кількість ускладнень цукрового діабету – діабетичних гангрен на 5%, діабетичної ретинопатії на 5%, ампутації стопи з приводу цукрового діабету на 5 %;
 уникнути важких гіпоглікемічних станів у дітей;
             знизити рівень первинного виходу на інвалідність на 5% (насамперед хворих працездатного віку);
 знизити рівень смертності від ускладнень цукрового діабету.

	Координація та контроль за ходом виконання Програми.


Функції з координації Програми покладаються на Комунальний заклад «Новгород-Сіверська центральна районна лікарня імені І.В. Буяльського» Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області та Комунальне некомерційне підприємство «Новгород-Сіверський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області.
Контроль за виконанням Програми здійснюється Новгород-Сіверською районною радою Чернігівської області та Новгород-Сіверською районною державною адміністрацією Чернігівської області.
Формами контролю за реалізацією заходів та досягненням показників Програми будуть:
щорічне обговорення стану та проблеми реалізації Програми на засіданнях Колегії районної державної адміністрації та засіданнях постійної комісії районної ради з питань регламенту, законності і правопорядку, гуманітарної сфери, соціального захисту населення, сім'ї та молоді;
постійне проведення моніторингу, здійснення аналізу виконання Програми.

Головний лікар Комунального закладу
«Новгород-Сіверська центральна районна 
лікарня імені І.В. Буяльського» Новгород-Сіверської 
районної ради Чернігівської області                                                    С. Г. Шам8



