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Програма  розроблена  з  метою  покращення  якості  життя  хворих  на цукровий діабет.
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. 
Станом на 01.01.2016 року  у   сільській місцевості проживало 228 хворих цукровим діабетом.  У 2015 році  цукровий діабет вперше виявлено у 20 сільських мешканців. Із зазначеної кількості хворих потребувало інсулінотерапії 29  сільських  мешканців.    

Мета Програми
Своєчасне виявлення, обстеження хворих 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.

Шляхи та засоби розв’язання проблеми
         Запобігання та лікування цукрового діабету буде здійснюватись шляхом:
	активізації виявлення хворих на ранніх стадіях;
	підготовки медичного персоналу з питань профілактики та діагностики цукрового діабету, його ускладнень і лікування хворих;
	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 підвищення рівня обізнаності з питань запобігання цукрового діабету та його ускладнень.

Реалізація Програми здійснюватиметься за рахунок коштів  район- ного бюджету та  інших  джерел, не заборонених законодавством:
- 2016 рік – 66,0 тис. грн.;
- 2017 рік – 73,0 тис. грн.;
- 2018 рік –  79,0 тис. грн.
 

Завдання Програми
Підвищення	 якості	 лікувально-діагностичного процесу	ендокринологічних хворих;
Впровадження стандартів діагностики і лікування цукрового діабету;
Поліпшення санітарної культури населення з питань здорового способу життя та профілактики цукрового діабету.

Виконання Програми до 2018 року дасть змогу:
Підвищити рівень компенсації цукрового діабету у дорослих  до 15% та забезпечити компенсацію цукрового діабету   у дітей;
Зменшити кількість ускладнень цукрового діабету – діабетичних гангрен   на 10%, 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 .
Контроль за виконанням Програми здійснюється районною радою та районною державною адміністрацією.
Формами контролю за реалізацією заходів та досягненням показників Програми будуть:
	щорічне обговорення стану та проблеми реалізації Програми на засіданнях Колегії районно державної дміністрації 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.
       	Координацію діяльності місцевих органів виконавчої влади,  органів місцевого самоврядування, яка пов’язана з виконанням цієї Програми, здійснює Новгород-Сіверська центральна районна лікарня ім.І.В.Буяльського та комунальний заклад “Новгород-Сіверський районний центр первинної медико-санітарної допомоги”.


Головний лікар центральної районної 
лікарні ім. І. В. Буяльського                                                               С. Г. Шам




ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до рішення районної ради Районної Програми «Цукровий діабет» 
на 2016- 2018 роки

За даними ВООЗ, в економічно розвинутих країнах світу до 4 – 6 відсотків населення хворіє на цукровий діабет.
В Чернігівській області станом на 01.01.2011р. було зареєстровано 23381 хворих на цукровий діабет, що становило 2,4 відсотки населення, із них 4612 хворих – інсулінозалежні. А вже на початок 2015 року в Чернігівській області зареєстровано 26273 хворих на цукровий діабет, що становить 2,5% населення, із них 5360, а це 20% кількості хворих на цукровий діабет – інсулінозалежні. Проте, кількість людей з недіагностованим цукровим діабетом у 3 – 4 рази більша.
Відповідно до світової статистики, кожні 13 – 15 років кількість хворих на цукровий діабет подвоюється. Аналогічна тенденція спостерігається і в Чернігівській області – показник захворюваності збільшився з 110,8 (1993 рік) до 184,0 на 100 тис. населення (2010 рік).
Станом на 01.01.16 року у  Новгород-Сіверському районі зареєстровано  228 хворих   на цукровий діабет, у тому числі 29 хворих потребують інсулінотерапії.
 Найбільшу загрозу становлять судинні ускладнення цукрового діабету (частота яких досягає 50%), насамперед, з боку нирок і очей, а у хворих старших вікових груп – збільшення частоти судинних катастроф (інфаркти, інсульти, розвиток гангрени ніг з необхідністю ампутації). Ці ускладнення є основною причиною збільшення інвалідності та смертності хворих .
Ситуація ускладнюється тим, що при цукровому діабеті ІІ типу спостерігається гіпертензія у 2 рази більше, ніж у пацієнтів, які не страждають на цукровий діабет.
Актуальність прийняття Програми зумовлена потребою у невідкладному вжитті заходів для поліпшення медичної допомоги хворим на цукровий діабет. Даним проектом рішення районної ради  пропонується розглянути питання щодо  забезпечення  лікування хворих цукровим діабетом.


  Головний лікар ЦРЛ                                                              С.Г. Шам


