ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства регіонального
розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України

18.05.2017 № 120

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
проекту регіонального розвитку, який може реалізовуватися за рахунок коштів державного
бюджету, отриманих від Європейського Союзу
Назва проекту

Збереження здоров'я дітей Хмельниччини - внесок у розвиток
майбутнього держави

Ініціатор проекту

Хмельницька обласна державна адміністрація
Адреса: 29005, Хмельницька обл., місто Хмельницький ,
М айдан Незалежності. Будинок Рад. Код ЄДРПОУ 22985083
Тел./факс (0382)76-51-72, гееасіпк®,adm -km .eov.ua
Голова Х мельницької обласної держ авної адміністрації Корнійчук
Олександр Олександрович

Замовник
проекту
(у разі наявності)

Департамент охорони здоров’я Хмельницької обласної державної
адміністрації
^
29000 м. Хмельницький, вул. Ш евченка, 46 код ЄДРПОУ 02013337
тел.(0382)76-51-65, сіог.кііт© ,doz.adm -km .sov.ua
Д иректор Департаменту охорони здоров’я Х мельницької обласної
держ авної адміністрації Ц углевич Яків М иколайович

Програма регіонального «Сільський розвиток.
розвитку
місцевості»

4.2.

П ідвищ ення

якості

життя у сільській

Назва завдання
Державної стратегії
регіонального розвитку
на період до 2020 року,
якому відповідає проект

Даний проект відповідає завданням Д ерж авної стратегії регіонального
розвитку на період до 2020 року, затвердж еної постановою Кабінету
М іністрів України від 06 серпня 2014 року № 385, ЦІЛЬ 2. Територіальна
соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток
Створення умов для формування здорового населення:
- профілактика та забезпечення раннього виявлення захворювань, насамперед
серед населення, що мешкає в сільській місцевості;
- підвищення рівня ефективності використання ресурсів, якості та доступності
вторинної та третинної медичної допомоги

Регіон(и), територія(ї)
або місто(а), що
отримають вигоду від
реалізації проекту

Х мельницька область

Тривалість проекту

24 місяці

Загальний бюджет
проекту, тис.грн.

12000000,00

Очікуваний обсяг
фінансування проекту:

Разом

з державного бюджету
з інших джерел

1 рік

2 рік

3 рік

9600000,00

9044800,0

555200,0

-

2400000,00

2261200,0

138800,0

-

Загальна ціль проекту
покр#цепня якості та доступності
високоспеціалізованої медичної допомоги дітям області, насамперед
сільської місцевості, профілактика та раннє виявлення у них патології,
медико-соціальна підтримка найбільш уразливих груп населення,
адаптація та інтеграція їх у суспільстві, підвищ ення кваліфікації
медичних кадрів первинного, вторинного і третинного рівнів надання
медичної допомоги, модернізація матеріально-технічної бази обласної
Загальна (загальні) та
дитячої лікарні та впровадження інноваційних медичних технологій в
конкретна
(конкретні)
діагностично-лікувальний та реабілітаційний процес.
цілі проекту
Конкретні цілі: 1. П ідвищ ення рівня конкурентоспроможності
закладу в регіоні
2. Підвищ ення фахового рівня медичних кадрів
3. М едико-соціальна реабілітація, соціальна адаптація та інтеграція
важкохворої дитини в середовище здорових однолітків.
4. М едико-соціальна реабілітація, соціальна адаптація та інтеграція
сімей в суспільство.
Ц ільові групи:
- діти з важкою хронічною патологією та діти-інваліди:
Цільові групи проекту (диспансерна група - 95 395 осіб , у т.ч. дітей-інвалідів - 5655)
та кінцеві бенефіціари - члени їх родин, що виріш ують проблем виховання і допомоги
проекту
важкохворим дітям та дітям-інвалідам, - 15000.
- медичні фахівці обласної дитячої лікарні - 105 осіб
- сімейні лікарі та педіатри області ^ всього 50 осіб.

