ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення обласної ради
Про затвердження обласної Програми запобігання та лікування серцевосудинних і судинно-мозкових захворювань на 2018-2020 роки
1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення.
Прийняття Програми запобігання та лікування серцево-судинних і
судино-мозкових
захворювань
на
2018-2020роки
обумовлюється
необхідністю покращення якості надання медичної допомоги хворим з
серцево-судинними і судинно-мозковими захворюваннями в Миколаївській
області.
2. Мета і завдання прийняття рішення.
Метою прийняття даного рішення є підвищення ефективності
загальнодержавних заходів та заходів центральних і місцевих органів
виконавчої влади, а також запобігання та зниження рівня захворюваності на
серцево-судинні та судинно-мозкові хвороби, інвалідності та смертності від
їх ускладнень.
3. Загальна характеристика та основні положення проекту рішення.
Проект рішення передбачає вирішення питання щодо надання у
повному обсязі медичної допомоги у разі гострих станів серцево-судинної та
судино-мозкової патології населення області, оновлення високовартісного
медичного діагностичного обладнання високоспеціалізованих закладів
охорони здоров’я, Миколаївського обласного центру екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф.
4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання.
Відносини в даній сфері регулюються Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні», законом України про «Основи законодавства про
охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII розпорядження Кабінету
Міністрів України
від
03.04.2017 №275-р «Про затвердження
середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану
пріоритетних дій Уряду на 2017 рік», наказів МОЗ України № 436 від
03.07.2016 «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за
спеціальністю «Кардіологія», № 597 від 19.09.2011 «Про затвердження
Галузевої програми стандартизації медичної допомоги на період до 2020
року», № 384від 24.05.2012 «Про затвердження та впровадження медикотехнологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при
артеріальній гіпертензії», № 193/20 від 11.02.2013 «Про систему
кардіохірургічної допомоги в Україні», Закон України «Про екстрену
медичну допомогу», Наказ МОЗ № 602 від 03.08.2012р. «Уніфіковані

клінічні протоколи для надання медичної допомоги при ішемічних
інсультах»
5. Фінансово - економічне обґрунтування.
Реалізація заходів програми буде здійснено за рахунок державних,
місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.
6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення.
Прийняття рішення сприятиме підвищенню якості життя населення,
зниження рівня первинного виходу на інвалідність та смертності від серцевосудинних та судино-мозкових захворювань, тривалість життя.
7. Громадське обговорення.
Проект рішення обласної ради про затвердження Програми запобігання
та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань на 20182020 роки оприлюднено 28.02.2018 на сайті управління охорони здоров’я
облдержадміністрації у розділі «Публічна інформація» за посиланням
http://oblzdrav.mk.gov.ua/index.php/publichna-informaciya/proekti-rishen/71632018-2020
8. Регіональний аспект.
Відповідно до Закону України про «Основи законодавства про охорону
здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-ХII, Розпорядження Кабінету Міністрів
України від 03.04.2017 № 275-р «Про затвердження середньострокового
плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду
на 2017 рік», наказів МОЗ України №436 від 03.07.2016 «Про затвердження
протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Кардіологія»,
№ 597 від 19.09.2011 «Про затвердження Галузевої програми стандартизації
медичної допомоги на період до 2020 року», № 384від 24.05.2012 «Про
затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі
стандартизації медичної допомоги при артеріальній гіпертензії», № 193/20
від 11.02.2013 «Про систему кардіохірургічної допомоги в Україні» виникає
необхідність затвердження Програми запобігання та лікування серцевосудинних і судино-мозкових захворювань на 2018-2020роки в Миколаївській
області.
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