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Заслухавши  інформацію  Чугуївської  районної  державної  адміністрації
про  виконання  районної  Програми  «Здоров’я  дітей  Чугуївщини»  на
2016-2017  роки,  затвердженої  рішенням  районної  ради  від  22.12.2015  року,
керуючись  статтею  43  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію  Чугуївської  районної  державної  адміністрації  про
виконання районної Програми «Здоров’я дітей Чугуївщини» на 2016-2017 роки,
затвердженої  рішенням  районної  ради  від  22.12.2015  року,  узяти  до  відома
(додається).

2. Районну Програму «Здоров’я  дітей  Чугуївщини» на  2016-2017 роки,
затверджену рішенням районної ради від 22.12.2015 року, зняти з контролю як
таку, що виконана. 

     Голова 
районної ради                                                                                           А. Бабієць



ІНФОРМАЦІЯ
про виконання районної Програми «Здоров'я дітей Чугуївщини» 

на 2016-2017 роки, затвердженої рішенням районної ради 
від 22.12.2015 року

З метою забезпечення потреби дитячого населення в усіх видах медичної
допомоги  як  на  первинному  рівні,  вторинному  рівнях,  так  і
високоспеціалізованої  допомоги,  підвищення  доступності  та  якості  медичної
допомоги  на  території  району  діяла  районна  Програма  «Здоров'я  дітей
Чугуївщини» на 2016-2017 роки, затверджена рішенням Чугуївської районної
ради від 22.12.2015» (далі – Програма).

Надання медичної допомоги дитячому населенню – це пріоритет у роботі
районної державної адміністрації, яка підтримує всі напрями надання медичної
допомоги дітям. 

Амбулаторно-поліклінічна допомога першого рівня надається дитячому
населенню сімейними лікарями КП «Чугуївський районний центр  первинної
медико-санітарної  допомоги»  Чугуївської  районної  ради  Харківської  області
(далі  –  Центр ПМСД),  на  яких покладено допомогу  дітям за  територіально-
дільничним  принципом,  в  тому   числі  планування  та  проведення
профілактичних щеплень.   

Лікувально-діагностичне  відділення  № 1 КЗОЗ «Чугуївська  центральна
районна лікарня  ім.  М.І.  Кононенка» (далі  –  районна  лікарня)  є  лікувально-
профілактичним   закладом  другого  рівня.   Прийом  дитячого  населення
здійснюють12  вузьких  фахівців  дитячого  профілю,  також  прийом  дитячого
населення Чугуївського та Печенізького районів від 0 до 18 років здійснюють
лікарі-педіатри.

У 2017 році в районі народилося 666 дітей, у 2016 році – 647. Померло у
2017 році 8 дітей, у 2016 році – 12. Народжуваність у 2017 році збільшилась на
19 дітей,  збільшення складає 3 %. Показник дитячої  смертності  у  2017 році
становив  6,1  ‰  на  1  тисячу  дитячого  населення,  в  2016  році  показник
дорівнював 17,2 ‰ на 1 тисячу дитячого населення. Серед причин смертності
дітей  перше  місце  обіймають  окремі  стани,  які  виникли  в  перинатальному
періоді (3 випадки), друге місце посідають вроджені аномалії (1 випадок).

У 2017 році на обліку  в лікувально-діагностичному відділенні районної
лікарні знаходилося 252 дитини з інвалідністю, показник інвалідності становив
187,2 на 1 тисячу дитячого населення. У 2016 році на обліку знаходилося 257
дітей  з  інвалідністю,  а   показник  становив  –  190,3  на  1  тисячу  дитячого
населення.

Денний  стаціонар  лікувально-діагностичного  відділення  №1  районної
лікарні  розрахований  на  20  ліжок. У  2017  році  проліковано  в  денному
стаціонарі 1021 дитину, з них з захворюваннями органів дихання проліковано
653  дитини  або  64%  від  усіх  захворювань,  з  захворювання  ЛОР-органів
проліковано 119 дітей або 14,2% від усіх захворювань.

Діти, які були народжені від ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС
пройшли  100%  диспансеризацію,  за  результатами  якої  54  дитини  отримали



амбулаторне лікування, 20 дітей  отримали стаціонарне лікування та 5 дітей
оздоровлені  санаторно-курортно.  Щороку  для  забезпечення  100%
диспансеризації дітей, які народжені від ліквідаторів аварії на Чорнобильській
АЕЄ керівництвом районної державної адміністрації надається транспорт для
дітей  та  їх  батьків  з  метою  транспортування  дітей  до  Інституту  охорони
материнства та дитинства в м. Харків.

Особлива увага приділяється дітям, які опинилися в складних життєвих
обставинах,  здійснюється  їх  медичний  супровід,  своєчасно  організовується
проведення профілактичного медичного огляду.

Диспансерна група дитячого населення становить 3666 дітей,  з  них на
диспансерному обліку у лікаря-офтальмолога зареєстровано 969 дітей, у лікаря-
гастроентеролога – 760 дітей, у лікаря-гінеколога – 496 дітей.

Для оздоровлення дітей диспансерної групи видано 108 путівок, з них 20
путівок до санаторіїв Міністерства охорони здоров'я України.