Очікувані
проекту

Підвищ ення медичної ефективності та динаміки розвитку закладу в
регіоні, вдосконалення сучасної системи поетапного надання медичної
допомоги, ефективне використання можливостей закладу, підвищ ення
його іміджу в регіоні: збільш ення до 4000 кількості оглянутих дітей 3
метою раннього виявлення патології, зниження до 10% числа дітей з
неповним обстеженням та запущ еними формами хвороб. Скорочення
на 11% термінів лікування, а відповідно й зниження витратоємності
медичних послуг. Збільш ення кількості дітей сільської місцевості, яким
буде надана допомога: амбулаторна - до 85%, стаціонарна - до 53%.
П онад 6000 сімей в області одержать медико-соціальні послуги та
методичні рекомендації. Підвищ ення впливу інформаційних засобів.
результати
О чікуване зниження рівня захворю ваності дітей в області до 5%.
П ідвищ ення довіри у населення регіону до медичних послуг ХОДЛ.
Збільш ення конкурентних переваг діяльності обласної дитячої
лікарні та можливостей їх використання на ринку медичних послуг,
підвищ ення рівня професійної майстерності медичних працівників:
155 медичних кадрів усіх рівнів надання допомоги пройдуть
підготовку з підвищення кваліфікації. На 10% модернізується медична
інфраструктура закладу та розш ириться спектр пацієнт-орієнтованих
послуг для дітей та членів їх родин.
Інноваційний розвиток: підвищ ення ефективності ресурсних
факторів закладу, можливість отримувати результати інноваційних
наукових досліджень

Економічна та/або
бю джетна ефективність
реалізації проекту
(наскільки дотичне)

П окращ ення якості й доступності високоспеціалізованої медичної
допомоги дітям області, насамперед сільської місцевості, підвищення
рівня кваліфікації медичних кадрів, впровадження інноваційних
медичних технологій, відновлення соціального здоров’я і статусу
сімей, що виховують важкохворих дітей і дітей-інвалідів, у кінцевому
результаті матиме соціально-економічний ефект у вигляді істотного
скорочення фінансових витрат держави на медичні, соціальні та

педагогічні заходи, підвищ ення р ів ш ^ а к л а д у як соціально значущ ого
о б ’єкту та конкурентоспроможності його в регіоні.
Економічна складова проекту у порівнянні з соціальним ефектом
втрачає свою значимість.
Реалізація проекту сприятиме:
підготовці висококваліфікованих медичних фахівців на всіх рівнях,
оволодінню та впровадженню інноваційних технологій; збереженню та
створенню постійних робочих місць, ефективному використанню
Інші економічні вигоди
ресурсного та кадрового потенціалу закладу, підвищ енню рівня
(наскільки дотичне)
інтеграції між лікувально-профілактичними закладами області та
закладами вищого рівня; набуття необхідних ділових зв'язків з
провідними фахівцями, вивченню передового зарубіжного досвіду,
розвитку науково-дослідної роботи

Соціальний вплив
(наскільки дотичне)

С оціальна спрямованість проекту передбачає профілактику,
збереження та зміцнення здоров’я дітей регіону, насамперед сільської
місцевості, зниження показників смертності, захворю ваності та
інвалідності в дитячому віці, охорону та відновлення соціального
здоров’я і статусу сімей, що виховую ть важкохворих дітей і дітейінвалідів, підвищ ення рівня адаптації таких сімей, інтеграцію
важкохворих дітей в середовищ е здорових однолітків, а їхніх сімей - в
суспільство, максимальний ступінь доступності до матеріального
оточення, комунікацій, інформації та наявних послуг і програм для
сімей, які виховую ть «особливу дитину»

Екологічний вплив
(наскільки дотичне)

Реалізація проекту не здійсню ватиме негативного впливу на
навколиш нє природне середовище. Екологічна ефективність не є
актуальною для закладів охорони здоров’я.

