
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13.09.2017       Ужгород     № 276 

 

Про міську Програму 

«Розвиток нефрологічної  та  

гемодіалізної служби  

на 2018-2022 роки» 

 

 Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», рішення другої сесії обласної ради VІІ 

скликання 22.12.2015 № 85 «Про Програму розвитку та вдосконалення 

нефрологічної служби в області на 2016-2020 роки», з метою цільового 

спрямування коштів на реципієнтів ниркових трансплантатів та лікування 

хворих, які потребують програмного гемодіалізу, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

 

  1. Погодити Програму «Розвиток нефрологічної та гемодіалізної 

служби на 2018-2022 роки» з подальшим внесенням на розгляд сесії міської 

ради (додається). 

 2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Білака О.П. 

 

 

 

Міський голова                      Б. Андріїв

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                    ПОГОДЖЕНО 

Рішення виконкому 

   13.09.2017 № 276 

 

Паспорт Програми  

«Розвиток нефрологічної  та гемодіалізної служби на 2018-2022 роки» 

 

Ініціатор розроблення Програми Відділ охорони здоров’я 

Ужгородської міської ради 

Дата, номер і назва розпорядчого 

документа про розроблення програми 

Рішення ІІ сесії обласної ради VІІ 

скликання 22.12.2015 №85 «Про 

Програму розвитку та вдосконалення 

нефрологічної служби в області на 

2016-2020 роки» 

Розробник Програми  Відділ охорони здоров’я 

Ужгородської міської ради 

Співрозробник Ужгородська міська поліклініка 

Головний розпорядник коштів Відділ охорони здоров’я  

Учасники Програми Відділ охорони здоров’я, 

Ужгородська міська поліклініка 

Термін реалізації 2018-2022 

Етапи реалізації 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 

Перелік бюджетів, які беруть участь у 

виконанні Програми 

Міський бюджет 

Загальний обсяг ресурсів, необхідний 

для реалізації Програми згідно з 

додатком  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Програма  

«Розвиток нефрологічної  та гемодіалізної служби на 2018-2022 роки» 

 

 

1. Загальна частина 

 

Рішенням ХІХ сесії міської ради VІ скликання 20.09.2013  № 1016 у 

місті запроваджена Програма «Розвиток нефрологічної  та гемодіалізної 

служби у місті на 2014-2017 роки». 

Протягом останніх років спостерігається значне збільшення 

поширеності та захворюваності на хвороби нирок. Кінцевою стадією 

хронічних уражень нирок є хронічна ниркова недостатність. Для лікування 

таких хворих використовуються методи замісної ниркової терапії: гемодіаліз, 

перитонеальний діаліз, трансплантація нирок. 

У місті на теперішній час на обліку знаходиться 25 хворих (20 хворих, 

що проходять лікування методом програмного гемодіалізу та 5 хворих, які 

знаходяться на замісній нирковій терапії методом  перитонеального діалізу).  

25 пацієнтів, які лікуються методом гемодіалізу потребують постійної 

корекції мієлотоксичної анемії еритропоетином та антикоагулянтами. 

5 пацієнтів  - реципієнти ниркових трансплантатів, повинні постійно 

приймати імуносупресивну терапію.  

 Ця Програма розроблена для забезпечення у місті можливостей 

адекватного надання замісної ниркової терапії приреченим хворим з 

хронічною нирковою недостатністю.  

 

2. Мета Програми 

 

Метою програми є забезпечення життєво необхідної терапії хворим 

нефрологічного профілю з незворотніми ураженнями нирок, які потребують 

гемодіалізного лікування, та імуносупресивного лікування реципієнтів 

ниркових трансплантатів. Затримка лікування призводить до незворотних 

уражень нирок, наслідком яких є неминуча смерть пацієнта.  

  

3. Основні завдання Програми 

 

Удосконалення надання хворим адекватної допомоги у замісній 

нирковій терапії. 

Забезпечення на сучасному рівні можливостей надання діалізного 

лікування хворим з незворотними ураженнями нирок. 

Забезпечення диспансерного нагляду, лікування та реабілітації 

реципієнтів ниркових трансплантатів. 



 

 

4. Фінансове забезпечення реалізації Програми 

 

Фінансування заходів Програми здійснюється в установленому 

законодавством порядку за рахунок коштів державного, міського бюджетів 

та інших джерел, не заборонених законодавством (додаток 1 до Програми).  

 

   

5. Заходи Програми  

(додаток 2 до Програми). 

 

6. Організація та контроль за виконанням Програми  

 

Організаційне забезпечення та координацію виконання Програми 

здійснює відділ охорони здоров’я Ужгородської міської ради.  

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою 

здійснюватиметься у межах компетенції відділом охорони здоров’я 

Ужгородської міської ради. 

Відповідальні виконавці Програми-міська поліклініка. 

Учасник Програми  - міська поліклініка, інформує про хід і результати 

виконання заходів Програми та надає пропозиції з удосконалення її реалізації 

у відділ охорони здоров’я Ужгородської міської ради щоквартально до 05 

числа протягом терміну реалізації Програми.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1до Програми   

 

 

Фінансове забезпечення заходів Програми  
 

                                                                                                                                                                                 (тис.грн) 

Джерела 

фінансування 

Загальний 

обсяг (тис. 

грн.) 

З них за роками : 

2018 2019 2020 2021 2022 

Міський 

бюджет 
21 654,0 3 211,6 3 693,4 4 247,4 4 884,5 5 617,1 

Всього: 21 654,0 3 211,6 3 693,4 4 247,4 4 884,5 5 617,1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              Додаток 2 до Програми  

 

ЗАХОДИ 

Програми «Розвиток нефрологічної  та гемодіалізної служби 

на 2018-2022 роки» 

 
 

 

№ 

п.п. 

 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальні 

за виконання 

Джерела 

фінансування 

Загальний 

обсяг(тис.грн.) 

З них за роками 

2018 2019 2020 2021 2022 

Придбання медичних препаратів  

1 Придбання 

медикаментів 

для хворих які 

лікуються 

програмним 

діалізом (ПГД та 

ПАПД) 

  Усього 18 221,4 2 702,5 3 107,9 3 574,1 4 110,2 4 726,7 

У т.ч. 

міський 

бюджет 

18 221,4 2 702,5 3 107,9 3 574,1 4 110,2 4 726,7 

2 Придбання 

медикаментів 

для реципієнтів 

ниркових 

трансплантантів 

  Усього 3 432,6 509,1 585,5 673,3 774,3 890,4 

У т.ч міський 

бюджет 

3 432,6 509,1 585,5 673,3 774,3 890,4 

3. Прогнозована 

кількість 

лікованих 

хворих (осіб) 

   34 39 44 51 58 66 


