
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

_  ХІ___ сесія   __VІ__ скликання 
( 1 – е  пленарне засідання)  

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від 09 грудня 2011 р. № 309                                                           м. Ужгород 
 
Про Програму лікування хворих з  
гострим інфарктом міокарда із  
застосуванням тромболітичної  
терапії на 2012-2014 роки 

 
На виконання Постанови Верховної Ради України від 27.11.03 

№1350-ІV „Про інформацію Кабінету Міністрів України про заходи щодо 
попередження смертності та інвалідності населення внаслідок серцево-
судинних захворювань”, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону 
України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою попередження 
розвитку гострого інфаркту міокарда та його ускладнень,  

 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Програму лікування хворих з гострим інфарктом 
міокарда із застосуванням тромболітичної терапії на 2012-2014 роки  
згідно з додатком 1. 

2. Затвердити потребу  в коштах  для реалізації Програми згідно з 
додатком 2. 

3. Фінансовому управлінню (Король С.І.) при формуванні бюджету 
міста на наступні роки передбачити кошти для виконання Програми в 
межах наявних фінансових ресурсів. 

4. Координацію виконання Програми покласти на відділ охорони 
здоров'я (Ковач І.І.). 
          5. Виконавцем Програми визначити центральну міську клінічну 
лікарню. 
         6. Центральній міській клінічній лікарні подавати у відділ охорони 
здоров'я звіти про хід реалізації заходів Програми щоквартально до 05 
числа наступного за звітним місяцем згідно з додатком 3. 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
міського голови Трикура В.Ф. та постійну комісію з питань охорони 
здоров'я та соціального захисту населення (Пацкань Б.М.). 
 
Міський голова                                                                       В.В. Погорелов 
 



 

                                                                          
  Додаток 1 

                                           до рішення ХІ сесії міськради 
          VI скликання від 09.12.11 № 309 

 
Програма лікування хворих з гострим інфарктом міокарда із 
застосуванням тромболітичної терапії на 2012-2014 роки 

 
І. Загальна частина. 

Програма розроблена на виконання Постанови Верховної Ради 
України від 27.11.03 №1350-ІV „Про інформацію Кабінету Міністрів 
України про заходи щодо попередження смертності та інвалідності 
населення внаслідок серцево-судинних захворювань”, керуючись пунктом 
22 частини 1 статті 26 Закону України ”Про місцеве самоврядування в 
Україні”. 

В м.Ужгороді склалась загрозлива ситуація, обумовлена 
зростаючими проблемами розповсюдження серцево-судинних 
захворювань. За статистикою захворюваність та поширеність по класу 
серцево-судинних захворювань у місті неухильно зростає, фактично кожна 
друга доросла людина хворіє серцево-судинними захворюваннями. Всього 
по місту за 2011 рік зареєстровано 140 хворих на гострий інфаркт 
міокарда. Із них 25 особам (які звернулися по медичну допомогу вчасно) 
можна провести тромболітичну терапію, тобто лікування за допомогою 
препаратів, які розсмоктують тромб, який приводить до виникнення 
інфаркту міокарда. 

Програма дозволить цілеспрямовано і більш широко реалізувати 
ефективні методики попередження розвитку гострого інфаркту міокарда та 
його ускладнень, які розвивають фахівці кардіореанімаційного відділення 
Ужгородської міської клінічної лікарні.  

 
ІІ. Мета і завдання Програми. 

Метою Програми є попередження розвитку гострого інфаркту 
міокарда та його ускладнень (проведення тромболітичної терапії, тобто 
лікування медичними препаратами, які розсмоктують тромб і ліквідують 
причину виникнення інфаркту міокарда) і як наслідок цього, зменшення 
смертності, інвалідності від інфаркту міокарда, поліпшення якості життя 
хворих, стабілізація та сповільнення темпів розповсюдження повторних 
інфарктів міокарду, в першу чергу людей працездатного віку, запобігання 
ускладнень атеротромбозу серед пацієнтів, які вже перенесли гострі 
порушення коронарного кровообігу.  

