
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про затвсрджеllllЯ ПрограJ\ll1 І 
додаТКОВllХ заходів щодо забезпеЧСllllЯ лікувалы�о-профілактIIчIIIIхx 

закладів міста лікаМl1 та В11траТ1111М11 матеріалам .. в зв'язку із 
спалахом rOCТPllX респіраТОРllllХ заХВОРlоваllЬ та ГрllПУ 

З меТОIО термінового забезпечення медичних закладів міста Бровари 
ліками та витратними матеріалами в зв' язку із спалахом гострих 
респіраторних захворювань та грипу, враховуючи рішення виконавчого 
комітету Броварської міської ради від 10.11.2009 р. Н!! 516, керуючись 
пунктом 22 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Украіні", Броварська міська рада 

вирішила: 

1. Затвердити Програму додаткових заходів щодо забезпечення 
лікувально-профілактичних закладів міста ліками та витратними 
матеріалами в зв'язку із спалахом гострих респіраторних захворювань 
та грипу (далі - Програма), згідно з додатком. 

2. Начальнику фінансового управління міської ради Ковризі С.П. 
передбачати, з урахуванням реальних можливостей, виділення коштів 
ДJIJI виконання визначених Програмою заходів. 

3. Адміністраціі Броварської црл забезпечити безумовне виконання 
Програми додаткових заходів щодо забезпечення лікувально
профілактичних закладів міста ліками та витратними матеріалами в 
зв'.изку із спалахом гострих рес~іраторних захворювань та грипу: 

4. Контроль за виконання цього РІшення покласти на заступника МІСЬКОГО 
голови Виноградову Л.М. ~:-~ 
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Подання: 

Голова постійної комісії Броварської 
міської ради з питань соціального захисту 
населення, охорони здоров'я та довкілля 

Погоджено: 

Заступник міського голови 

Начальник фінансового ynравліННJI 

Начальник юридичного відділу 

Виконуюча об~в'язки начальника 
УnpавліННJI економіки - заступник начальника 

Виконуюча обов'JlЗКИ начальника 
загального відділу - головний спеціаліст 
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ПРОГРАМА 

Додаток 

до рішення Броварської 
міської ради 
від 26 листопада 2009 р. 
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ДОДАТКОВИХ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕJШЯ JllКYВAJIЬHO
ПРОФIJIAКТИЧНИХ ЗАКЛАДІВ МІСТА ЛІКАМИ ТА ВИТРАТІІИМИ 

МА ТЕРІАЛАМИ В ЗВЯЗКУ ІЗ СПАЛАХОМ ГОСТРИХ 
РЕСПІРАТОРНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ТА ГРИІІУ 

Бровари 2009 



I.ЗагаЛЬllі ПОЛОЖСIIIISl 

ПочинаlОЧИ з перших чисел листопада місяця 2009 р. розпочала різко 
зростати захВОРJованість населення на грип та гострі респіраторні 
захворювання. 

02.11.2009 р. зареєстровано 866 випадків. 
03.11.2009 р. зареєстровано 932 випадків. 
04.11.2009 р. зареєстровано 922 випадків. 

Різко зросла кількість викnиків на станції швидкої допомоги (до 170 
викnиків на добу при звичайній кількості до 100 викnиків). Та викликів на 
дім дільничних лікарів. 

Розпочала різко зростати кількість госпіталізованих з приводу грипу та 
ГРЗ. Переповнені інфекційне та пуль монологічне відділення. 

Розпочинаючи з 05.11.2009 р. з'явились ускnаднення грипу та ГРЗ у 
формі важких пневмоній, що призвело до госпіталізації таких хворих в 
реанімаційне та пуль монологічне відділення. 

Почала стрімко збільшуватись кількість хворих на грипозну пневмонію, 
що госпіталізуються в реанімаційне відділення. 

В зв' язку з епідемічною ситуацією, що скnалася, проведено 

перепрофілювання в стаціонарах з виділенням 1 ОО ліжок для лікування 
хворих на ГРЗ та грип. Медичні зaкnади переведені на посилений 
протиепідемічний режим, в стаціонарах введено карантин. 

Викликані з відпусток медичні працівники, робота мед закладів 
переведена на 6·ти денний робочий тиждень з встановленням чер~ань 
медпрацівників в амбулаторно-полікnінічних зaкnадах у неділю. 

В зв'язку з цим різко збільшилась в ліжках, мед апаратурі. 
Виникла невідповідність між потребою в ліках і витратних матеріалах, і 
можливостями медичної служби. Шкування одного хворого на пневмонію в 
умовах реанімаційного відділення потребує 2 тис.грн. на добу. 

Враховуючи вищезазначене. Програма забезпечення лікувально
профілактичних зaкnадів із спалахом гострих респіраторних захворювань та 
грипу в місті спрямована на ліквідацію невідповідності в потребі і 
можливостях медичної служби, створення умов повноцінного 
функціонування мед зaкnадів та ліквідації спалаху ГРЗ та грипу. 

