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1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ ВПРОВАДЖЕННЯ В НІЖИНСЬКІЙ ЦРЛ
ЕЛЕКТРОННОЇ МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
1.
2.

Ініціатор розроблення
Програми
Дата,
номер
і
назва
документа
органу
виконавчої
влади
про
розроблення програми

Ніжинська районна державна
адміністрація
■ Закон України від 06.04.2017
№2002-УІІІ «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України
щодо удосконалення законодавства
з питань
діяльності закладів
охорони здоров’я»
■ Закон України від 19.10.2017
№ 2 168-УІІІ "Про
державні
фінансові
гарантії
медичного
обслуговування населення"
■ Закон від 14.11.2017 № 2206-УІІІ
"Про підвищення доступності та
якості медичного обслуговування у
сільській місцевості"
Ніжинська ЦРЛ

3.

Розробник Програми

4.

Співрозробники Програми

Ніжинська районна державна
адміністрація

5.

Відповідальний виконавець
Програми
Учасники Програми

Ніжинська ЦРЛ

6.

Ніжинська районна державна
адміністрація,
Вертіївська та Лосинівська ОТГ, сільські
ради Ніжинського району
7. Термін реалізації Програми
2019-2020 роки
8. Загальний
орієнтовний
1,5 млн. грн.
обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації
Програми, всього,
у тому числі:
8.1. Коштів районного бюджету
750 тис. грн.
750 тис. грн.
8.2. Коштів бюджету сільських
рад та ОТГ

2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКИХ
СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА
Медична реформа в Україні розпочалася з 01.01.2018 року. Міністерство
охорони здоров’я розробило детальний план впровадження медичної реформи,
згідно якого:
2018 рік - початок реформи на первинному рівні (первинна медикосанітарна допомога),
2019 рік допомога),

початок реформи на вторинному рівні (спеціалізована

2020 рік - початок реформи на третинному рівні (високоспеціалізована
допомога).
Для приєднання до медичної реформи Ніжинська ЦРЛ має бути
автономізованою, підключеною до електронної системи охорони здоров’я і
відповідати табелю оснащення для надання спеціалізованої медичної допомоги.
Перетворення Ніжинської ЦРЛ в некомерційне комунальне підприємство
заплановано на І квартал 2019 року.
Для підключення до електронної системи охорони здоров’я необхідно
комп’ютеризувати робочі місця лікарів та оснастити їх медичними
інформаційними системами. Для цього необхідне відповідне фінансування.
Підключення робочих місць планується проводити поетапно:
1 етап - 2019 рік - поліклінічне консультативно-діагностичне відділення,
2 етап - 2020 рік - стаціонарні відділення.
Електронна система в майбутньому дасть можливість пацієнтам швидко
отримати свою медичну інформацію, а лікарям правильно поставити діагноз з
урахуванням цілісної картини здоров’я пацієнта. Система замінить паперову
медичну документацію (медичні карти, довідки, виписки, направлення,
рецепти, листки непрацездатності). Звіти генеруватимуться автоматично в
електронній формі. Це вивільнить цінний лікарський час для роботи з
пацієнтами та навчання.
3.МЕТА ПРОГРАМИ
Метою Програми є реформування вторинної (спеціалізованої ) медичної
допомоги в Ніжинському районі - автономізація та підключення до електронної
системи охорони здоров’я Ніжинської ЦРЛ.
4. ШЛЯХИ І СПОСОБИ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ
Для розв’язання проблеми необхідне відповідне фінансування:
— з районного бюджету,
— з бюджету сільських рад та ОТГ.

5. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
Фінансове забезпечення заходів Програми здійснюватиметься за рахунок
асигнувань районного бюджету, бюджетів сільських рад та ОТГ Ніжинського
району, а також інших джерел не заборонених законодавством.
Орієнтовний обсяг фінансування Програми з районного бюджету складає
750 тис. грн.

6. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ ПРОГРАМИ
1. Реорганізувати
підприємство.

Ніжинську

ЦРЛ

в

некомерційне

комунальне

2. Забезпечити фінансування для комп’ютеризації робочих місць
лікарів та оснащення їх медичними інформаційними системами.
3. Провести підключення Ніжинської ЦРЛ до електронної системи
охорони здоров’я.
4. Отримати електронні цифрові підписи для закладу та лікарів.
5. Привести матеріально-технічне забезпечення закладу у відповідність
до Табелю технічного оснащення.
7. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації заходів виконавцями,
зазначеними у цій Програмі.
Безпосередній контроль за виконанням заходів Програми здійснює
Ніжинська районна державна адміністрація.

Г оловний лікар
Ніжинської ЦРЛ

Ю.П. Солодько

Додаток 1
До програми впровадження
в Ніжинській ЦРЛ
електронної медичної
інформаційної системи
на 2019-2020 рр.

Орієнтований обсяг коштів, необхідний для реалізації Програму
впровадження в Ніжинській ЦРЛ електронної медичної
інформаційної системи на 2019-2020 рр.
Обсяг коштів, що
пропонується
залучити на
виконання
Програми
загальні кошти
в тому числі:
районний бюджет
кошти бюджетів
сільських рад та
ОТГ

в тому числі по роках:

Всього

2019 рік

2020 рік

1,5 млн. грн.

1 млн. грн.

500 тис. грн.

750 тис. грн.
750 тис. грн.

500 тис. грн.
500 тис. грн.

250 тис. грн.
250 тис. грн.

Витрати, пов’язані з виконанням всіх інших заходів Програми, будуть
фінансуватися відповідно до призначень розпорядників коштів.

Головний лікар ЦРЛ

.СіШл і

Ю.П. Солодько