Основна діяльність
проектом

Н аближення спеціалізованої допомоги до меш канців сільської
місцевості з метою раннього виявлення патології у дітей.
П ош ук альтернативних засобів забезпечення дитячого населення
за
області медичними послугами.
П ідвищ ення кваліфікаційного рівня персоналу.
Придбання сучасного високовартісного обладнання
Впровадження в медичну практику інноваційних технологій

Здоров’я дитячого населення є інтегрованим показником
суспільного розвитку держави та індикатором її соціального
благополуччя. В охороні здоров’я дітей області актуальними
проблемами є високий рівень захворюваності та дитячої інвалідності.
Серед 238 575 дітей та підлітків 95395 дітей перебувають на обліку з
приводу патологічних станів, визнано інвалідами 5655 дітей. Майже всі
А ктуальність проекту:
вони перебуваю ть під спостереженням лікувально-профілактичних
обґрунтування
закладів. Для запобігання подальш ої інвалідизації дітей проводиться
необхідності, соціальнообов'язкова їх госпіталізація на спеціалізовані ліж ка ХОДЛ. Щ орічно
економічної
отримую ть стаціонарне лікування та реабілітацію понад 7,5 тисяч
спрямованості
та
дітей, в тому числі з важкою хронічною патологією та діти-інваліди:
реалістичності
понад 800 дітей з ревматичними захворю ваннями, понад 500 дітей з
виконання проекту
ендокринною патологією, близько 400 - з хворобами крові, 1200 дітей
щорічно отримують курси лікування патології зорового аналізатор, з
них оперативне лікування - 500 дітей. Також у лікарні проводиться
лікування дітей з орфанними (рідкісними) захворюваннями.
Для збереження та зміцнення здоров’я дітей Хмельниччини
обов’язковим є покращення рівня технічного оснащ ення закладу

третинного
рівня надання медичної допомоги, необхідність
підвищення кваліфікаційного рівня персоналу, введення інноваційних
напрямків ефективних медико-корекційних технологій, медикосоціальної реабілітації та пошук альтернативних засобів забезпечення
дитячого населення області пацієнт-орієнтованими медичними
послугами.

Спроможність
забезпечити стійкий
результат реалізації
проекту

Проект має високу сьогоденну соціальну актуальність:
вирішуються різноспрямовані мсдико-соціальні та економічні завдання
та спрямований на збереження та зміцнення здоров’я дітей регіону,
зниження рівня смертності, захворюваності та інвалідності в дитячому
віці, покращення якості та доступності медичних послуг, відновлення
соціального статусу родин, які виховують важкохворих дітей та дітейінвапідів, що в кінцевому результаті сприятиме самодостатності
громади регіону та дасть поштовх для галузевого розвитку. В
подальшому утримання закладу та витрати на підтримку проекту
здійснюватимуться за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Очікувані витрати на
закупівлю товарів, робіт
і послуг національного
виробника,
які 4800000,00 грн. 40%
використовуються
під
час реалізації проекту
(гис. гривень, відсотків)
Очікувані витрати на
закупівлю товарів, робіт
і послуг іноземного
7200000,0 грн. 60%
виробника, які
використовуються під
час реалізації проекту
(тис. гривень, відсотків)
Експертний звіт до
проекту будівництва
(ким, коли виданий)

Для реалізації даного проекту експертний звіт не потрібний.

Потреба та наявність
необхідної дозвільної
документації для
реалізації проекту

Для реалізації даного проекту дозвільна документація не потрібна.

Телефон, факс,
електронна пошта
ініціатора (замовника)
проекту

Хмельницька обласна державна адміністрація Код ЄДРПОУ 22985083
Адреса: 29005, Хмельницька обл., місто Хмельницький ,
Майдан Незалежності, Будинок Рад, тел./факс (0382) 76-51-72
E-mail: rega^mT^jKkn-km.gQv.ua Веб-сайт: http://www.adm-km.gov.ua/

Керівник ініціатора проекту
голова Хмельницької обл
державної адміністрації

О. Корнійчук

