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І. Загальні положення
Міська програма медико-соціального забезпечення пільгових верств
населення м. Кіровограда на 2013 рік (далі – Програма) розроблена з метою
надання повноцінної медичної допомоги пільговим верствам населення.
Надання медичної допомоги пільговим верствам населення, які визначені
чинним законодавством, є пріоритетним.
Категорії населення, перелік захворювань, у разі амбулаторного
лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються на
пільгових умовах, визначені постановою Кабінету Міністрів України
від 17.08.98 № 1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску
лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення".
Питання соціально-медичного забезпечення
ветеранів
війни є
надзвичайно актуальними, що зумовлено загальними демографічними
процесами та характеристиками здоров'я окремих вікових груп.
ІІ. Визначення проблем, на розв’язання яких
спрямована Програма
Основними проблемами в місті, на розв’язання яких спрямована
Програма, є:
низький рівень забезпеченості галузі охорони здоров`я міста із загального
фонду міського бюджету (в середньому на 45% від потреби), що не дає
можливості забезпечити надання медичної допомоги хворим на належному
рівні;
значна кількість населення м. Кіровограда, що має право на пільгове та
безоплатне забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів у разі
амбулаторного лікування;
кількість хворих з важкими невиліковними недугами, що потребують
тривалого догляду та паліативного лікування, яка зростає з року в рік;
кількість хворих з тяжкими захворюваннями на вірусний гепатит В і С,
лікування яких дуже дороговартісне;
наявність соціальної напруги між мешканцями Кіровського та
Ленінського районів в місті Кіровограді щодо надання пільгової
стоматологічної допомоги у зв’язку з диспропорцією у фінансуванні з
обласного та міського бюджетів.
ІІІ. Мета Програми
Головною метою Програми є забезпечення виконання соціальних
стандартів галузі охорони здоров’я.
IV. Основні завдання Програми та заходи щодо їх реалізації
Основними завданнями Програми є:
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забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами згідно
з чинним законодавством;
забезпечення лікарськими засобами та продуктами харчування ветеранів
війни у разі стаціонарного лікування;
забезпечення безкоштовним лікуванням хворих на вірусний гепатит В і С;
надання пільгової стоматологічної допомоги мешканцям м. Кіровограда в
стоматологічних поліклініках комунальної власності міста.
Заходи щодо реалізації та фінансування Програми наведені у додатку.
V. Шляхи та засоби розв’язання проблеми
Шляхами розв’язання проблеми є:
виділення необхідних коштів з міського бюджету для забезпечення
лікарськими засобами пільгових категорій населення;
придбання необхідних матеріалів для надання стоматологічної допомоги
пільговим категоріям населення в стоматологічних поліклініках міста.
VІ. Контроль за виконанням Програми
Контроль за виконанням Програми здійснюється управлінням охорони
здоров’я Кіровоградської міської ради.
Основні форми контролю щодо реалізації заходів та досягнення
показників Програми:
щомісячна звітність головних лікарів лікувально-профілактичних
закладів комунальної власності міста про стан виконання відповідних заходів
Програми та надання управлінню охорони здоров’я Кіровоградської міської
ради інформації про хід її виконання;
щорічне обговорення стану та проблем реалізації Програми на засіданнях
колегії управління охорони здоров’я Кіровоградської міської ради.
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