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Додаток 
								     Затверджено 
ухвалою  міської  ради 
									від ___________№____

МІСЬКА ПРОГРАМА 
скринінгу, профілактики та ранньої діагностики захворювань 
"Здоров’я львів’ян" на 2022-2024 роки

1. Загальні положення

Впровадження ефективних програм скринінгу, профілактики та ранньої діагностики захворювань дасть можливість рятувати тисячі життів львів’ян. З метою реалізації державної політики раннього виявлення захворювань шляхом активного виявлення факторів ризику, преморбідних фонів та захворювань у доклінічних стадіях у населення України, впровадження принципів доказової медицини у сучасну медичну практику та врахування кращого світового досвіду у сфері охорони здоров’я Міністерство охорони здоров'я України рекомендує на первинному рівні надання медичної допомоги проводити скринінг захворювань згідно з запропонованими методиками. Вирішенню цього завдання активно сприятиме Міська програма скринінгу, профілактики та ранньої діагностики захворювань "Здоров’я львів’ян" на 2022-2024 роки (надалі – Програма). 
При виявлені симптомів зазначених захворювань необхідно забезпечити cкерування пацієнтів на консультацію на вторинний рівень надання медичної допомоги.
Програма розроблена відповідно до Конституції України, статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", законів України "Основи законодавства України про охорону здоров’я", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об’єктами державної та комунальної власності", беручи до уваги підписання договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій Національною службою здоров’я України з комунальними некомерційними підприємствами м. Львова та з метою реалізації державної політики, спрямованої на покращення якості надання медичної допомоги населенню міста, та виконання наказу Міністерства охорони здоров'я України від 19.03.2018 № 504 "Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги".

2. Мета Програми

2.1. Метою Програми є створення сприятливих умов для зниження показника захворюваності дорослого населення, смертності осіб працездатного віку, інвалідності серед дорослих.

3. Завдання та заходи Програми

3.1. Завданнями Програми є:
3.1.1. Зниження смертності від серцево-судинних захворювань.
3.1.2. Підвищення якості та ефективності первинної медико-санітарної допомоги.
3.1.3. Забезпечення соціальної справедливості і прав громадян на охорону здоров’я.
3.1.4. Зміцнення фізичного здоров’я населення та раннє виявлення захворювань, зокрема таких як гіпертонічна хвороба та інші серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, онкозахворювання, зокрема раку молочної залози, передміхурової залози та колоректального раку шляхом організації максимального охоплення мешканців міста профілактичними оглядами, скринінговими оглядами.
3.1.5. Поширення стандартів здорового способу життя та профілактика захворювань, скерована на попередження, зниження ризику розвитку відхилень у стані здоров’я та захворювань, зменшення несприятливих наслідків захворювань та забезпечення доступу мешканців до якісних медичних послуг як передумова підвищення показників якості та тривалості життя.
3.2. Для поліпшення надання медичної допомоги у закладах охорони здоров’я на території Львівської міської територіальної громади необхідно виконати такі заходи:
3.2.1. Реалізація методик ранньої діагностики гіпертонічної хвороби, цукрового діабету та деяких онкологічних захворювань, зокрема раку молочної залози, передміхурової залози та колоректального раку певних вікових груп із застосуванням скринінгових програм. План скринінгу на первинному рівні наведено у таблиці. 
Термін виконання: 2022 – 2024 роки.
Відповідальний: управління охорони здоров’я департаменту гуманітарної політики.
Таблиця  

Нозологія
Метод скринінгу
Фактори ризику
Вікові групи
Періодич-ність
Гіпертонічна хвороба та інші серцево-судинні захворюван-ня (ССЗ)
Вимірювання загального холестерину
Підвищення артеріального тиску; тютюнокуріння; надлишкова маса тіла; цукровий діабет; обтяжений спадковий анамнез; зловживання алкоголем
Ч ≥ 40 років

Ж ≥ 50 років
Кожні 2 роки

За наявності ФР - щороку
Цукровий діабет
Вимірювання цукру крові натще
Надлишкова маса тіла; цукровий діабет; обтяжений спадковий анамнез; гестаційний діабет; зловживання алкоголем
≥ 45 років

До 45 років, якщо є ФР ССЗ
Щороку
Колоректаль-ний рак
Аналіз калу на приховану кров
Обтяжений спадковий анамнез по КРР; сімейний аденоматозний поліпоз; спадковий неполіпозний КРР; запальні захворювання кишківника; аденоматозні поліпи
Ч/Ж
50-75 років
Кожні 2 роки 
(за наявності ФР – щороку)
Рак молочної залози
Скерування на мамографію
Підтверджена мутація BRCA-1 або BRCA-2; обтяжений спадковий анамнез; пізнє перше дітонародження (30 років і старші); безпліддя; пізня менопауза (55 років і старші); тривала гормонозаміс-на терапія менопаузи; постменопау-зальне ожиріння; вживання алкоголю; куріння
Ж 50-69 років
За наявності ФР ≥ 40 років
Кожні 2 роки
Рак передміхуро-вої залози
Тест на простатспецифіч-ний антиген (ПСА)
50 років і старші з низьким ризиком;
45 років і старші із середнім ризиком – обтяжений спадковий анамнез (РПЗ у родича у віці до 65 років);
40 років і старші з високим ризиком – обтяжений спадковий анамнез (РПЗ у кількох родичів у віці до 65 років)
При ПСА <2,5 кожні 2 роки
При ПСА ≥2,5 щороку

