
ЗВІТ про виконання  
Програми “Цукровий та нецукровий діабет на 2018-2022 роки" за 9 місяців 2018 

року 

(рішенням ХVІІ сесії міської ради VІІ скликання від 09.11.2017  № 794) 

 

Мета програми: Раннє виявлення хворих на цукровий діабет, профілактика та 

зменшення кількості ускладнень внаслідок цієї хвороби, що призводить до інвалідності та 

смерті, збереження працездатності і збільшення тривалості життя хворих на цукровий діабет. 

Забезпечення життєво необхідною терапією хворих-інвалідів ендокринологічного профілю, 

без якої наступають незворотні ураження життєво-важливих органів. 

 

Фінансування бюджетної програми:                                                                                              грн. 

 

КПК 0710160 — Відділ охорони здоров'я (головний розпорядник коштів) 

КПК 0712144 — Міська поліклініка, міська дитяча клінічна лікарня (відповідальний 

виконавець програми) 

Затверджено з 

урахуванням змін на 

2018 рік рік 

Уточнений план 

за звітний період 

Профінансовано 

за звітний період 

 

Касові видатки 

за звітний період 

 

Фактичні видатки за 

звітний період 

7 599 200,00 5 629 860,00 5 028 579,72 4 709 043,62 4 680 894,89 

 

Результативні показники: Кількість дорослого населення, яке хворіє на цукровий діабет і 

пройшло перереєстрацію становить 4589 осіб. 2409 хворих отримують цукрознижуючі 

таблетовані препарти, 739 чоловік отримують інсуліни. Кількість дітей, які хворіютть на 

цукровий діабет-38. 

Кількість проведених обстежень дорослим особам - глікемій 34520 обстежень, глюкозурій 

- 39400,  

дітям проведено глюкозурій 9814, глікемій 2077. За результатами обстежень, виявлено 245   

 дорослих осіб, хворих на цукровий діабет та 6 дітей. Для 38 дітей, хворих на цукровий 

діабет, 

які користуються індивідуальними глюкометрами,  проводиться закупівля витратних 

матеріалів до 

індивідуальних глюкометрів та витратні матеріали для дітей з встановленими інсуліновими 

помпами (для приладів постійної інфузії інсуліну (інсулінових помп).  

 За 9 місяців 2018 року закуплено 952 упаковки тест-смужок АККУ-Чек Перформа на 

суму 26 0374 грн., 40 резервуарів на суму 29960 грн. та 24 упаковок голок. Для дітей, у яких 

установлено інсулінову помпу закуплено 41 інфузійний набір для інсулінових помп на суму 

99925 грн.  

 Діти та дорослі з важкою вродженою, або набутою патологією ендокринної системи (1 

дитина  і 101 дорослих) забезпечуються препаратами замісної терапії, які є 

дороговартісними. Станом на 01.10.2018 проведено перереєстрацію хворих, з яких 

хворіють: нецукровим діабетом - 7 осіб, післяопераційним гіпотиреозом - 71 осіб, хворобою 

Адисона - 6 осіб, гіпопаратиреозом - 7 осіб, гіпооітцітаризм - 4 особи, епіфізіомою - 1 особа. 

Завдяки цільовому спрямуванню коштів на терапію цих хворих, покращується загальний 

стан у хворих з післяопераційним гіпотиреозом, наднирниковою недостатністю, що 

призводить до зниження виходу на інвалідність даної категорії (за 9 місяців 2018 року - 0 

осіб, за 2017- 0 осіб, за 2016 – 0 осіб, за 2015 рік – 0 осіб, 2014 рік - 1 хворий отримав групу 

з інвалідності з післяопераційним гіпотиреозом (у 2011 році - 4 особи з п/о гіпотиреозом, у 

2012 році - 2 осіб).  

 


