УКРАЇНА

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Про хід виконання Програми
репродуктивне здоров’я населення
Виноградівщини на період до 2020
року
Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», п.5 «Порядку звітування по виконанню районних цільових
програм» затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого
скликання від 28.10.2016р. № 190,заслухавши інформацію відділу охорони
здоров’я районної державної адміністрації, районна рада
ВИРІШИЛА:
Взяти до відома інформацію відділу охорони здоров’я районної державної
адміністрації «Про хід виконання Програми репродуктивне здоров’я населення
Виноградівщини на період до 2020 року» (додається).

Голова районної ради
м.Виноградів,14 червня 2017 року
№312

В.В. Любка

На виконання рішення обласної ради від 14 грудня 2007 року № 420 «Про Регіональну
програму «Репродуктивне здоров’я населення Закарпатської області» на період до 2020 року»
інформуємо, що в районі розроблена відповідна Програма, яка затверджена рішенням сесії
районної ради від травня року.
З метою забезпечення виконання Програми видано наказ по відділу охорони здоров’я
райдержадміністрації, створений та затверджений склад Координаційної ради. Щорічно
затверджуються План роботи Координаційної ради, ведеться контроль за виконанням рішень.
Згідно затвердженого Плану на 2015 рік, проведено 4 засідання.
На виконання заходів Програми організована робота та обладнане приміщення для
роботи «Школи відповідального батьківства». За звітний 2016 рік проведено 103 занять, в
яких взяло участь 825 осіб. Згідно затвердженого плану проведено 8 занять з акушерками
району.
Щомісячно
проводяться районні тренінги з акушерками району з
питань
спостереження за здоров’ям вагітних згідно річного плану;
За 2016 рік здійснено 37 виїздів на амбулаторії району з метою профілактичних оглядів
дітей та підлітків – оглянуто 1095 осіб.
Кабінети жіночої консультації та амбулаторії загальної практики сімейної медицини
(АЗПСМ) забезпечені стандартними скельцями та стандартними направленнями для
цитологічного дослідження, поновлено інструментарій кабінету патології шийки матки;
забезпечені інформаційним матеріалом з питань профілактики онкологічних захворювань
жінок;
Впроваджено систему комп’ютерного моніторингу цитологічного скринінгу патології
шийки матки в роботі жіночої консультації;
Впроваджено протоколи з планування сім’ї, надаються безкоштовні послуги з питань
планування сім’ї;
Впроваджено в роботу клінічні протоколи з акушерства, гінекології та неонатології.
Згідно протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги проводиться діагностика
та лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом;
Широко впроваджуються заходи щодо ефективності реалізації Програми «Підтримки
грудного вигодовування дітей в Україні»;
Постійно подається інформація в місцеві ЗМІ, щодо питань «Репродуктивного
здоров’я».
Пологове відділення районної лікарні забезпечене необхідними медичними
препаратами
для
лікування новонароджених і централізовано отримано апарат
пульсоксиметр для палати новонароджених
Впроваджено систему інфекційного контролю в пологовому відділенні згідно наказу
МОЗ України від 10.05.2007р. № 234;
У пологовому відділенні функціонує пункт соціального сирітства.
Протягом 2016 року відмов від дітей в пологовому відділенні не було.
За 2016р. на виконання заходів Програми рішення сесії Виноградівської районної ради
було виділено – 299,0 тис. грн.. при планові потребі 3 027,0 тис. грн., використано 296,9 тис.
грн., з яких закуплено на 58,0 тис. грн. фетальний монітор, інші кошти витрачені для
затуплення антибітотиків та кровоспинних приматів в сумі – 238,9 тис. грн.
Виконання основних завдань Програми дає можливість покращити рівень
надання медичної допомоги матерям і дітям, знизити рівень захворюваності вагітних та
материнської смертності, знизити рівень малюкової.
В.о. начальника відділу
охорони здоров’я райдержадміністрації

І.І. Копінцу

