Протокол №3
засідання постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров’я
м. Ужгород
5 січня 2021 року

Час проведення: 13.00
Місце проведення: малий зал, V поверх
Склад комісії: 5 чол.
Присутні:
Олексик О. Т. – голова комісії
Штефуца Н. Б. – секретар комісії
Члени комісії:
Мешко Є.В.
Відсутні:
Біров Є.І., Яринич Ф. М.
Запрошені:
Ман Денис Миколайови – заступник
голови обласної ради
Пшеничний Анатолій Олександрович
– директор департаменту охорони
здоровʼя облдержадміністрації
Вузькопрофільні обласні спеціалісти у
галузі охорони здоров’я.
Гуштан Іван Іванович – заступник
директора департаменту охорони здоровʼя
облдержадміністрації
Котлярова Ірина Валеріївна - заступник
головного лікаря ЗООККД (медичний
центр «Діамед»)
Рішко Ярослава Федорівна - обласний
експерт з питань гастроентерології, лікар
гастроентеролог ЗОКЛ ім. А. Новака
Левчак Юрій Адальбертович - завідувач
відділення судинної хірургії ЗОКЛ
ім. А. Новака

Порядок денний:
І. Про робочу групу із спеціалістів у галузі охорони здоров’я області.
ІІ. Про стан та проблеми надання вузькоспеціалізованої допомоги
хворим області.

ІІІ. Про внесення змін до Програми поліпшення надання медичної
допомоги дітям, які страждають на хворобу Крона, на 2020 – 2022 роки.
ІV. Про ситуацію, яка склалась з оплатою праці спеціалістів обласних
медичних закладів по лінії екстреної медичної допомоги.
V. Про напрямки використання коштів обласного бюджету по обласних
Програмах охорони здоров’я на 2021 рік.
VІ. Про погодження тарифів та переліку платних послуг, які надаються
в КНП « Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака»
Закарпатської обласної ради.
VІІ. Про розгляд листів, що надійшли до постійної комісії.
VІІІ. Різне.

Відкрила і вела засідання голова постійної комісії Олексик О. Т. Вона
ознайомила присутніх членів комісії з порядком денним і внесла пропозицію
перейти до розгляду питань.
СЛУХАЛИ І. Про робочу групу із спеціалістів у галузі охорони здоров’я
області.
Інформувала:

ОЛЕКСИК Ольга Томівна – голова комісії

Ольга Томівна, поінформувала присутніх членів постійної комісії, що
відповідно до п. 12 статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» при постійній комісії створено робочу групу із спеціалістів у галузі
охорони здоров’я області (за їх згодою) для вивчення проєктів рішень
обласної ради, які стосуються сфери охорони здоров’я, та надання
пропозицій і зауважень до них у такому складі:
КОТЛЯРОВА Ірина Валеріївна

- заступник
головного
лікаря
ЗООККД (медичний
центр «Діамед»)

ЛЕВЧАК Юрій Адальбертович

- завідувач
відділення
судинної хірургії ЗОКЛ ім. А.
Новака

РІШКО Ярослава Федорівна

- обласний
експерт
з
питань гастроентерології, лікар
гастроентеролог ЗОКЛ ім. А.

Новака
ПАЦКУН Еріка Йосипівна

- обласний генетик ЗОКЛ
ім. А. Новака

БОЛДИЖАР Патриція Олександрівна

- завідувач
кафедрою
госпітальної хірургії УжНУ,
професор

ТЕГЗА Оксана Іванівна

- дитячий
м.Ужгорода

КЕЛЕМЕН Ігор Ярославович

- завідувач
відділенням
торакальної хірургії ЗОКЛ ім.
А. Новака

ПАЛАГУСИНЕЦЬ Анна Юріївна

- завідувач
відділенням
планування сім’ї
обласної
поліклініки ЗОКЛ ім. А.
Новака,
лікар,
акушергініколог

МИТРОВЦІЙ Наталія Іванівна

- лікар невропатолог вищої
категорії
неврологічного
відділенням ЗОКЛ ім. А.
Новака, лікар

