
 
УКРАЇНА 

ПРИЛУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
Ч Е Р Н І Г І В С Ь К О Ї     О Б Л А С Т І 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

 

Про стан реформування системи  

охорони здоров’я та надання медичної  

допомоги населенню району 

 

На розширеному засіданні Колегії відмічалось, що в районі ведеться 

належна робота щодо реформування системи охорони здоров’я та надання 

медичної допомоги населенню району.  

Забезпеченість медичними кадрами в районі задовільна. ФАП та ФП 

забезпечені середнім медичним персоналом.  

З метою залучення молодих фахівців для роботи в сільській місцевості 

затверджена «Програма місцевих стимулів для медичних працівників 

Прилуцького району на 2014 – 2017 роки».  

Загальна фактична потужність поліклінічних лікувально – 

профілактичних закладів – 538 відвідувань в зміну.  

В поліклінічному відділенні ведеться прийом по 26 спеціальностях. 

Працюють діагностичні служби, фізіотерапевтичні кабінети. Кожен медичний 

працівник забезпечений апаратом для вимірювання тиску.  

Діють стаціонарзамінюючі технології: денні стаціонари та стаціонари 

вдома. Функціонують стаціонарний та пересувний флюорографічні кабінети, 

кабінет Довіри.  

Благодійний фонд «Лікарняна каса» налічує 4222 членів, що становить 

11,7% населення району.  

Наближаючи спеціалізовану медичну допомогу до населення проводяться 

планово – консультативні виїзди районних фахівців в амбулаторії та ФАПи.  

З метою реалізації Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки, 

відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 28 лютого 2013 

року № 65, рішення сесії районної ради від 05.05.2013 року в районі 

проводиться реорганізація мережі первинної медико – санітарної допомоги. 

Створені АЗПСМ, закрито малопотужні ФП, затверджено районну 

Програму місцевих стимулів для медичних працівників Прилуцького району на 

2014 – 2017 роки, скорочено ліжковий фонд Прилуцької ЦРЛ на 30 ліжок.  

Поряд з цим у питанні реформування системи охорони здоров’я  та 

надання медичної допомоги населенню району є ряд проблем, які потребують 
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вирішення, це забезпеченість кадровим потенціалом, оснащення медичним 

обладнанням, забезпечення автотранспортом. 

Потребує активізації питання співпраці органів місцевого самоврядування 

та медичних закладів щодо своєчасного профілактичного обстеження, 

пропаганди здорового способу життя, профілактики інфекційної 

захворюваності.  

З метою покращення надання медичних послуг населенню району колегія 

райдержадміністрації спільно з Президією районної Ради вирішила: 

 

1. Інформацію головного лікаря Прилуцької центральної районної лікарні 

Зайця В.П. про стан реформування системи охорони здоров’я та надання 

медичної допомоги населенню району взяти до відома та визнати роботу 

задовільною.  

 

2.  Головному лікарю Прилуцької ЦРЛ Зайцю В.П.: 

2.1.  Укомплектувати вакантні лікарські посади.  

2.2.  Продовжити роботу по удосконаленню функціонування АЗПСМ, в 

першу чергу забезпечити їх необхідним обладнанням та інструментарієм.  

Протягом 2014 – 2016 років 

 

2.3.  Вирішити питання придбання санітарного автотранспорту для 

сімейних лікарів за рахунок всіх джерел фінансування. 

Протягом 2014 – 2016 років 

 

2.4.  Продовжити роботу по реформуванню закладів згідно затвердженого 

плану. 

Протягом 2014 року 

 

3.  Виконкомам сільських, селищних рад активізувати роботу по 

залученню населення району до членства в благод ійному фонді «Лікарняна 

каса» та щорічно збільшувати кількість членів на 3-5%. 

 

4. Про хід виконання даного розпорядження інформувати голову 

райдержадміністрації щорічно до 20 січня  наступного за звітним року. 

 

5.  Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на 

заступника голови райдержадміністрації Мирводу Г.І.  

 

 

В. о. голови районної 

державної адміністрації       Д.М. Росовський 

 
 

  

 