3.2.2. Преміювання двадцяти п'яти найкращих сімейних лікарів, які працюють у закладах охорони здоров’я на території Львівської міської територіальної громади, відповідно до реалізованих показників (обстежених осіб відповідних груп) у відсотках. 
Форма відомості для визначення кращих сімейних лікарів відповідно до показників проведення скринінгу захворювань прикріпленого контингенту наведена у додатку 1 до цієї Програми. 
Взірець заповнення цієї відомості наведено у додатку 2 до цієї Програми. 
Порядок визначення найкращих сімейних лікарів відповідно до показників проведення скринінгу захворювань прикріпленого контингенту наведено у додатку 3 до цієї Програми
Термін виконання: 2022 – 2024 роки.
Відповідальні: управління охорони здоров’я департаменту гуманітарної політики, управління економіки департаменту економічного розвитку.
3.2.3. Покращення якісного складу кадрів працівників лікувальних закладів за рахунок запровадження сучасних технологій кадрової роботи (залучення молодих фахівців, конкурсний відбір кадрів, ефективні системи атестації, забезпечення професійного росту, формування резерву керівного складу). 
Термін виконання: 2022 – 2024 роки.
Відповідальні: управління охорони здоров’я департаменту гуманітарної політики.

4. Способи та засоби реалізації Програми

4.1. Забезпечення максимального охоплення мешканців скринінговими та профілактичними оглядами з метою раннього виявлення захворювань, зокрема таких як гіпертонічна хвороба та інші серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, онкозахворювання, зокрема раку молочної залози, передміхурової залози та колоректального раку.
4.2. Підвищення ефективності використання наявних кадрових, фінансових та матеріальних ресурсів охорони здоров’я.
4.3. Забезпечення інформаційного висвітлення, пропаганди здорового способу життя Львівської міської територіальної громади як однієї з пріоритетних тем соціальної реклами, яка постійно оновлюється, з метою доведення до свідомості мешканців необхідності активного способу життя та занять спортом, дотримання правил гігієни, правильного харчування, подолання шкідливих звичок.

5. Очікувані результати виконання Програми

5.1. Виконання Програми дасть змогу:
5.1.1. Поліпшити стан здоров’я населення, подовжити активне довголіття та тривалість життя, задовольнити потреби в ефективній, якісній і доступній медико-санітарній допомозі, забезпечити справедливий підхід до вирішення питань охорони здоров’я. 
5.1.2. Підвищити якість та своєчасність діагностики захворювань у пацієнтів, вчасно забезпечити взяття на облік та проведення лікувально-оздоровчих заходів хворим, які потребують постійного медикаментозного забезпечення.
5.3. Підвищити рівень поінформованості населення щодо факторів ризику серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань та способів їх корекції.
5.4. Зменшити рівень захворюваності, зумовленої серцево-судинними захворюваннями, до 29 у 2022 році та до 22 у 2024 році (на 1000 населення).
5.5. Зменшити показник онкологічних захворювань ІV стадії на                    6 відсотків, ІІІ-ІV - на 6,3 відсотки.
5.6. Досягти покращення якості діагностики та лікування пацієнтів на первинному рівні.
5.7. Покращити спеціалізовану комплексну профілактику і лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань.
5.8. Збільшити середню тривалість та якість життя мешканців Львівської міської територіальної громади.

6. Фінансове забезпечення виконання Програми

6.1. Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Львівської міської територіальної громади, передбачених на відповідний рік, і визначається щороку відповідно до реальних можливостей бюджету Львівської міської територіальної громади. 
6.2. Розпорядниками коштів, виділених на заходи, передбачені у Програмі, є управління охорони здоров’я департаменту гуманітарної політики.
6.3. Очікуваний обсяг фінансування становить 1,5 млн. грн., у тому числі:
6.3.1.  У 2022 році – 500 тис. грн.
6.3.2.  У 2023 році – 500 тис. грн.
6.3.3.  У 2024 році – 500 тис. грн.


