Галузь охорони здоров’я отримає додатково 35,5 мільйонів гривень
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2 червня під головуванням Михайла Винограда, за участі заступника голови обласної
ради Володимира Марченка, заступника голови облдержадміністрації Олександра
Коваля відбулося засідання постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров’я.

У порядку контролю комісія розглянула звіти про виконання показників ефективності
використання майна керівників підприємств, установ і організацій спільної власності
територіальних громад області, які знаходяться в оперативному управлінні Головного
управління охорони здоров’я облдержадміністрації: начальника об’єднаного
автогосподарства Головного управління охорони здоров’я облдержадміністрації
Володимира Руденка, завідуючої Лубенським медичним комунальним підприємством по
профілактичній дезінфекції Марії Волик, в.о. директора Полтавської обласної бази
спеціального медичного постачання Олександра Безручка, в.о. головного лікаря
Кременчуцького обласного протитуберкульозного диспансеру Юлії Сущенко, в.о.
головного лікаря Кременчуцького обласного наркологічного диспансеру Лариси Таран,
в.о. головного лікаря Кременчуцького обласного дитячого психоневрологічного
санаторію «Славутич» Ганни Добрик, в.о. головного лікаря Лубенського дитячого
протитуберкульозного санаторію Людмили Плис.

Комісія проаналізувала роботу цих керівників та погодила пропозиції Головного
управління охорони здоров’я облдержадміністрації та управління майном обласної ради
щодо продовження з ними трудових контрактів.

Також було розглянуто та схвалено проект сесійного рішення про внесення змін до
показників обласного бюджету на 2011 рік. Зокрема, як повідомив заступник начальника
Головного фінансового управління облдержадміністрації Павло Кропивко, з понад 136
млн. грн, які надійшли до обласного бюджету у вигляді трансфертів із держбюджету,
35,5 млн. грн. планується спрямувати саме на галузь охорони здоров’я: на будівництво
Полтавського обласного протитуберкульозного диспансеру (III черга, 1 та 2 пускові
комплекси), дитячої лікарні у місті Лохвиця, на забезпечення пальним станцій (відділень)
екстреної, швидкої та невідкладної медичної допомоги.
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На пропозиції депутатів Леоніда Куроєдова, В'ячеслава Ждана комісія рекомендувала
Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації передбачити кошти на
проведення ремонтних робіт в обласній інфекційній лікарні, придбання обладнання,
устаткування, інвентарю для дитячого оздоровчого табору «Ромашка», заміну
опалювальних котлів у стаціонарному відділенні Лубенського протитуберкульозного
диспансеру.

Начальник Головного управління охорони здоров’я облдержадміністрації Віктор Лисак
поінформував депутатів про виконання протокольного доручення двадцять шостої сесії
обласної ради п'ятого скликання від 14 травня 2010 року та рекомендацій постійної
комісії обласної ради від 12 травня 2010 року «Про внесення змін до показників
обласного бюджету на 2010 рік», що стосувалися безкоштовного медикаментозного
забезпечення оперативного втручання під час лікування хворих в обласному клінічному
онкологічному диспансері, придбання медичного обладнання для обласних лікувальних
установ. Для цього, відповідно до рішення обласної ради, з обласного бюджету
додатково було виділено понад 2 млн. грн.

Наразі, як запевнив Віктор Лисак, проведена відповідна роз’яснювальна робота з
медперсоналом диспансеру, прийняті кадрові рішення, ліквідовано практику грошових
внесків хворих та їхніх родичів у фонд. Було придбано медичне обладнання для обласної
клінічної лікарні ім. М.В. Скліфосовського та обласної дитячої лікарні.

Цю інформацію комісія взяла до відома.

Депутати ініціювали внесення на розгляд сесії обласної ради від постійної комісії проекту
обласної Програми відзначення кращих медичних працівників на 2011-2015 роки,
впровадження якої має забезпечити фінансування обласної премії імені М.В.
Скліфосовського, заснованої обласною радою.

Водночас Головному управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації було
висловлено критичне зауваження стосовно недостатньої організаційної роботи з
реалізації рішення двадцять третьої сесії обласної ради п’ятого скликання «Про
Полтавську обласну премію імені М.В. Скліфосовського».
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