хірург

УМКЛ

Ольга Томівна, привітала присутніх на засіданні постійної комісії Котлярову
Ірину Валеріївну, Рішко Ярославу Федорівну та Левчака Юрія
Адальбертовича. Підкреслила, що думка цих спеціалістів необхідна при
розгляді питань, які вносяться на порядок денний засідання. Також, голова
комісії поінформувала присутніх членів, що склад робочої групи може
змінюватись відповідно до того, які питання сфери охорони здоров’я будуть
вивчатись постійною комісією. Звернулась до присутніх з проханням, за
бажанням, вносити свої кандидатури до робочої групи.
ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію взяти до відома.
2. Погодити зазначений вище склад робочої групи із спеціалістів у галузі
охорони здоров’я області (за їх згодою) для вивчення проєктів рішень
обласної ради, які стосуються сфери охорони здоров’я.
3. Рекомендувати членам робочої групи вносити та надави голові і секретарю
постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров’я свої обґрунтовані
пропозиції та проблемні питання для розгляду.

СЛУХАЛИ ІІ. Про стан та проблеми надання вузькоспеціалізованої
допомоги хворим області.
Інформував:

Пшеничний Анатолій Олександрович –
директор департаменту охорони здоровʼя
облдержадміністрації

ВИСТУПИЛИ: Олексик О. Т., Котлярова І. В. - наголосили, що в області
сформовано мережу спеціалізованих закладів охорони здоров’я для
госпіталізації пацієнтів із коронавірусною хворобою COVID-19. Водночас
провідним закладам охорони здоров’я заборонено проведення планових
заходів із госпіталізації, крім: надання медичної допомоги внаслідок
ускладненого перебігу вагітності та пологів, а також роділлям, породіллям,
новонародженим та пацієнтам із онкологічними захворюваннями тощо. До
надання планової медичної допомоги заклади зможуть повернутись
виключно після прийняття Кабінетом Міністрів України відповідних рішень.
І цей процес буде тривалим.
Котлярова І. В. – звернула увагу присутніх на той факт, що кількість хворих
та померлих пацієнтів від серцево-судинних хвороб є значно більшою, ніж
внаслідок ускладнень від коронавірусного захворювання. В умовах
сьогодення,
потрібно
виробити
нові
підходи
щодо
надання
вузькоспеціалізованої медичної допомоги жителям області.
Левчак Ю. А. – підтримав колегу та навів статистику щодо смертності
хворих на коронавірус та хворих на серцево-судинні захворювання.
Котлярова І. В. - запропонувала на рівні регіону виробити чіткий алгоритм
дій із діагностики та лікування пацієнті, яким необхідна вузькоспеціалізована
допомога в умовах пандемії. Підкреслила, що важливо також забезпечити всі
медзаклади вузької спеціалізації експрес-тестами на визначення антигена
коронавірусу, страхуванням медичних працівників тощо.
Олексик О. О. - відзначила, що відтермінування госпіталізації хворих
призводять до зростання інвалідності та незворотних ускладнень і
запропонувала представити план маршрутизації пацієнта, де повинні вказати
стани та захворювання, які допустимі для так званої «умовно планової
госпіталізації» відтермінування якої призведе до погіршення стану здоров’я
та зростання ускладнень.
ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію взяти до відома.
2. Рекомендувати департаменту охорони здоровʼя облдержадміністрації
забезпечити процес пріоритетного тестування пацієнтів, що потребують
госпіталізації з дотриманням галузевих стандартів, протоколів лікування на
рівні сімейних лікарів, в період до завершення посиленого карантину, а

також передбачити для таких пацієнтів скринінгове обстеження на СОVID19
в умовах приймальних відділень, з метою уникнення виникнення та
розповсюдження внутрілікарняного інфікування коронавірусною інфекцією
як серед пацієнтів так і серед медичних працівників.

СЛУХАЛИ ІІІ. Про внесення змін до Програми поліпшення надання
медичної допомоги дітям, які страждають на хворобу Крона, на 2020 –
2022 роки.
Інформував:
Гуштан Іван Іванович – заступник
директора департаменту охорони здоровʼя
облдержадміністрації
ВИСТУПИЛИ: Олексик О. Т., Рішко Я. Ф – звернули увагу присутніх на
необхідності пропорційного розподілу коштів між хворими, які страждають
на хворобу Крона, адже хворіють не тільки діти, а і дорослі. Лікування
дороговартісне і потребує тривалого часу. Перед усім необхідно забезпечити
базовою терапією яку потребують більшість пацієнтів, а це 54 пацієнта,
передбачивши лікування також і для рідкісних резистентних форм на основі
висновків спеціалістів.
ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію взяти до відома.
2. Рекомендувати департаменту охорони здоровʼя облдержадміністрації
подати на розгляд обласної ради проєкт рішення «Про внесення змін до
рішення обласної ради від 20.12.2019 № 1637» із врахуванням висловлених
зауважень.

