КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
від 11.12.2015 № 2/VII-21
м. Краматорськ

Про
затвердження
Заходів
з
профілактики і лікування цукрового
діабету в м.Краматорську на 2016-2018
роки

З метою запобігання та зниження рівня захворюваності на цукровий діабет, його
ускладнень, спричинених ними інвалідності і смертності, а також з метою збільшення
тривалості і поліпшення якості життя хворих шляхом підвищення рівня та забезпечення
доступності медичної допомоги, адаптації їх у суспільстві, керуючись ст.26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Заходи з профілактики і лікування цукрового діабету в м. Краматорську
на 2016-2018 роки (далі – Заходи, додаються).
2. Фінансовому управлінню (Кирна), відділу охорони здоров’я (Михайлов) щорічно при
формуванні міського бюджету розглядати можливість виділення коштів на реалізацію Заходів в
межах асигнувань на охорону здоров’я, а також за рахунок інших джерел, незаборонених
законодавством.
3. Відділу охорони здоров’я (Михайлов):
1) забезпечити виконання Заходів;
2) інформувати щоквартально фінансове управління про використання коштів на
виконання Заходів.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
голови за розподілом обов'язків.

Міський голова

А.В. Панков

Додаток
до рішення міської ради
11.12.2015 № 2/VII-21

ЗАХОДИ
з профілактики і лікування цукрового діабету
в м. Краматорську на 2016-2018 роки
Мета Заходів
Метою заходів є підвищення ефективності щодо:
профілактики, діагностики та лікування хворих на цукровий діабет і його ускладнень;
запобігання та зниження рівня захворюваності на цукровий діабет, його ускладнень,
спричинених ними інвалідності і смертності;
збільшення тривалості та поліпшення якості життя хворих шляхом підвищення рівня
медичної допомоги та забезпечення її доступності;
адаптації хворих у суспільстві.

Обґрунтування проблеми
За даними Всесвітньої організайції охорони здоров’я, в економічно розвинутих
країнах світу до 4 - 6 відсотків населення хворіє на цукровий діабет. В Європі питома вага
таких хворих становить близько 4 відсотків.
В місті Краматорську станом на 1 січня 2015 року зареєстровано 5127 хворих на
цукровий діабет (2,5 відсотки чисельності населення міста). Проте кількість людей з не
діагностованою патологією перевищує у 3 - 4 рази.
Показник захворюваності у м. Краматорську збільшився з 156,5 (1993 рік) до 244,0
(2014 рік) на 100 тис. населення. Переважно це стосується кількості хворих на цукровий
діабет II типу. Ситуація ускладнюється також тим, що при цукровому діабеті II типу
спостерігається артеріальна гіпертензія у 2 рази частіше, ніж у пацієнтів, які не страждають
на цукровий діабет.
За останні 10 років поступово збільшилась у місті кількість хворих, у тому числі
дітей, особливо віком до п'яти років, які потребують лікування препаратами інсуліну. Така
тенденція пов’язана із соціальними змінами у суспільстві.
У структурі загальної захворюваності населення патологія ендокринних органів і
тканин займає шосте місце. При цьому кожна третя особа з ендокринним захворюванням
страждає на цукровий діабет.
Для розв'язання проблеми необхідно:
забезпечити постійний скринінг цукрового діабету та його ускладнень;
створити і забезпечити належне функціонування системи профілактики,
діагностики та лікування хворих;

Продовження додатка
впровадити у практичну діяльність сучасні стандарти (протоколи) надання
медичної допомоги хворим;
широко застосовувати сучасні медичні технології;
удосконалити порядок забезпечення хворих лікарськими засобами та виробами
медичного призначення;
забезпечити заклади охорони здоров'я сучасними діагностичними системами для
оцінки ефективності лікування хворих, своєчасного виявлення та лікування ускладнень,
зумовлених захворюванням на цукровий діабет;
забезпечити створення та ефективне функціонування Державного реєстру хворих на
цукровий діабет;
активізувати роз'яснювальну роботу серед населення з підвищення рівня
обізнаності з питань профілактики, діагностики та лікування хворих;