Всього  під  диспансерним  наглядом  лікарів-педіатрів  районної  лікарні
знаходиться  615  дітей  першого  року  життя.  Сімейні  лікарі  Центру  ПМСД
здійснюють активний патронаж дітей вдома, також проводиться огляд дітей у
кабінеті здорової дитини.

Вакцинопрофілактика  дітей  проводиться  згідно  з  календарним  планом
щеплень,  імунобіологічні  препарати  для  вакцинації  отримуються
централізовано  за  кошти державного  бюджету.  У 2017  році  для  проведення
туберкулінодіагностики дитячому населенню додатково з районного бюджету
було виділено 16,5 тис. грн.

Щороку  проводиться  профілактичний  медичний  огляд  учнів  та  дітей
дошкільного віку.  Медогляди проводяться за  принципом інформованої згоди
батьків  згідно  з  вимогами  чинного  законодавства.  Графіки  оглядів  дітей
складаються лікувальними закладами та погоджуються з керівництвом відділу
освіти  районної  державної  адміністрації.  Для  фіксації  результатів
профілактичних  оглядів  готуються   уніфіковані  медичні  картки.  В
загальноосвітніх  навчальних  закладах  району  проводиться  роз’яснювальна
робота  серед  батьків  учнів  щодо  необхідності  своєчасного  проведення
поглиблених  медичних  оглядів  школярів,  додаткового  обстеження  та
оздоровлення дітей. 

У 2017 році підлягало поглибленим профілактичним медичним оглядам
6466  дітей,  оглянуто  –  2955  дітей,  з  них  практично  здорові  –  1703  дитини.
Перебували  на  диспансерному  обліку  1016  дітей,  з  числа  оглянутих  були
направлені на дообстеження 236 дітей. На рівні районної лікарні направлено на
дообстеження 193 дитини, до обласних закладів охорони здоров'я направлено
43 дитини, в науково-дослідницькі інститути діти не направлялися.

Стоматологічну патологію виявлено у 40% дітей.
Розподіл  дітей   по  групах  для  занять  фізичною культурою відбувався

таким  чином:  основна  група  –  2232  дитини,  підготовча  група  –  588  дітей,
спеціальна група – 124. 

 Постійно  проводилися   виїзди   фахівців-лікарів  районної  лікарні  у
сільську місцевість. Так, у 2017 році здійснено 32 виїзди. Під час виїздів було



оглянуто 2782 дитини. У 2016 році було здійснено 55 виїздів бригади лікарів у
сільську  місцевість,  оглянуто  3048  дітей.  Кількість  виїздів  у  2017  році
зменшилась в порівнянні з показниками 2016 року на 23 виїзди, але збільшено
навантаження  на  лікарів  бригади  при  профілактичному  огляді  дітей   на  22
дитини.

Аналізуючи захворюваність дитячого населення в 2017 році у дітей від 0
до  14  років,  можливо  відзначити,  що  перше  місце  займають  захворювання
органів дихання – 1515 випадків; друге місце – хвороби шкіри – 1362 випадки;
третє  місце  –  захворювання  ока  –  1140. Збільшення  деяких  показників
захворювань пов’язано з покращенням виявлення хвороб вузькими-фахівцями.

Відділ охорони здоров'я районної державної адміністрації приймає участь
у  складі  комісії  з  обстеження  пришкільного  табору  та  визначення  його
готовності  до   роботи.  Таке  обстеження  проводиться  спільно  з  фахівцями
Чугуївського районного управління  Головного управління Держспоживслужби
в  Харківській  області,  за  підсумками  обстеження  складається  акт  про
визначення готовності такого закладу до роботи.

Відділом охорони здоров'я районної державної адміністрації здійснюється
контроль  за  медичним  обслуговуванням  дітей  під  час  літньої  оздоровчої
кампанії  в  ДОТ  «Орлятко».Постійно  здійснюється  медичний  супровід  дітей
учасників  антитерористичної  операції,  дітей  переселенців  із  зони
антитерористичної операції.

Реалізація  Урядової  програми  «Доступні  ліки»  забезпечує  дітей
пільговими  медикаментами  для  лікування  серцево-судинної  патології,
цукрового діабету та бронхіальної астми.

КЗОЗ  «Чугуївська  центральна  районна  лікарня  ім.  М.І.  Кононенка»
проводилась  закупівля  стоматологічних  матеріалів  та  інструментарію  для
санації дитячого населення м. Чугуєва та Чугуївського району.

Діти  пільгових  категорій  отримують  лікарські  засоби  за  рецептами
лікарів.  Діти,  хворі  на  фенілкетонурію,  муковісцидоз,  гемоталогічні
захворювання  безперебійно  забезпечувалися  лікувальним  харчуванням  та
медичними препаратами.

Районна лікарня має запас медичних препаратів для надання невідкладної
медичної допомоги у разі кровотечі породіллі.

Районна  Програма  «Здоров'я  дітей  Чугуївщини»  на  2016-2017  роки,
затверджена рішенням Чугуївської районної ради від 22.12.2015 року виконана,
тому пропонуємо її зняти з контролю.

Начальник відділу охорони здоров'я 
районної державної адміністрації                                              Н.М. ГЕРЕЗ
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