СЛУХАЛИ ІV. Про ситуацію, яка склалась з оплатою праці спеціалістів
обласних медичних закладів по лінії екстреної медичної допомоги.
Інформував:

Пшеничний Анатолій Олександрович –
директор департаменту охорони здоровʼя
облдержадміністрації

ВИСТУПИЛИ: Левчак Ю. А. –
поінформував
присутніх щодо
проблемних питань, які склалися в екстреній медичній допомозі. Зокрема,
забезпечення транспортом оплатою роботи лікарів та витратними
матеріалами. Зупинився на питанні відшкодовування витрат пов’язаних з
наданням лікарем-консультантом медичної допомоги, який викликається у
район як спеціаліст вузького профілю.

Левчак Ю. А. – навів досвід інших областей України зокрема, ІваноФранківської області, де питання оплати транспортування консультативних
бригад вирішується на договірній основі між комунальними некомерційними
підприємствами.
Олексик О. Т. – підсумувавши результати розгляду, внесла пропозицію,
після закінчення локдауну, на початку лютого 2021 року, провести
розширене засідання медичної комісії обласної ради із залученням керівників
обласних медзакладів краю та адміністрації центру екстреної медичної
допомоги, задля предметного вивчення даного питання та прийняття
відповідного рішення.
ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію взяти до відома.
2. Рекомендувати спільно з
департаментом охорони здоровʼя
облдержадміністрації, на початку лютого 2021 року, повести розширене
засідання постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров’я із
залученням керівників обласних медзакладів краю та адміністрації центру
екстреної медичної допомоги, задля предметного вивчення даного питання та
прийняття відповідного рішення.

СЛУХАЛИ V. Про напрямки використання коштів обласного бюджету
по обласних Програмах охорони здоров’я на 2021 рік.
Інформував:

Гуштан Іван Іванович – заступник
директора департаменту охорони здоровʼя
облдержадміністрації

ВИСТУПИЛИ: Ман Д. М., Олексик О. Т.
ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію взяти до відома.

VІ. Про погодження тарифів та переліку платних послуг, які надаються
в КНП « Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака»
Закарпатської обласної ради.
Інформувала:

ОЛЕКСИК Ольга Томівна – голова комісії

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати погодити тарифи та перелік платних послуг,
які надаються в КНП «Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія
Новака» Закарпатської обласної ради.

СЛУХАЛИ VІІ. Про розгляд листів, що надійшли до постійної комісії:
відповідь департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації
на лист голови Закарпатської обласної організації профспілок працівників
охорони здоров’я щодо функціонування існуючих районних центрів ПМСД.
ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію взяти до відома.
про лист КНП «Обласний заклад з надання психіатричної
допомоги с.Вільшани» Закарпатської обласної ради щодо реорганізації
закладу в соціальний заклад.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати управлінню правового забезпечення, роботи зі
зверненнями громадян та доступу до публічної інформації обласної ради
розглянути зазначений лист та поінформувати постійну комісію про
результати розгляду.
про звернення депутатів Тернопільської обласної ради (лист від
04.01.2021 № 1/01.1-05)
ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію взяти до відома.

СЛУХАЛИ VІІІ. Різне.
Про необхідність звернення до голів новостворених територіальних
громад області щодо питання контролю за процесом укладання нових
договорів по програмі реімбурсації інсуліну, у зв’язку зі зміною
територіального устрою області та необхідності.
Інформувала:

ОЛЕКСИК Ольга Томівна – голова комісії

ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати
департаменту
охорони
здоров’я
облдержадміністрації
підготувати
лист-звернення
до
керівників
територіальних громад області щодо контролю за виконанням медичних
програм на місцях, у тому числі й виконання зобов’язань місцевих бюджетів
щодо реімбурсації інсуліну.

Голова комісії

О. Олексик

Секретар комісії

Н. Штефуца

