ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(восьме скликання)
РІШЕННЯ
2021 року
про Програму по наданню допомоги хворим
з хронічною нйркоБою недостатністю, які
отримують програмний гемодіаліз, на 2021 рік
На
підставі законів України «Про місцеве самоврядування в
Україні», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони
здоров’я», «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування
населення», від 19.11.1992
2801-XII «Основи законодавства України про
охорону здоров’я» (зі змінами), статті 91 Бюджетного Кодексу України та
враховуючи життєву необхідність отримання хворими з хронічною нирковою
недостатністю
курсів
програмного
гемодіалізу
з
подальшим
медикаментозним забезпеченням, селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму по наданню допомоги хворим з хронічною
нирковою недостатністю, які отримують програмний гемодіаліз, на 2021 рік,
що додається.
2. Фінансовому відділу Болодимирецької селищної ради при
формуванні бюджету на відповідні роки передбачати кошти на реалізацію
заходів Програми в межах наявних фінансових ресурсів.
3. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з
питань бюджету, фінансів та соціальної політики, охорони здоров’я, освіти,
культури, молоді і спорту Володимирець|2^ї селищної ради (голова комісії
Анатолій БОВА)

Селищний

ГОЛОБ

Василь КОВЕПЬКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Володимирецької селищної ради
2021 № 3>0н
Програма
по наданню допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, які
отримують програмний гемодіаліз, на 2021 рік
Обґрунтування необхідності прийняття Програми
Програма по наданню допомоги хворим з хронічною нирковою
недостатністю, які отримують програмний гемодіаліз, на 2021 рік (далі Програма) розроблена в межах норм Конституції України, законів України,
указів Президента України, постанов, розпоряджень Кабінету Міністрів
України.
Па обліку в лікарів-терапевтів КНП «Володимирецька БЛ» на
01.06.2021 року перебуває 1 пацієнт із хронічною нирковою недостатністю,
ЯКИЙ отримує програмний гемодіаліз. Це людина, яка за станом здоров’я
змушена постійно приймати певний перелік дороговартісних препаратів. Па
державному рівні пільги на витрати на медикаменти для замісного лікування
та частково симптоматичного лікування
даній категорії громадян не
передбачені. У результаті ці люди втрачають можливість забезпечити собі
повноцінне життя у суспільстві, що значною мірою позначається як на
моральній, так і на матеріальній сторонах їх життєдіяльності.
Даною Програмою передбачається надання цільової грошової
допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю та пацієнтам, які
перенесли трансплантацію нирки, для відшкодування витрат на медикаменти
для замісного та симптоматичного лікування.
Мета Програми
Основною метою програми є надання фінансової та іншої допомоги
хворим на хронічну ниркову недостатність, які отримують програмний
гемодіаліз та пацієнтам, які перенесли трансплантацію нирки, на
забезпечення медикаментами, що не можуть бути профінансовані з
державного бюджету.
Розрахунок витрат на медикаменти
Для забезпечення медикаментами хворі подають письмову заяву до
комунального
некомерційного
підприємства
«Володимирецька
багатопрофільна лікарня» В ол одимирецької селищної ради, до якої додають
такі документи:
- перелік медикаментів, якими необхідно забезпечити заявника;
- копію паспорта (1,2, 11 сторінки);
- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера у
Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків.

Комунальне
некомерційне
підприємство
«Володимирецька
багатопрофільна лікарня» Володимирецької селищної ради укладає договір із
аптечним закладом (закладами), через який буде проводитись забезпечення
хворих медикаментами, згідно переліку медикаментів та розрахунку річної
потреби в коштах на забезпечення медикаментами і потреби в коштах на
забезпечення медикаментами для імуносупресивної терапії.
Очікувані результати
Реалізація Програми дасть змогу покращити матеріальний стан хворих
для своєчасного проходження курсів програмного гемодіалізу, супутнього
лікування, що продовжить тривалість життя хворих.
Фінансове забезпечення
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів селищного
бюджету та інших джерел, передбачених чинним законодавством, в межах
видатків, затверджених рішенням про селищний бюджет та змін до
селищного бюджету на відповідний рік.
Обсяги видатків на реалізацію Програми затверджуються на кожен рік
окремо і можуть коригуватися протягом року, враховуючи те, що протягом
року може змінитись кількість осіб, які отримують програмний гемодіаліз та
кількість осіб, як перенесли трансплантацію нирки.
Контроль за виконанням Програми
Контроль за виконанням даної Програми покладено на комунальне
некомерційне підприємство «Володимирецька багатопрофільна лікарня»
Володимирецької селищної ради.

Секретар селищної

Юрій БЛИЩИК

Додаток 1 до Програми
ПАСПОРТ
Програми по наданню допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, які
отримують програмний гемодіаліз, на 2021 рік
1. Ініціатор розроблення Програми
2. Регіональний замовник Програми
3. Розробник Програми

КНП «Володимирецька БЛ»
Володимирецької селищної ради
Володимирецька селищна рада
КНП «Володимирецька БЛ»
Володимирецької селищної ради

4. Відповідальні виконавці Програми

КНП «Володимирецька БЛ»
Володимирецької селищної ради

6. Термін реалізації
7. Перелік бюджетів, які беруть
участь у виконанні Програми
8. Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації Програми, усього

2021 рік
Бюджет Володимирецької ОТГ

81 756,0 гривень

9. Прогнозні обсяги та джерела фінансування;
Рік

2021

Обсяг коштів, які планується залучити для виконання Програми, гривень
У тому числі за джерелами фінансування: бюджет Володимирецької
Всього
ОТГ
81 756,0 гривень
81 756,0

Додаток 2 до Програми

Річна потреба в коштах на забезпечення медикаментами пацієнтів із хронічною
нирковою недостатністю, які проживають на території Володимирецької ОТГ

№
з/п
1
2
3
4
5

Лікарські препарати

Клексан 10000 МО/мл флакон
3,0 мл
Рекормон 2000 МО шприц 0,3 мл
Метакартин 1г/5мл ампула 5,0 мл
№5
Берліприл таб. 20 мг № ЗО
Кальцій-Дз Нікомед таб. № 100
РАЗОМ

Кількість
препарату

Ціна за
одиницю,
грн.

Потреба в
коштах,
грн.

№ 18

654,0

11 772,0

№ 36

1675,0

60 300,0

№ 18

240,0

8 640,0

№6
№2

114,0
180,0

684,0
360,0
81 756,0