Секретар ради							Маркіян ЛОПАЧАК

Візи:

Депутат міської ради						Євген КУЗИК

Депутат міської ради						Валерій ВЕРЕМЧУК

Депутат міської ради						Оксана МАРУНЯКтакож 																	Додаток 1
															до Міської програми скринінгу,
профілактики та ранньої діагностики 
захворювань "Здоров’я львів’ян"		 

ВІДОМІСТЬ
кращих сімейних лікарів міста відповідно до показників проведення скринінгу захворювань прикріпленого контингенту

ПІБ
лікаря
Загаль-на
кіль-кість паці-єнтів
1 група
2 група
3 група
4 група
5 група
6 група
Серед-ній показ-ник обсте-жених осіб
%


Кіль-кість осіб
Обсте-жено осіб
%
Кіль-кість осіб
Обсте-жено осіб
%
Кіль-кість осіб
Обсте-жено осіб
%
Кіль-кість осіб
Обсте-жено осіб
%
Кіль-кість осіб
Обсте-жено осіб
%
Кіль-кість осіб
Обсте-жено осіб
%
































































Депутат міської ради								Євген КУЗИК

Депутат міської ради								Валерій ВЕРЕМЧУК

Депутат міської ради								Оксана МАРУНЯК



Додаток 2
															до Міської програми скринінгу,
профілактики та ранньої діагностики 
захворювань "Здоров’я львів’ян"		 


ВЗІРЕЦЬ ЗАПОВНЕННЯ ВІДОМОСТІ 
кращих сімейних лікарів міста відповідно до показників проведення скринінгу захворювань прикріпленого контингенту

ПІБ
лікаря
Загаль-на
кіль-кість паці-єнтів
1 група
2 група
3 група
4 група
5 група
6 група
Серед-ній показ-ник обсте-жених осіб
%


Кіль-кість осіб
Обсте-жено осіб
%
Кіль-кість осіб
Обсте-жено осіб
%
Кіль-кість осіб
Обсте-жено осіб
%
Кіль-кість осіб
Обсте-жено осіб
%
Кіль-кість осіб
Обсте-жено осіб
%
Кіль-кість осіб
Обсте-жено осіб
%

Петренко Петро Петрович
1800
800
50
800
50
900
40
800
50
700
60
400
80
55
Іваненко Іван Іванович
1800
800
40
800
48
900
30
800
60
700
50
400
70
49,7




Депутат міської ради								Євген КУЗИК

Депутат міської ради								Валерій ВЕРЕМЧУК

Депутат міської ради								Оксана МАРУНЯК
									Додаток 3
до Міської програми скринінгу,
профілактики та ранньої
діагностики захворювань "Здоров’я львів’ян"


ПОРЯДОК 
визначення найкращих сімейних лікарів, які працюють у закладах охорони здоров’я на території Львівської міської територіальної громади, відповідно до показників проведення скринінгу захворювань прикріпленого контингенту Міської програми скринінгу, профілактики та ранньої діагностики захворювань "Здоров’я львів’ян"


1. Всі сімейні лікарі, які працюють у закладах охорони здоров’я на території Львівської міської територіальної громади, автоматично приймають участь у Міській програмі скринінгу, профілактики та ранньої діагностики захворювань "Здоров’я львів’ян" відповідно до показників проведення скринінгу захворювань прикріпленого контингенту.
2. Щорічно протягом 2022 - 2024 років з 1 січня до 31 жовтня сімейні лікарі скеровують своїх пацієнтів, враховуючи фактори ризику та вікові групи, пройти скринінг захворювань відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 19.03.2018 № 504 "Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги".
3. З 1 листопада до 30 листопада управління охорони здоров’я департаменту гуманітарної політики спільно з дирекцією медично-інформаційних систем закладів охорони здоров'я визначають кількість осіб відповідно до факторів ризику та вікових груп, регламентованих наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.03.2018 № 504 "Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги", які повинні пройти скринінг захворювань: 
3.1. Гіпертонічна хвороба та інші серцево-судинні захворювання (ССЗ).
3.2. Цукровий діабет.
3.3. Колоректальний рак.
3.4. Рак молочної залози.
3.5. Рак передміхурової залози.
4. Управління охорони здоров’я департаменту гуманітарної політики спільно з дирекцією медично-інформаційних систем закладів охорони здоров'я  визначають, яка частка пацієнтів (у відсотках) пройшла скринінг згідно зі скеруванням (де 100% - це всі пацієнти, які відповідно до факторів ризику та вікових груп регламентованих наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.03.2018 № 504 "Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги", пройшли скринінг, а 0% - жоден з пацієнтів не пройшов скринінг відповідного захворювання. 
Наведена частка відповідає реалізованому показнику обстежених осіб відповідних груп.
5. У період з 1 грудня до 31 грудня на підставі рейтингу сімейних лікарів, який базується відповідно до реалізованих показників (обстежених осіб відповідних груп) у %, надається премія двадцяти п’яти найкращим сімейним лікарям, які працюють у закладах охорони здоров’я на території Львівської міської територіальної громади, у розмірі 20 тис. грн. кожному.





Депутат міської ради						Євген КУЗИК

Депутат міської ради						Валерій ВЕРЕМЧУК

Депутат міської ради						Оксана МАРУНЯК

ки 

