Додаток 
до рішення районної ради
від 03.09.2019 року 
№734-29/VІІ

ЗВІТ
про хід виконання районної Програми «Здоров’я населення Васильківщини на період 2015 - 2019 роки» за 2018 рік

Районна Програма «Здоров’я населення Васильківщини                             на 2015 - 2019 роки» в районі (далі – Програма) розроблена на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2011 року              № 1164-р «Про схвалення Концепції загальнодержавної програми        «Здоров’я 2020: український вимір».
На виконання розпорядження голови райдержадміністрації                 від                  25 березня 2015 року № Р-71/0/276-15 «Про погодження проекту Програми  «Здоров’я населення Васильківщини на період 2015 - 2019 роки»,                       та враховуючи позитивні висновки постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, молоді, спорту, ветеранів праці рішенням Васильківської районної ради від 02 липня 2015 року № 556-25/VІ було затверджено Програму, в яку на протязі її дії внесено зміни та доповнення.
Метою Програми є поліпшення демографічної ситуації, збереження           і зміцнення здоров’я населення шляхом підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги з пріоритетним напрямом профілактики                 та лікування хронічних неінфекційних захворювань, найбільш значущих             у соціально-економічному та медико-демографічному плані класів                        і нозологічних форм хвороб.
Здоров’я є важливою цінністю з точки зору благополуччя громадян, місцевої громади і суспільства в цілому. Здорове населення – це також передумова економічної продуктивності і процвітання. Зміцнення здоров’я населення, організація і забезпечення якісного і доступного медичного  обслуговування мешканців залишається одним зі стратегічних питань розвитку району.
За період функціонування Програми в галузі охорони здоров’я району вирішено низку завдань, спрямованих на задоволення потреб населення              в охороні здоров’я, забезпечення прав громадян на якісну та доступну медико-санітарну допомогу, створення умов для формування здорового способу життя. Завдяки дії Програми вдалось певним чином покращити матеріально-технічне, організаційне, кадрове та медикаментозне забезпечення закладу. Поряд із цим залишаються питання, які потребують доопрацювання та вирішення.
Бюджет закладу за 2018 рік виконано в сумі 14735,0 тис. грн., або 98 %     до уточненого плану на рік, що становить15034,0 тис. грн.
Субвенція з обласного бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань (доступні ліки) з державного бюджету профінансовано в сумі 882,7 тис. грн.  
На забезпечення своєчасного охоплення щепленнями дітей за станом здоров’я профінансовано в сумі 247,1 тис. грн., а саме:
за рахунок коштів з державного бюджету – 232,1 тис. грн.;
за рахунок коштів медичної субвенції – 15,0 тис. грн.
З районного бюджету для забезпечення дітей-інвалідів і дітей                       з уродженими та набутими хронічними захворюваннями засобами реабілітації, медикаментами та лікувальним харчуванням, а також жінок репродуктивного віку з метою народження здорової дитини профінансовано в сумі 88,5 тис. грн.
За рахунок коштів медичної субвенції для забезпечення вільного доступу до безоплатного консультування та тестування на Віл-інфекцію груп ризику (смужками) профінансовано в сумі 5,1 тис. грн.
На придбання лікарських засобів для хворих на цукровий                     та нецукровий діабет профінансовано – 8,8 тис. грн.
На закупівлю флюорографічної плівки для обов’язкових профілактичних оглядів профінансовано – 7,6 тис. грн.
Для забезпечення лікарськими засобами онкологічних хворих визначеної категорії з районного бюджету профінансовано – 15,0 тис. грн.
Для забезпечення витратними матеріалами хворих, які отримують замінну ниркову терапію методом гемодіалізу профінансовано – 20,0 тис. грн.
Для забезпечення матеріально-технічного оснащення закладу, яке надає первинну медичну допомогу по наданню медичних послуг (придбання комп’ютерної техніки для амбулаторій) з районного бюджету профінансовано – 235,0 тис. грн. 
Виконання заходів по районній Програмі буде продовжуватись і надалі.
Всього за Програмою використано коштів у сумі 627,1 тис. грн., в тому числі:
	за рахунок коштів Державного бюджету – 232,1 тис. грн.;
	за рахунок коштів районного бюджету – 395,0 тис. грн.

Основними шляхами щодо розв’язання проблем у поліпшенні стану здоров’я населення району, зниження рівнів захворювання, інвалідності, смертності необхідно визначити:
проведення активної демографічної політики, охорони материнства           та дитинства;
впровадження сучасних методів лікування;
забезпечення найбільш соціально уразливих верств населення                 з важкими захворюваннями медикаментами та витратними матеріалами     для покращення якості життя;
покращення матеріально-технічної бази охорони здоров’я;
необхідність підвищення якісного складу кадрів працівників;
боротьба з відсутністю суспільного усвідомлення відповідальності          за власне здоров’я.
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