 
ІІІ. Фінансове забезпечення. 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету 
міста та за рахунок доходів з інших джерел, не заборонених 
законодавством.  

Затрати на одного хворого з гострим інфарктом міокарда без 
використання тромболітичної терапії з врахуванням стійкої втрати 



 

працездатності (отримання групи інвалідності) складають біля 20 тис.грн. 
Лікування одного хворого із застосуванням ефективної тромболітичної 
терапії коштує 7,4 тис.грн., при цьому хворий не отримує стійку втрату 
працездатності (групу інвалідності). 

За даними медичної статистики за 2011 рік виявлено 73 хворих на 
гострий інфаркт міокарду, з них 25 особам підлягало лікування за 
допомогою тромболітичної терапії.  

Тромболітична терапія включає в себе наступний набір медичних 
препаратів: 

- плавікс – 465,0 грн. 
- клексан – 242,0 грн. 
- фармакіназа – 661,0 грн. 
- кордарон – 82,0 грн. 
Разом: 1450,00 грн. 
Всього затрат на одного хворого – 1,45 тис.грн. 
Тобто, прогнозовані фінансові витрати на 2012 рік становлять: 

31 хворих * 1,45тис.грн. =  45,0 тис.грн. 
Застосовування тромболітичної терапії, з медичної точки зору, 

приведе до недопущення розвитку інфаркту міокарда і повторних 
порушень мозкового і коронарного кровообігу, зниження смертності від 
інфаркту міокарда на 5% та зменшення кількості осіб, що отримують групу 
інвалідності. 

 
  

 ІV. Координація і контроль за виконанням Програми. 
Координація та контроль за виконанням Програми здійснюється 

відділом охорони здоров'я. 
 

VІ. Організація виконання Програми. 
Витрати на забезпечення лікування одного хворого з гострим 

інфарктом міокарда з врахуванням стійкої втрати працездатності 
(отримання групи інвалідності) в порівнянні з лікуванням одного хворого 
із застосуванням тромболітичної терапії становлять 4 до 1. Застосування 
тромболітичної терапії за 1 рік дає економію коштів з місцевого бюджету в 
3 рази (по видатках на закупівлю медикаментів). 

Застосовування тромболітичної терапії, з медичної точки зору, 
призведе до недопущення розвитку інфаркту міокарда і повторних 
порушень мозкового і коронарного кровообігу, зниження смертності від 
інфаркту міокарда на 5%. 
 
 
Секретар ради                    В. Щадей 

 

 
 



 

                                                                                                             Додаток 2 
                                                                до рішення ХІ сесії 

міськради   VI скликання  
від 09.12.11 № 309 

 
Потреба в коштах для реалізації заходів  

передбачених Програмою на 2012-2014 роки 
 

тис.грн. 

№ КЕКВ Заходи 2012 2013 2014 

1 1132 

Попередження розвитку 
гострого інфаркту міокарда та 
його ускладнень, зменшення 
смертності, інвалідності від 
інфаркту міокарда, поліпшення 
якості життя хворих, 
стабілізація та сповільнення 
темпів розповсюдження 
повторних інфарктів міокарду, 
запобігання ускладнень 
атеротромбозу  

45,0 184,9 194,1 

 

 
Секретар ради              В. Щадей 

 

 

 
 
                                                                                                



  Додаток 3 
                                                     до рішення ХІ сесії міськради 

          VI скликання від 09.12.11 № 309 
 

Виконання заходів Програми  
«_____________________________________________________________» 

повна назва 

за « ____ » місяць 20 ____ року у  ___________________  місті. 
                                                                 
затверджена_________ від  «____» __________ 20_____ року № ______ 
                                                                                                                  
 

 

 
 
 

Секретар ради                                                                                   В. Щадей                  

Фінансування 
(місцеві кошти, грн.) 

№ 
з/п 

Назва заходу Хід виконання заходу 

план на 
поточний 
рік 

фактично 
виконано 
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	Р І Ш Е Н Н Я