п. Мета програм .. 

Метою програми є: . оо ••• •• • 

_ взятrя під контроль епідеМІЧНОІ ситуаЦll з ГРЗ та грипу та ЛІКВІДацІЯ 

спалаху; .. . 
активізація діяльності органів ВИ~ОН~ЧОІ впади, П1дприємств, установ 
щодо запобіганшо розширення еП1деМІЧНО~ спалаху ГРЗ та грипу; 
реалізація заходів, передбаче~х в ПЛанІ. ~?Р~;ББИ знспоmиренням 
вірусу AНIlNl, затверджен~ РІшенням KO~ICII з та виконкому 

. .• ади Протокол N!!З вІД 05.05.2009 р., 
М1СЬКОlР , 



- виділення додаткових фінансових ресурсів ДЛJI забезпеченНJI 
обов' язкового мінімального асортименту лікарських засобів. Виробів 
медичного призначення, Jlкі передбачені та затверджені наказом 

Міністерства охорони здоров"JI Украіни Н!!785 від 30.10.2009 р. 

ІІІ. ЗаХОДl1 ЩОДО реалізації ПрограJ\ll1 

К!! Назва заходів Відповідальні Термін 
пІп та виконавці виконання 

1 Забезпечити стежеННJI за розвитком СЕс,црл Постійно 
епідеміі ГРЗ та грипу, облік 
захВОРJованості та оперативне 
інформуваННJI ГУОЗ, СЕС, KOMiciflO 

ТЕП та НС 

2 Забезпечити розгортаННJI 1 ОО црл з 01.11.2009 р. 
резервних ліжок ДЛЯ безвідмовної 
госпіталізації хворих на ГРЗ та грип 

3 Активізувати саніт. OCBimlO та СЕС, ЦР Л,ЗМІ Постійно 
роз' ЯСНlОвальну роботу серед 

населенНJI 

4 Забезпечити запас дезинфікуючих црл з 01.11.2009 р. 
запасів, масок, респіраторів. Ввести 
карантин в стаціонарах ЦРЛ 

5 Забезпечити обов' JlЗКОВИЙ црл З 01.11.2009 р. 
мінімальний асортимент лікарських 
засобів в ЦРЛ на період епідеміі ГРЗ 
та грипу згідно наказу МОЗ України 
N!!785 від 30.10.2009 р. 

6 Забезпечити реанімаційні відділенни црл з 01.11.2009 р. 

ЦРЛ необхідним запасом 
медикаментів для лікуванни важких 
ускладненьгр~путаГРЗ 

7 Забезпечити безперебійну роботу црл з 01.11.2009 р. 

відділення швидкої медичної 
допомоги 

8 Забезпечити виконання плану црл з 01.11.2009 р. 

заходів боротьби з ГРЗ та гри~~~ 
затвердженого рішенням КОМ1Сll з . 
питань ТЕБ та НС Протокол К!!3 вІД 
05.05.2006 р. 



IV. O'liКYBalli результаТl1 програJ\ll1 

Ліквідація спалаху ГРЗ та грипу в місті. 

V. ФіllаllсуваllllИ програJ\ll1 

Фінансування Програми здіЙСНIОЄТЬСЯ за рахунок коштів, що 
передбачаlOТЬСЯ у Державному бlоджету України, міському бlOджеті на 
відповідний рік, коштів приватних інвесторів, а також інших джерел, не 
заборонених законодавством. 

ФіllаllсуваllНИ ПрограМl1 додаТКОВllХ заходів щодо забезпечеllllЯ 
лікувалы�о-профілактIIчнIIхx закладів міста лікаJ\ll1 та ВllтраТНllМl1 

матеріалаМl1 в зв'язку із спалахом rOCTpllX респіраТОРllllХ ЗВХВОрlОВВllЬ 
та ГрIIПУ. 

Ne Назва заходу 

пІп 

1. 2. 
1. Забезпечити Броварську црл 

обов' язковим мінімальним 

асортиментом лікарських 
засобів на період епідемії ГРЗ та 
грипу згідно наказу МОЗ 
у &ЇНИ N!! 785 від 30.10.2009 . 

2. Забезпечення реанімаційних 
відділень ЦРЛ необхідним 
запасом медикаментів для 
лікув8ННJI важких ускладнень 

_Y.rY'R' та ГРЗ 

3. Забезпечити безперебійну 
роботу відділення швидкої 
медичної допомоги (паливно 
мастильні мате іали та ліки 
Всього 

Виконуючий обов'язки місько 
секретар ради 

Потребll у 

фіllвнсування 

80000,00 

70000,00 

50000,00 

План 
фінаllсуваllllЯ 

2009 • г 
4. 

40000,00 

60000,00 

30000,00 

130000,00 

І.В. Сапожко 
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