Медична реформа розпочалася з первинної медичної допомоги, тобто сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів. Ми вже можемо звернутися до сімейного лікаря, терапевта або педіатра, як тільки відчуємо необхідність в обстеженні чи лікуванні. У розвинених країнах лікарі первинної меддопомоги без госпіталізації вирішують до 80% медичних звернень за допомогою сучасних знань, базової апаратури та найбільш розповсюджених аналізів та ліків.
Усі ці послуги будуть 100% покриватися з державного бюджету. Ваш лікар стане агентом сім’ї в системі охорони здоров’я. Він буде слідкувати за здоров’ям і повністю забезпечувати
первинну діагностику. Для цього лікар має бути мотивований, передусім не тільки фінансово, а й
гідними і зручними умовами праці. Адже лікар первинної медичної допомоги — це спеціаліст, який
має всю інформацію про ваше здоров’я. Завдяки цьому він бачить взаємозв’язки та може визначити, на якій стадії потрібне втручання профільного спеціаліста.
Для нашої з Вами зручності, якості діагностування, приємного і корисного спілкування з
сімейним лікарем необхідно створити відповідні умови – облаштувати кабінет, де буде все необхідне обладнання для фахового огляду, забору аналізів, ведення і архівування інформації про стан
здоров’я, можливості для професійних консультацій з іншими фахівцями в сфері охорони здоров’я
з інших міст.
2. Мета і завдання проекту.
Мета проекту:
Метою проекту є забезпечення покращення сфери охорони здоров’я в громаді, інтеграція
Добротвірської міської лікарні в мережу eHealth, а також зниження кількості професійних і хронічних захворювань, покращення статистики профілактики онкологічних станів.
Завдання проекту:
Оновлення (ремонт) кабінетів загальної практики – сімейної медицини.
Інтеграція в електронної системи охорони здоров’я – eHealth.
Покращення організації профілактики захворювань.
Покращення організації і проведення вакцинації.
Оптимізація реєстрування і контролю, а також електронне архівування стану здоров’я і видачі медичних довідок та лікарняних листків.
6. Забезпечення видачі рецептів за програмою відшкодування вартості ліків «Доступні ліки», у тому числі рецепти на ліки для хронічних хворих.
1.
2.
3.
4.
5.

3. Коло людей, на яких поширюватиметься проект.
Основними реципієнтами результатів проекту є населення громади смт. Добротвір, а також мешканці населених пунктів майбутньої об’єднаної територіальної громади.
4. Заходи та робочий графік їх проведення:
№
1.
2.
3.
4.
5.

Назва діяльності
Пошук постачальника обладнання і медичних засобів
Закупівля обладнання і медичних засобів
Проведення ремонтних і відновлювальних робіт
Встановлення обладнання.
Введення в експлуатацію кабінету. Прийом пацієнтів.

Терміни

Примітка

1 – 2 тижні
3 тиждень
4 - 6 тижні
7 тиждень
8 тиждень
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1.
2.
3.
4.
5.

Покращення медичної допомоги.
Профілактика захворювань різного ступеня.
Гідні умови праці для сімейних лікарів.
Інтеграція в eHealth.
Можливість запрошення перспективних спеціалістів.

6. Довгостроковий вплив проекту.
Проект є сталим, оскільки його результати будуть корисними для мешканців селища Добротвір і прилеглих територій протягом довготривалого терміну після закінчення реалізації. Кабінети і їх обладнання залишатимуться на балансі Добротвірської міської лікарні, яка стане опорним медичним закладом для майбутньої Добротвірської ОТГ.
7. Партнери і їх роль у виконанні даного проекту:
- АМЕР (інформаційна та консультаційна підтримка);
- Добротвірська селищна рада (інформаційний супровід);
- Добротвірська міська лікарня (балансоутримувач);
- Компанія ДТЕК (фінанси).
8. Поширення інформації.
1. Ми будемо інформувати про проект, мешканців Добротвора і прилеглих територій, як
усно, так і в письмовій формі: інформаційний вісник «Відкритий Добротвір»,
2. Інформація про проект буде розміщена на сайтах АМЕР, Добротвірської селищної ради,
в соціальних мережах Facebook та Instagram.
9. Бюджет, в грн.:
КОШТОРИС
проекту «Облаштування кабінетів загальної практики – сімейної медицини в Добротвірській міській лікарні»
№
п/п

Назва видатків

Розрахунки по даним видаткам
Од.
Ціна,
Кількість
вимір.
грн
шт.
2,00 9 138,00
шт.
3,00 7 965,00

1
2

Ноутбук HP 250 G6 (2HG25ES) Dark Ash
МФУ HP LaserJet Pro M227sdn

3

ОС Windows 10 Домашня 64-bit Український на
1ПК (OEM версія для збирачів) (KW9-00120)

шт.

4

Медичне обладнання (тонометри, глюкометри,
фонендоскопи, термометри і т. ін.)

шт.

5

Ремонтні і відновлювальні роботи в кабінетах
РАЗОМ:

шт.

4,00

2,00

3 149,00

4 980,00

Загальна
сума, грн

Запитувана
сума, грн

18 276,00
23 895,00

18 276,00
23 895,00

12 596,00

12 596,00

Власний
внесок,
грн.

9 850,00

9 850,00

9 960,00
74 577,00

9 960,00
19 810,00
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