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                                                                                                                                                                                                                               Додаток 2
                                                                                                                                                                               до Програми                             
                                                                                                                                                                             
Напрямки діяльності та основні заходи районної Програми «Цукровий діабет» на 2019-2020 роки


№ п/п

Назва напрямку реалізації 
(приоритетні завдання)

Перелік заходів Програми
Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн, у тому числі за роками


Очікуваний результат






2019 рік
2020 рік

1
2
3
4
5
6

8
1
Поліпшення діагностики цукрового діабету
1.1. Забезпечення підвищення кваліфікації медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на цукровий діабет, зокрема, лікарів, що надають первинну медико-санітарну допомогу, лікарів- 
офтальмологів, хірургів 
















2019-2020 рр.

















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
















 











Поліпшення якості надання спеціалізованої ендокринологічної допомоги хворим на цукровий діабет

















1.2. Забезпечення лікувально- профілактичних закладів району візуальними тест-смужками для обстеження осіб з факторами ризику  цукрового  діабету (віком 40 років і старші)






2019-2020 рр.
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
Районний бюджет


Збільшення кількості хворих з вперше виявленим цукровим діабетом до 200,0 на 100 тис. населення



1.3. Придбання витратних матеріалів до приладів для вимірювання глікозильованого гемоглобіну



2019-2020 рр.
Комунальний заклад «Новгород-Сіверська центральна районна лікарня імені            І.В. Буяльського» Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області

Районний бюджет



Збільшення рівня компенсації цукрового діабету у дорослих - до 15%,
  у дітей - до 100%



1.4. Забезпечення проведення визначення рівня глюкози в крові усім стаціонарним хворим


2019-2020 рр.
Комунальний заклад «Новгород-Сіверська центральна районна лікарня імені            І.В. Буяльського» Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області
Районний бюджет


Поліпшення виявлення цукрового діабету
2






 
Продовжити впровадження протоколів лікування цукрового діабету
2.1. Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну
2019-2020 рр.
Комунальний заклад «Новгород-Сіверська центральна районна лікарня імені            І.В. Буяльського» Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області
Районний
бюджет

105 000 

115 000

Збільшення питомої ваги хворих  на компенсований
цукровий діабет


2.2. Забезпечення хворих на цукровий діабет ІІ типу таблетованими цукрознижуючими препаратами



2019-2020 рр.

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


Районний бюджет   

 
5 000



6 000

 
 Профілактика ускладнень діабету

3
Удосконалення системи реєстрації хворих на цукровий діабет
Забезпечення  ведення  реєстру хворих на цукровий діабет


2019-2020 рр.
Комунальний заклад «Новгород-Сіверська центральна районна лікарня імені            І.В. Буяльського» Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області 




Профілактика ускладнень діабету
4
Забезпечення належного рівня обізнаності населення району проблемами цукрового діабету
Залучення засобів масової інформації, навчальних закладів і громадських організацій до інформування населення з питань профілактики та лікування цукрового діабету та його ускладнень





2019-2020 рр.
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



Запобігання розвитку нових випадків захворювань та розвитку ускладнень цукрового діабету, поліпшення якості життя
5

Разом на фінансування заходів



110 000

121 000




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

