КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
від 11.12.2015 № 2/VII-23
м. Краматорськ
Про затвердження Програми розвитку
стоматологічної
служби
міста
Краматорська на період 2016-2018
роки

З метою сприяння стоматологічному здоров'ю і мінімалізації впливу захворювань
стоматологічного та щелепно-лицевого походження на загальне здоров'я і психосоціальний
розвиток мешканців міста; забезпечення пільгових категорій громадян стоматологічною
медичною допомогою, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 №
955 «Про затвердження Програми подання громадянам гарантованої державою безоплатної
медичної допомоги», п. 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.1997 № 449 «Про
внесення змін та доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 №
1138», п. 2 статей 12, 13, 14, 15 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Програму розвитку стоматологічної служби міста Краматорська на
період 2016-2018 роки (далі – Програма, додається).
2. Фінансовому управлінню (Кирна), відділу охорони здоров’я (Михайлов) щорічно при
формуванні міського бюджету розглядати можливість виділення коштів на реалізацію
Програми в межах асигнувань на охорону здоров’я, а також за рахунок інших джерел,
незаборонених законодавством.
3. Відділу охорони здоров’я (Михайлов):
1) забезпечити виконання Програми;
2) інформувати щоквартально фінансове управління про використання коштів на
виконання Програми.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови за розподілом обов'язків.

Міський голова

А.В. Панков

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
11.12.2015 № 2/VII-23

ПРОГРАМА
розвитку стоматологічної служби міста Краматорська
на період 2016-2018 роки
Мета Програми:
сприяння стоматологічному здоров'ю мешканців міста та
мінімізація впливу
захворювань стоматологічного та щелепного-лицьового походження на загальне здоров'я;
забезпечення ранньої діагностики, профілактики та ефективного лікування
стоматологічних захворювань у мешканців міста, у т.ч. дітей та пільгових категорій
громадян;
зниження рівня стоматологічної захворюваності;
впровадження алгоритмів профілактики стоматологічних захворювань;
активізація санітарно-просвітницької роботи щодо профілактики стоматологічних та
щелепно-лицьових захворювань
Обґрунтування проблеми
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я в економічно розвинутих
країнах світу 92,1% населення хворіє на карієс зубів. У місті Краматорську станом на 1 січня
2015 року за стоматологічною допомогою звернулося 165864 особи, потреба в лікуванні
складає у 89 %. Показники розповсюдження карієсу серед дітей 75,%. За останні 10 років
відмічається зріст показника ускладненого карієсу з 19,0 до 22,6.
У зв’язку із скороченням та закриттям мережі стаціонарних стоматологічних
кабінетів в учбових, лікувальних закладах та промислових підприємствах міста значно
знизилась профілактична робота. Як наслідок, за останній рік відмічається збільшення
виявленої патології прикусу у дітей та збільшення стоматологічних захворювань у
працюючого населення.
Основні завдання Програми:
забезпечити надання у встановленому порядку гарантованого державою рівня
безоплатної стоматологічної допомоги визначеним та пільговим категоріям населення міста
на підставі постанов Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 955 «Про затвердження
Програми подання громадянам гарантованої державою безоплатної медичної допомоги», від
12.05.1997 № 449 «Про внесення змін та доповнень до постанови Кабінету Міністрів України
від 17.09.1996 № 1138» та Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту»;
забезпечити ранню діагностику профілактику та ефективне лікування
стоматологічних захворювань у мешканців міста, в першу чергу у дітей та пільгових
категорій громадян;
зменшити рівень стоматологічної захворюваності;
модернізація устаткування стоматологічних установ та впровадження нових методик і
технологій стоматологічного профілю;
підвищення професійної компетентності медичного персоналу стоматологічного профілю;

