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Про стан організації медичного забезпечення
ветеранів війни, демобілізованих учасників АТО
та членів родин загиблих
Заслухавши та обговоривши доповідь головного спеціаліста, лікаря
управління охорони здоров’я Чернівецької міської ради Ю.Тріффо, колегія
відмічає, що в лікувально-профілактичних закладах м. Чернівців проведена певна
робота по організації медичного обслуговування ветеранів війни, демобілізованих
учасників АТО та членів родин загиблих.
Дане питання включено до річних планів роботи управління на 2013-2015
роки, заслуховується на оперативних нарадах при начальнику управління та
головних лікарях, на засіданнях медичних рад лікувально-профілактичних
закладів, висвітлюється на офіційному сайті управління охорони здоров’я
Чернівецької міської ради. В лікувальних установах наказами призначені
відповідальні особи, затверджені графіки виїздів спеціалістів до інвалідів війни. В
інформаційних куточках відображена інформація про пільги для ветеранів війни.
Контрольні показники диспансерного спостереження за ветеранами війни по
місту виконуються.
За рецептами лікарів поліклінік міста здійснюється виписка пільгових
медикаментів для амбулаторного лікування ветеранам війни. Протягом 2013 –
2015 років в 2,5 рази збільшились видатки в КМУ «Міська поліклініка № 1», та в
3 рази в КМУ «Міська поліклініка № 2». Найменшою є сума коштів, яка
спрямована на пільгові рецепти ветеранам війни в КМУ ЦПМСД «Садгора».
За минулий рік проведено протезування зубів у 89 ветеранів війни на
суму 92,4 За 4 місяці поточного року вишукана можливість придбати та видати
10 апаратів в КМУ «Міська поліклініка № 1» при річній потребі 29, КМУ «Міська
поліклініка № 2» - забезпечила 3 ветеранів війни (річна потреба 38) та 1
демобілізованого учасника АТО.
Організовано і постійно проводиться активний патронаж лікарями
дільничної мережі в сім'ях військових, які брали участь в антитерористичній
операції, для виявлення тих осіб, які потребують медичну допомогу на дільниці
обслуговування. Також вказаній категорії громадян забезпечено при потребі

безперешкодне першочергове проходження лікарсько – консультативних комісій,
підготовку супровідної медичної документації на медико-соціальні експертні
комісії. В лікувальних закладах розроблені та впроваджені додаткові заходи
медико-психологічної реабілітації учасників АТО.
В КМУ «Міська поліклініка № 2» працює кабінет психологічної допомоги
демобілізованим учасникам АТО та членам родин загиблих в зоні проведення
антитерористичної операції. Протягом 2015 року за допомогою звернулось 9 осіб
даної категорії.
Мережа ліжкового фонду по наданню стаціонарної допомоги ветеранам
війни в місті складає 20 палат, в яких розгорнуто 86 ліжок. Палати для
перебування даного контингенту хворих оснащені всім необхідним для створення
комфортних умов перебування.
Медичні
працівники
лікувально-профілактичних
установ
міста
співпрацюють з Департаментом праці та соціального захисту населення міської
ради, міською організацією Товариства Червоного Хреста України по догляду та
медичній допомозі інвалідам і ветеранам Великої Вітчизняної війни.
Разом з тим, слід зазначити певні недоліки в роботі лікувальних установ
міста. При проведенні експертної оцінки амбулаторних карт ветеранів війни не
завжди є в наявності річні плани оздоровлення хворих на наступний рік та
неякісно ведуться щоденники. Потребує уваги робота щодо забезпечення
ветеранів війни слуховими апаратами ( КМУ МП № 2,№ 3). Потребує покращення
фінансування медикаментозного забезпечення ветеранів війни при стаціонарному
лікуванні (МЛ № 2) .
Враховуючи вищевикладене колегія

