
                                                       Додаток до листа

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

про підсумки діяльності лікувально-профілактичних
закладів області по наданню медичної допомоги ветеранам війни

 за І квартал 2018 року

Питання  медичного  забезпечення   ветеранів   війни   та  учасників
антитерористичної  операції  є  надзвичайно   актуальними  та  одним  з
пріоритетних  напрямків  в  роботі  закладів  охорони  здоров'я.  Діючими
директивно-розпорядчими  документами  перед  медичними  працівниками
поставлені  конкретні  завдання  в  організації  медичної  допомоги  ветеранам
війни. 

На  01.04.2018 в  області  проживає  36  506 ветеранів  війни  та  осіб,
прирівняних до  них  за  пільгами,  чисельність  яких  за  І  квартал  2018  року
скоротилась на 750 осіб. 

У  лікувально-профілактичних  закладах  області  вісім  років  поспіль
проводиться  моніторинг показників медичного забезпечення ветеранів війни.
Відсоток  оглянутих ветеранів війни за І квартал 2018 року становив 73,4%  
(І квартал 2017 року – 80,7%), комплексно оглянуто 50,9% (І квартал 2017 року
– 56,4%).

 Ветерани війни з обмеженими фізичними можливостями, які не можуть
самостійно відвідати  лікувальні   заклади – 3 915 осіб (І квартал 2017 року – 
4 201 особа),  у  тому числі  ветерани війни – сліпі  з  І  групою інвалідності  –
45 осіб, з ампутаціями нижніх і верхніх кінцівок – 40 осіб (І квартал 2017 року –
51 та 51 особа відповідно) оглянуті вдома, виписані медикаменти за пільговими
рецептами, проведене лікування в стаціонарах вдома.  

Оглянуто 82% (201 особа) ветеранів – колишніх медичних працівників  
(І квартал 2017 року – 228 осіб, 85,4%).

Станом на  25.03.2018 чисельність учасників антитерористичної операції,
які  перебувають на обліку у лікувально-профілактичних та відомчих закладах
охорони здоров’я становить 9 450 осіб, з них 3 250 особи - не демобілізованих (у
тому  числі  1  184  –  працівники  відомчих  структур),  6  200  осіб  з  числа
демобілізованих  учасників  АТО.  Статус  учасника  бойових  дій  мають  
9 162 особи, статус інваліда війни  – 150 осіб. 

У лікувально-профілактичних закладах області оглянуто 2 649 учасників
АТО  –  28%,  у  тому  числі  76  осіб  з  обмеженими фізичними  можливостями  
(І  квартал  2017  року  –  оглянуто  3  030  осіб  –  32,9%,  у  тому  числі  95  осіб  з
обмеженими фізичними можливостями). Комплексно оглянуто 2 085 осіб – 22%
(І квартал 2017 року – 2 493 особи, 27,1%).

За І квартал 2018 року випадків онкозанедбаності  серед ветеранів війни
області не було, як і за аналогічний період 2017 року.  Виявлено один випадок
вперше виявленого туберкульозу легень у учасника АТО м. Суми.
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За  результатами  медичних  оглядів  щорічно  визначається  потреба
ветеранів війни в амбулаторному та стаціонарному лікуванні, медикаментах за
пільговими рецептами лікарів, усіх видах протезування.

Амбулаторно  з  випискою  медикаментів  за  пільговими  рецептами
оздоровлено    5 099     ветеранів    війни,   13,4%   від   загальної    чисельності
(І квартал 2017 року – 7 776 осіб або 18,8% відповідно). 

Збільшились  витрати  на  медикаменти  за  пільговими  рецептами  з  
7,26  гривні  на  одного  ветерана  за  І  квартал  2017  року  до  14,00  гривень  за
звітний  період.  Фактичні  показники  витрат  на  одного  ветерана  найнижчі  в
Лебединському – 1,07 гривні (І квартал 2017 року – 0,69 гривні),  Ямпільському
–  2,19 гривні  (І  квартал 2017 року  –  1,62 гривні)  та   Недригайлівському  –  
3,13 гривні (І квартал 2017 року – 6,69 гривні) районах.

