УКРАЇНА
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Друга сесія VІ скликання
РІШЕННЯ
від 16 грудня 2010 року №50
м. Ужгород
Про Програму розвитку та
вдосконалення нефрологічної
служби в області на 2011-2015 роки
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», з метою поліпшення якості замісної ниркової терапії методиками
програмного гемодіалізу та амбулаторного перитонеального діалізу хворим з
незворотнім ураженням нирок, покращення якості диспансерного нагляду за
реципієнтами ниркових трансплантатів обласна рада в и р і ш и л а:
1. Затвердити Програму розвитку та вдосконалення нефрологічної
служби в області на 2011 – 2015 роки (далі – Програма), що додається.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
голови обласної державної адміністрації Качура І. І. та постійну комісію
обласної ради з питань охорони здоров’я (Смоланка В. І.).

Голова ради

І. Балога
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 16 грудня 2010 року № 50
ПРОГРАМА
РОЗВИТКУ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ НЕФРОЛОГІЧНОЇ
СЛУЖБИ В ОБЛАСТІ НА 2011-2015 РОКИ
1. Загальна частина
У
Закарпатській області
впроваджена
Програма розвитку
нефрологічної та гемодіалізної служби на 2004-2010 роки, що затверджена
рішенням обласної ради №232 від 23.09.2003. У результаті реалізації заходів
програми на сьогоднішній день створений та ефективно функціонує обласне
відділення нефрології та програмного гемодіалізу на базі Закарпатської
обласної клінічної лікарні ім. А. Новака, оснащений 12 апаратами «штучної
нирки», та 3 сателітні діалізні центри на базі районних лікарень у м.Тячеві
(на 4 діалізних місця), Хусті (на 4 діалізних місця) та Мукачеві (на 8
діалізних місць) для надання замісної ниркової терапії хворим з віддалених
районів.
Створення в області мережі діалізних центрів та адекватне
фінансування придбання витратних матеріалів дозволило підняти на якісно
новий рівень надання замісної ниркової терапії приреченим хворим з
хронічною нирковою недостатністю термінального ступеня, продовжити
тривалість життя останнім та покращити їх соціальну реабілітацію.
З 2007 року в області запроваджена альтернативна методика замісної
ниркової терапії – перитонеальний діаліз, покликана продовжити життя
хворим на хронічну ниркову недостатність, проведення гемодіалізу яким не є
технічно можливим.
Так, станом на сьогоднішній день, замісну ниркову терапію в області
отримують 138 хворих з нирковою недостатністю термінального ступеня,
серед яких 117 – програмним гемодіалізом, 8 – перитонеальним діалізом, на
обліку перебуває і 13 реципієнтів ниркових трансплантатів. Показники
забезпечення хворих методами замісної ниркової терапії в області практично
впритул наблизились до відповідних по Україні.
Потреба населення області у подальшому розвитку методик надання
замісної ниркової терапії надзвичайно велика, щорічно потребують початку
лікування діалізними методиками 60-80 нових хворих з термінальним
ступенем ниркової недостатності, у першу чергу - хворі на цукрових діабет
та гіпертонічну хворобу. Зважаючи на невпинне зростання поширеності
вищеназваних захворювань, контингент хворих, що потребуватимуть
замісної ниркової терапії, невпинно зростатиме і в майбутньому. Зважаючи
на високу вартість діалізних технологій, цей вид лікування без належних
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видатків та стабільного фінансування є неможливим, що і пояснює
необхідність розробки та запровадження зазначеної програми.
Програма розроблена для забезпечення в області можливостей
адекватного надання замісної ниркової терапії приреченим хворим із
хронічною нирковою недостатністю термінального ступеня.
2. Мета Програми
Поліпшення якості замісної ниркової терапії методиками програмного
гемодіалізу та амбулаторного перитонеального діалізу хворим з незворотнім
ураженням нирок шляхом розширення мережі сателітних центрів
програмного гемодіалізу, наближених до місць постійного проживання
хворих, створення можливостей для ширшого впровадження методики
перитонеального діалізу відповідно до реальних потреб в останній,
покращення якості диспансерного нагляду за реципієнтами ниркових
трансплантатів.
3. Основні завдання та заходи Програми:
удосконалення організаційних основ нефрологічної служби в області у
розділі надання замісної ниркової терапії;
забезпечення на сучасному рівні можливостей надання діалізного
лікування хворим з незворотнім ураженням нирок;
забезпечення на сучасному рівні можливостей диспансерного нагляду,
лікування та реабілітації реципієнтів ниркових трансплантатів;
подальше зміцнення матеріально-технічної бази обласного відділення
нефрології та програмного гемодіалізу, у тому числі сателітних центрів
останнього в районах, створення можливостей для адекватної своєчасної
заміни обладнання, у міру вичерпання ресурсу останнього;
подальше розширення мережі сателітних центрів програмного гемодіалізу
на базі Виноградівської, Рахівської та Воловецької районних лікарень з
метою наближення спеціалізованої допомоги до місць постійного
проживання хворих, що сприятиме кращій соціальній реабілітації останніх.
Заходи щодо виконання Програми розвитку та вдосконалення
нефрологічної служби в області на 2011-2015 роки додаються (додаток 1).
4. Фінансове забезпечення заходів Програми
Фінансування Програми здійснюватиметься відповідно до законодавства
за рахунок коштів державного,обласного та місцевих бюджетів у межах
наявних фінансових ресурсів, а також зацікавлених суб’єктів
підприємницької діяльності всіх форм власності, громадських організацій та
інших джерел не заборонених законодавством. У рамках Програми
передбачається придбання імуносупресивних препаратів для реципієнтів
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ниркових трансплантатів – за рахунок державного бюджету у рамках
централізованих видатків по бюджетній програмі «Централізовані заходи з
трансплантації органів та тканин» КПКВК 2301310 та за рахунок місцевих
бюджетів.
Фінансове
(додаток 2).