вирішила:
1. Роботу щодо організації медичного забезпечення ветеранів війни,
демобілізованих учасників АТО та членів родин загиблих в м. Чернівцях вважати
такою, що потребує покращення.
2. Головним лікарям КМУ «Міська поліклініка № 1» Багрію В.М., КМУ
«Міська поліклініка №2» Широковій С.В., КМУ «Міська поліклініка №3» Лисюку
Ю.О., КМУ «Міська лікарня № 4» Процу В.Й., КМУ ЦПМСД «Роша» Мимці
А.В., в.о. головного лікаря КМУ ЦПМСД «Садгора» Бойко О.В., КМУ «Міська
лікарня № 1» Петричуку А.М., КМУ «Міська лікарня № 2» Вітрак О.В., КМУ
«Міська клінічна лікарня № 3» Світуну В.Д., в.о. головного лікаря КМУ «Міська
стоматологічна поліклініка» Матковському М.К:
2.1. Продовжити проведення щорічного комплексного медичного огляду
ветеранів війни, демобілізованих учасників АТО та членів родин загиблих.
Забезпечити якісне та своєчасне оздоровлення хворих. Результати комплексного
огляду оформляти відповідно до наказу МОЗ України № 463 від 09.12.2002 р.
«Про проведення профілактичних медичних оглядів ветеранів війни».
Термін: грудень 2016 року
2.2. Продовжити співпрацю з Департаментом праці та соціального захисту
населення міської ради, міською організацією Товариства Червоного Хреста
України по догляду та медичній допомозі інвалідам і ветеранам Великої
Вітчизняної війни.

2.3. Своєчасно забезпечувати направлення на госпіталізацію ветеранів війни
для лікування та оздоровлення в обласний госпіталь для інвалідів війни, в
спеціалізовані лікувально-профілактичні заклади області. Врахувати можливість
стаціонарного оздоровлення ветеранів війни – мешканців Чернівців – підопічних
Чернівецької міської організації Товариства Червоного Хреста України в Лікарні
Червоного Хреста ( смт. Берегомет, Вижницький район.)
2.4. Розробити для демобілізованих учасників АТО, які вперше звернулись
за медичною допомогою, маршрут проходження медичного огляду та інформацію
про особу, яка відповідає за даний напрямок роботи в установі. Організувати
інформування даного контингенту шляхом висвітлення відповідної інформації на
стендах лікувальних закладів.
3. Головному лікарю КМУ «Міська поліклініка № 1» Багрію В.М.
забезпечити консультування психологом демобілізованих учасників АТО та
членів родин загиблих, які зареєстровані Першотравневому та Садгірському
районах.
4. Головному лікарю КМУ «Міська поліклініка № 2» Широковій С.В.
забезпечити консультування психологом демобілізованих учасників АТО та
членів родин загиблих, які зареєстровані в Шевченківському районі.
5. Головним лікарям КМУ „Міська поліклініка № 1” Багрію В.М.;
КМУ «Міська поліклініка №2” Широковій С.В.; КМУ „Міська поліклініка №3”
Лисюку Ю.О. вишукати можливість забезпечення інвалідів та учасників бойових
дій слуховими апаратами згідно з діючим законодавством.
Термін: грудень 2016 року
5. Головним лікарям КМУ «Міська лікарня № 1» Петричуку А.М., КМУ
«Міська лікарня № 2» Вітрак О.В., «Міська лікарня № 4» Процу В.Й. розглянути
питання збільшення видатків на медикаментозне забезпечення ветеранів війни
при стаціонарному лікуванні за рахунок різних джерел фінансування.
Інформувати управління.
Термін: вересень 2016 року
6. Інформацію про хід виконання рішення надати в управління охорони
здоров’я міської ради до 25.12.2016 р.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
начальника управління, начальника відділу організації медичної допомоги
населенню Бовкун Г.В.
Голова колегії

І.Незборецький

Секретар колегії

Ю.Тріффо