Амбулаторно в лікувально-профілактичних закладах області проліковано 
877 учасників АТО, що становить 98,4% від потреби (І квартал 2017 року –  
1  451  особа,  79,5%)  .  Медикаменти  за  пільговими  рецептами  отримали  
406  учасників  АТО,  сума  коштів  в  розрахунку  на  одного  оздоровленого
становить 80,93 гривні (І квартал 2017 року – 243 особи, 31,61 гривні).

Рівень оздоровлення ветеранів в умовах стаціонарів вдома залишився на
рівні минулого року – 16,4% проти 16,8% за І квартал 2017 року.

Відсоток охоплення ветеранів війни всіма видами протезування у        
І  кварталі  2018  року  збільшився  –  14% (І  квартал  2017  року  –  11,4%)  при
потребі 2 325 осіб (І квартал 2017 року – 2 561 особа).

Зубним протезуванням забезпечено 13,6% потребуючих ветеранів      
(І  квартал  2017  року  –  11,6%). Гірше,  задовольняється  потреба  у
Недригалівському районі, де протезовано 4,3%, Липоводолинському – 4,7% від
потреби.  Не  запротезовано  жодного  з  20  потребуючих  ветеранів  війни  у
Путивльському районі. Зубного протезування потребувало 289 учасників АТО,
запротезовано 93 особи – 32,2% (І квартал 2017 року – 38,8%).

Витрати  на  цей  вид  протезування  становили  15,18  гривні  (І  квартал  
2017 року – 10,21 гривні) на одного ветерана війни. Найгірше – в Сумському
(3,96 гривні) та  Ямпільському (4,71 гривні) районах. 

У  порівнянні  з  І  кварталом  2017  року  покращилась  ситуація  по
забезпеченню ветеранів війни області слуховим протезуванням з 3,2% (2 особи)
до 15,4% (10 осіб) за звітний період.  Не протезовано жодного при потребі в
даному виді  протезування  9  ветеранів  війни Охтирського,  8  ветеранів  війни
Тростянецького,  3  ветерана  війни  Кролевецького,  по  2  ветерана
Недригайлівського,  Середино-Будського,  Сумського,  по  1  ветерану  війни
Великописарівського,  Путивльського,  Роменського  районів.  Слухового
протезування потребує 2 учасника АТО, запротезований – 1 (50,0%).

Покращилась  ситуація  по  забезпеченню  штучними  кришталиками:
протезовано  25,3%  потребуючих  проти  12,5%  за  І  квартал  2017  року.  Не
протезовано жодного при потребі в даному виді протезування 6 ветеранів війни
Тростянецького,  по  1  ветерану  Білопільського,  Краснопільського  та
Путивльського  районів.  Протезування  штучного  кришталика  потребує  
1 учасник АТО.

2



Санаторно–курортне лікування отримали 74 ветерана війни, що становить
0,2% від загальної чисельності  ветеранів війни (І квартал 2017 року – 120 осіб,
або  0,3%).  Санаторно-курортно  оздоровлено  9  учасників  АТО
 (І квартал 2017 року – 14 осіб) . На лікарсько-консультативній комісії відібрано
1  учасника  АТО  на  медико-соціальну  реабілітацію  до  санаторно-курортних
закладів  України  за  рахунок  коштів  Фонду  соціального  страхування  з
тимчасової втрати працездатності.

Для  стаціонарного  оздоровлення  ветеранів  війни в  області  функціонує
687 ліжок у 300 палатах (І квартал 2017 року – 703 та 310 відповідно). 

За І квартал 2018 року стаціонарне лікування отримали  2 727 ветеранів
війни  (62%  від  потреби),  І  квартал  2017  року  –  2  950  осіб,  або   50,5%.
Стаціонарно проліковано 558 учасників АТО – 90,4% від потреби (І квартал
2017 року – 560 осіб, 89%).           