впровадити алгоритми профілактики стоматологічних захворювань;
удосконалення роботи щодо проведення диспансеризації населення;
активізувати санітарно-просвітницьку роботу, щодо профілактики стоматологічних та
щелепно-лицьових захворювань;
Очікувані результати від виконання Програми:
підвищення показника профілактичних оглядів з 11,5 до 17,0;
підвищити відсоток санованих від потребуючих з 73,0 до 77,0 відсотків;
зменшити відсоток ускладненого карієсу з 22,6 до 21,0;
зменшити показник розповсюдження карієсу на 60 % та стабілізувати його
розповсюдження;
збільшити питому вагу використання пломб із сучасних пломбувальних матеріалів з
60,8% до 64,2%;
покращети рівень виявлення стоматологічних захворюваннь при профілактичних
оглядах.
Обсяги та джерела фінансування Програми
Фінансування заходів Програми здійснюватиметься у межах видатків що
передбачаються у місцевому бюджеті на охорону здоров’я міста, а також за рахунок інших
джерел, не заборонених чинним Законодавством України.
Заходи по виконанню Програми
1. Впровадження системи моніторингу показників стоматологічної захворюваності.
2016 – 2018 роки
Відділ охорони здоров’я
КМУ «Стоматологічна поліклініка №1»
КМУ «Стоматологічна поліклініка №2»
2. Забезпечення впровадження в практичну діяльність сучасних діагностичних та
лікувально-профілактичних технологій та стандартів (протоколів) надання медичної
допомоги стоматологічним хворим.
2016 – 2018 роки
Відділ охорони здоров’я
КМУ «Стоматологічна поліклініка №1»
КМУ «Стоматологічна поліклініка №2»
3. Забезпечення надання у встановленому порядку гарантованого державою рівня
безоплатної стоматологічної допомоги визначеним та пільговим категоріям населення міста
згідно чинного Законодавства України.
2016 – 2018 роки
Відділ охорони здоров’я
КМУ «Стоматологічна поліклініка №1»
КМУ «Стоматологічна поліклініка №2»
4. Створення умов доступної та ефективної
обмежених у самостійному пересуванні.

допомоги для інвалідів та осіб

2016 – 2018 роки
Відділ охорони здоров’я
КМУ «Стоматологічна поліклініка №1»
КМУ «Стоматологічна поліклініка №2»

5. Забезпечення підвищення кваліфікації медичних працівників, з метою поліпшення
кадрового забезпечення стоматологічних закладів міста.
Постійно
Відділ охорони здоровя
6. Забезпечення організації і роботи кабінетів профілактичних оглядів у КМУ
«Стоматологічна поліклініка № 1» та КМУ «Стоматологічна поліклініка № 2».
2016 – 2018 роки
Відділ охорони здоров’я,
КМУ «Стоматологічна поліклініка № 1»,
КМУ «Стоматологічна поліклініка № 2»
7. Забезпечення стоматологічних закладів міського підпорядкування лікарськими
засобами та виробами медичного призначення (розрахункова потреба витрат додається).
2016 – 2018 роки
Відділ охорони здоров’я
8. Модернізація устаткування стоматологічних установ міського підпорядкування, з
метою удосконалення медичної стоматологічної допомоги (розрахункова потреба витрат
додається).
2016 – 2018 роки
Відділ охорони здоров’я
9. Здійснювання своєчасного проведення поточних та капітальних ремонтів
приміщень в стоматологічних поліклініках з метою покращення умов робочих місць
працівників та умов перебування хворих (розрахункова потреба витрат додається).
2016 – 2018 роки
Відділ охорони здоров’я,
КМУ «Стоматологічна поліклініка № 1»,
КМУ «Стоматологічна поліклініка № 2»
10. Підвищення якості санітарно-просвітницької роботи серед населення міста з
питань запобігання розвитку стоматологічної захворюваності.
2016 – 2018 роки
Відділ охорони здоров’я, міський фахівець з
питань санітарної просвіти
11. Сприяння запровадженню в дошкільних та навчальних закладах міста системи
гігієнічного навчання і виховання, з питань профілактики, діагностики та лікування
стоматологічних захворювань.
2016 – 2018 роки
Відділ охорони здоров’я, управління освіти
12. Здійснення інформування та роз'яснювальної роботи серед населення міста з
метою підвищення рівня знань з питань профілактики карієсу та гігієнічного навчання із
залученням засобів масової інформації та громадських організацій.
2016 – 2018 роки
Відділ охорони здоров’я, міський фахівець з
питань санітарної просвіти

Секретар міської ради

Д.В.Ошурко

Додаток
до Програми розвитку стоматологічної
служби
міста
Краматорська на період 20162018 роки

Розрахункова потреба витрат
на виконання Програми розвитку стоматологічної служби міста Краматорська
на період 2016-2018 роки

№
п/п

Фінансування по роках,
тис. грн.

Найменування витрат
2016 рік

2017 рік

2018 рік

1.

Стоматологічні установки

400,0

400,0

400,0

2.

Компресори

160,0

160,0

250,0

3.

Ультразвуковий скалер
DTE D7

10,0

10,0

4.

Фотополімерни лампи

10,0

10,0

5.

Автоклав

300,0

-

6.

Ендомотор

-

150,0

7.

Дентальний мікроскоп

450,0

-

8.

Медичний
стоматологічний
інструментарій

50,0

150,0

100,0

9.

Пломбувальні матеріали

100,0

200,0

200,0

10.

Поточні ремонти
приміщень

200,0

11.

Капітальний ремонт

500,0

500,0

2180,0

1580,0

Усього:

Секретар міської ради

15,0

200,0

Д.В. Ошурко

1165,0

