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Про Програму лікування хворих з  
гострим інфарктом міокарда із  
застосуванням тромболітичної  
терапії на 2015-2017 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, виконком міської ради 
ВИРІШИВ: 

1. Схвалити Програму лікування хворих з гострим інфарктом міокарда із 
застосуванням тромболітичної терапії на 2015-2017 роки” з подальшим 
затвердженням на сесії міської ради (додається). 

2. Фінансовому управлінню (Гах Л.М.) при формуванні проекту 
бюджету міста на наступні роки передбачати кошти для виконання Програми 
в межах наявних фінансових ресурсів. 

3. Головним розпорядником Програми визначити відділ охорони 
здоров'я Ужгородської міської ради. 

4. Виконавцем програми визначити центральну міську клінічну лікарню. 
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови  Фленько В.Ю. 
 
 
 

Головуючий на засіданні виконкому, 
керуючий справами виконкому                                            О. Волосянський 
 
 

 



Додаток 
        до рішення виконкому 

        _01.10.14_№_395 
 
 

Програма лікування хворих з гострим інфарктом міокарда із 
застосуванням тромболітичної терапії на 2015-2017 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 2013 рік 
зареєстровано 140 хворих на гострий інфаркт міокарда, з них 23 особам  
можна застосувати тромболітичну терапію, тобто лікування за допомогою 
препаратів, які розсмоктують тромб, який приводить до виникнення інфаркту 
міокарда. 

Програма дозволяє цілеспрямовано і більш широко реалізувати 
ефективні методики попередження розвитку гострого інфаркту міокарда та 
його ускладнень.  

 
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. 
Видатки на реалізацію Програми затверджуються щороку в межах бюджетних 
коштів на відповідний період, що доведені граничними фінансовими 
показниками на галузь “Охорона здоров”я”. Перелік медичних виробів, 
препаратів, інших медикаментів не є сталий, він може змінюватись в 

 



 

залежності від потреби на проведення профілактичного та/або 
симптоматичного лікування хворих, тощо, а також від  ціни за 1-цю товару 
та/або упаковку мед.виробу, та наявності аналогів тощо.     

За даними медичної статистики за 2013 рік виявлено 140 хворих на 
гострий інфаркт міокарду, з них 23 особи підлягало лікуванню за допомогою 
тромболітичної терапії.  

Тромболітична терапія включає в себе наступний набір медичних 
препаратів: 

- плавікс – 15 уп. Х 500 грн. = 7500,0 грн. 
- клексан – 22 уп. Х 362,50 грн. = 7975,00 грн. 
- актилізе – 5 уп. Х 6 356,25 грн. = 31781,25 грн. 
- арікстра – 6 уп. Х 1112,50 грн. = 6675,00 грн. 
- брилінта – 5 уп. Х 1225,00 грн. = 6125,00 грн. 
Всього затрат на 23 особи  60 056,25 грн., в т.ч. на 1-у особу 2 611,15 

грн. 
 Тобто, враховуючи орієнтовні розрахунки потреби, фінансування  на 
реалізацію Програми становить: 

- на 2015 рік 60,0 тис.грн.; 
- на 2016 рік 69,0 тис.грн.; 
- на 2017 рік 79,3 тис.грн. 

 
  

 ІV. Координація і контроль за виконанням Програми 
Виконавцем Програми є центральна міська клінічна лікарня. Контроль 

за виконанням Програми здійснюється відділом охорони здоров’я. 
 

V. Організація виконання Програми 
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. 

 
 