В  обласному  клінічному  госпіталі  проліковано  1  069  ветеранів  війни  
(І квартал 2017 року – 1 120  осіб),  з них 25,09% – мешканці села (І квартал
2017 року – 25,04%). З початку 2018 року в госпіталі проліковано 252 учасника
АТО (І квартал 2017 року – 258 осіб).

Реабілітаційне лікування  отримав 51 учасник АТО – 89,5% від потреби 
(І квартал 2017 року – 109 осіб, 96,5%). 

В області не виконуються вимоги постанови Кабінету Міністрів України
від  27  січня  2016  року  №  34  «Про  збільшення  норм  грошових  витрат  на
харчування та медикаменти в закладах охорони здоров’я для ветеранів війни».
Витрати на медикаменти на 1 ліжко/день зменшились з 35,60 гривні за І квартал
2017 року до 34,46 гривні у І кварталі 2018 року. Значно  нижче  середньо-
обласних  –  у  Великописарівському  –  6,54  гривні  (І  квартал  2017  року  –  
5,64  гривні),  Середино-Будському  –  8,52  гривні  (І  квартал  2017  року  –  
8,07 гривні), Охтирському – 12,20 гривні (І квартал 2017 року – 10,35 гривні)
районах.

Витрати  на  харчування  на  1  ліжко/день  в  середньому  по  області
збільшилися з 29,34 гривні за І квартал 2017 року до 33,53 гривні за звітний
період. Нижче обласних – у Роменському – 13,06 гривні (І квартал 2017 року –
8,36  гривні),  Шосткинському  –  15,18  гривні  (І  квартал  2017  року  –  
13,35  гривні),  Путивльському  –  16,10  гривні  (І  квартал  2017  року  –  
14,35 гривні) районах.

В  обласному  клінічному  госпіталі  ветеранів  війни  за  звітний  період
витрати на медикаменти становили 46,33 гривні, на харчування – 37,92 гривень
на 1 ліжко/день (І квартал 2017 року  –  54,64 гривні та 42,17 гривні).  

  За І квартал 2018 року середньо-обласний показник використання карт-
направлень  до  Сумського  обласного  клінічного  госпіталю  ветеранів  війни
становив  82,4%,  як  і  за  І  квартал  2017  року.  Найнижчі  показники  в
Шосткинському (38,5%) та Кролевецькому (41,7%) районах. Усього за І квартал
2018 року не використано 168 направлень, що вказує на незацікавленість на
місцях відповідальних осіб з вирішення цього питання.
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За підсумками діяльності по наданню медичної допомоги ветеранам війни
за  І  квартал  2018  року  райони  посіли  наступні  рейтингові  місця  (таблиця
додається). 

З метою покращення медичної допомоги ветеранам війни необхідно:
1. Інформацію, викладену в листі, прийняти до відома. 
2. Забезпечити  контроль  за  якістю  медичних  оглядів,  диспансерного

нагляду  ветеранів  війни  з  метою  недопущення  виявлення  захворювань   в
занедбаних стадіях, у тому числі онкологічних захворювань.

3. Особливу  увагу  приділити  медичному  забезпеченню,  у  тому  числі
реабілітаційному лікуванню, учасників антитерористичної операції.

4. Дотримуватися пріоритетності у направленні інвалідів війни, учасників
бойових  дій  та  ветеранів–мешканців  села  на  стаціонарне  лікування  до
Сумського обласного клінічного госпіталю ветеранів війни.

5.  Забезпечити  своєчасне  виконання   вимог   нормативних  документів
щодо  медико-соціального  забезпечення  ветеранів  війни  та  інформування
відповідно до зазначених термінів.

6. Забезпечити  повне  використання  карт-направлень  до  хірургічного
відділення Сумського обласного клінічного госпіталю ветеранів війни з метою
оздоровлення диспансерної групи ветеранів війни по хірургічному профілю.

7. Забезпечити  підготовку  до  відзначення  73-ї  річниці  Перемоги  над
нацизмом у Європі.

Начальник   обласного клінічного 
госпіталю ветеранів війни  І.І.Савенко

Зеленська 241 792
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