забезпечення

заходів

Програми

по

роках

додається

5. Координація та контроль за виконанням Програми
Організаційне забезпечення виконання Програми здійснює управління
охорони здоров’я обласної державної адміністрації.
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Додаток 1
до Програми
Заходи
Програми розвитку та вдосконалення нефрологічної служби в області на 2011-2015 роки
№ з/п

Назва заходу

Термін
Відповідальні за
виконання виконання

З них за роками:
2012
2013
2014

2015

1

Придбання апаратів
для гемодіалізу (34
одиниці) для
Закарпатської
обласної клінічної
лікарні ім. А.Новака
та одного апарату для
гемодіалізу для
Обласної дитячої
лікарні м.Мукачева
Придбання систем
водопідготовки (5
одиниць) для
Закарпатської
обласної клінічної
лікарні ім. А.Новака

Протягом
2011-2015
років

Джерела
Загальний
фінансування обсяг,
2011
тис.грн
1. Оснащення (переоснащення) діалізних центрів
Управління охорони
Усього:
7000,0
1200,0
здоров’я,
у тому числі
Закарпатська обласна кошти:
клінічна лікарня
державного
ім. А.Новака;
бюджету
Обласна дитяча
обласного
7000,0
1200,0
лікарня м.Мукачево
бюджету
місцевих
бюджетів

1200,0

1200,0

1200,0

2200,0

1200,0

1200,0

1200,0

2200,0

Управління охорони
здоров’я,
Закарпатська обласна
клінічна лікарня
ім. А.Новака

2

Протягом
2011-2015
років

Усього по реалізації проекту:
1

Придбання апаратів

Протягом

Усього:
у тому числі
кошти:
державного
бюджету
обласного
бюджету
місцевих
бюджетів

1500,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

1500,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

8500,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

2500,0

5

6

6

6

11

ІІ. Матеріально-технічне забезпечення
Управління охорони
34

6

2

1

для гемодіалізу (34
одиниці ) для
Закарпатської
обласної клінічної
лікарні ім. А.Новака
та одного апарату для
гемодіалізу для
Обласної дитячої
лікарні м.Мукачево
Придбання систем
водопідготовки (5
одиниць) для
Закарпатської
обласної клінічної
лікарні ім. А.Новака

2011-2015
років

Придбання витратних
матеріалів для
програмного
гемодіалізу

Протягом
2011-2015
років

Протягом
2011-2015
років

2

Прогнозована
кількість сеансів (од.)

Протягом
2011-2015
років

3.

Придбання витратних
матеріалів для
перитонеального

Протягом
2011-2015
років

здоров’я,
Закарпатська обласна
клінічна лікарня
ім. А.Новака;

Обласна дитяча
лікарня м.Мукачево
Управління охорони
здоров’я,
Закарпатська обласна
клінічна лікарня
ім. А.Новака

1
5

ІІІ. Придбання витратних матеріалів
Управління охорони
Усього:
94150,0
здоров’я,
у тому числі
Закарпатська обласна кошти:
клінічна лікарня
державного
ім. А.Новака
бюджету
обласного
94150,0
бюджету
місцевих
бюджетів
Управління охорони
Загальна
188300
здоров’я,
кількість
Закарпатська обласна сеансів (од.)
клінічна лікарня
ім. А.Новака
Управління охорони
здоров’я,
Закарпатська обласна

Усього:
у тому числі
кошти:

22174,0

1
1

1

1

1

1

11000,0 13650,0

17750,0 23000,0

28750,0

11000,0 13650,0

17750,0 23000,0

28750,0

22000

27300

35500

46000

57500

2464,0

3285,0

4106,0

5749,0

6570,0

7
діалізу

4

Прогнозована
Протягом
кількість лікованих 2011-2015
хворих (осіб)
років

Усього:

клінічна лікарня
ім. А.Новака

Управління охорони
здоров’я,
Закарпатська обласна
клінічна лікарня
ім. А.Новака

державного
бюджету
обласного
22174,0
бюджету
місцевих
бюджетів
Загальна
кількість
хворих (осіб)

державного
бюджету
обласного
бюджету
місцевих
бюджетів

Заступник голови ради

2464,0

3285,0

4106,0

5749,0

6570,0

15

20

25

35

40

124824,0

14964,0 18435,0

23356,0 30249,0

37820,0

124824,0

14964,0 18435,0

23356,0 30249,0

37820,0

А. Сербайло
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Додаток 2
до Програми

Фінансове забезпечення заходів Програми
Загальний
Джерела
обсяг,
фінансування
2011
тис.грн
Держаний
бюджет
Обласний
124824,0
14964,0
бюджет
Місцеві
бюджети
(районні,
міські)
Усього:
124824,0
14964,0

Заступник голови ради

З них за роками :
2012

2013

2014

2015

18435,0

23356,0

30249,0

37820,0

18435,0

23356,0

30249,0

37820,0

А. Сербайло