Очікувані результати виконання Заходів
Виконання Заходів дасть змогу:
підвищити рівень компенсації цукрового діабету у дорослих - з 3 до 11, у дітей - з 10
до 30 відсотків;
зменшити кількість випадків ускладнень, зумовлених захворюванням на
цукровий діабет - діабетичних гангрен з 0,7 до 0,5 відсотка, важкого ступеня діабетичної
ретинопатії з 50 до 30 відсотків загальної кількості хворих; ампутацій стопи з приводу
цукрового діабету з 6,4 до 5,3 випадку на 100 тис. населення;
зменшити кількість випадків госпіталізації дітей з важким гіпоглікемічним станом
на 10 відсотків щороку;
знизити рівень первинного виходу на інвалідність (насамперед хворих працездатного
віку) внаслідок ускладнень, зумовлених захворюванням на цукровий діабет, з 1,35
до 1,1 на 10 тис. населення, а рівень смертності - на 10 відсотків.
Обсяг та джерела фінансування Заходів
Фінансування Заходів здійснюватиметься у межах видатків що передбачаються у
місцевому бюджеті на охорону здоров’я міста, а також за рахунок інших джерел, не
заборонених чинним Законодавством.
ЗАХОДИ
1. Удосконалення надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет та його
ускладнення.
Постійно
Відділ охорони здоровя
2. Поліпшення кадрового забезпечення закладів охорони здоров’я та забезпечення
підвищення кваліфікації медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на

Продовження додатка
цукровий діабет, зокрема лікарів, що надають первинну медико-санітарну допомогу, а також
офтальмологів, хірургів, нефрологів та лікарів інших спеціальностей.
Постійно
Відділ охорони здоровя
3. Продовження роботи кабінетів самоконтролю хворих на цукровий діабет.
Постійно
Відділ охорони здоровя
4. Покращення рівня своєчасного виявлення захворювання на цукровий діабет
шляхом проведення постійного скринінгу.
Постійно
Відділ охорони здоровя
5. Забезпечення закладів охорони здоров’я та хворих на цукровий діабет лікарськими
засобами і виробами медичного призначення.
Постійно
Відділ охорони здоровя,
6. Забезпечення:
1) хворих на цукровий діабет ІІ типу цукрознижувальними лікарськими засобами
(таблетками) (розрахункова потреба витрат додається);
Постійно
Відділ охорони здоровя
2) проведення визначення рівня глюкози в крові усім стаціонарним хворим та в
амбулаторно-поліклінічних закладах під час профілактичних оглядів осіб з груп ризику
захворювання на цукровий діабет.
Постійно
Відділ охорони здоровя
7. Удосконалення системи медичної, соціальної, психологічної та санаторнокурортної реабілітації хворих на цукровий діабет.
Постійно
Відділ охорони здоровя
8. Створення та впровадження системи психологічної підтримки хворих на цукровий
діабет та членів їх сімей, зокрема із залученням волонтерів.
Постійно
Відділ охорони здоровя
9. Підвищення якості санітарно-просвітницької роботи серед населення з питань
запобігання розвитку захворювання на цукровий діабет:
1) розроблення та впровадження програм, спрямованих на підвищення якості
санітарно-просвітницької роботи серед населення з питань запобігання розвитку
захворювання на цукровий діабет;
Постійно
Відділ охорони здоровя, міський фахівець
з питань санітарної освіти

Продовження додатка
2) залучення засобів масової інформації, навчальних закладів і громадських
організацій до інформування населення з питань профілактики, діагностики та лікування
захворювання на цукровий діабет;
Постійно
Відділ охорони здоровя, управління
освіти, відділ з питань преси, інформації
та зв’язків з громадою
3) проведення щороку у місті Всесвітнього дня боротьби із захворюванням на діабет
(14 листопада).
Постійно
Відділ охорони здоровя, міський фахівець
з питань санітарної освіти

Секретар міської ради

Д.В. Ошурко

Додаток
до Заходів з профілактики і
лікування цукрового діабету в м.
Кра-маторську на 2016-2018 роки

Розрахункова потреба щорічних витрат
на виконання Заходів з профілактики і лікування цукрового діабету
в м.Краматорську на 2016-2018 роки

№
п/п

Фінансування,
тис. грн.

Найменування витрат

1.

Таблетовані цукрознижуючі препарати

840,0

2.

Розхідні матеріали (тест-смужки, голки, шприць-ручки)

1280,0

Усього:

Секретар міської ради

2120,0

Д.В. Ошурко

