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Про міську комплексну програму  
„Розвиток нефрологічної та гемодіалізної 
служби в місті на 2014 – 2017 роки” 

 
 

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України ”Про 
місцеве самоврядування в Україні”, з метою цільового спрямування коштів на 
лікування реципієнтів ниркових трансплантантів та хворих, які потребують 
програмного гемодіалізу, виконком міської ради ВИРІШИВ: 

1. Схвалити міську комплексну програму „Розвиток нефрологічної та 
гемодіалізної служби в місті на 2014 – 2017 роки” з подальшим затвердженням 
на сесії міської ради (додається). 

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

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

4. Виконавцем програми визначити міську поліклініку. 
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови  Белякова Ю.В. 
 
 
 

Міський голова              В. Погорелов 



 

Міська комплексна програма „Розвиток нефрологічної та 
гемодіалізної служби в місті на 2014 – 2017 роки” 

 
І. Загальна частина. 

Програма розроблена відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 
Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення VІІІ сесії 
обласної ради ІV скликання від 23.09.03 №232 „Про регіональну програму 
розвитку нефрологічної та гемодіалізної служби в Закарпатській області на 
2004 – 2010 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. 

В місті на теперішній час на обліку знаходиться 26 пацієнтів, які 
потребують лікування методом гемодіалізу, та 3 пацієнти  - реципієнти 
ниркових трансплантатів. 

26 пацієнтів, які лікуються методом гемодіалізу потребують постійної 
корекції мієлотоксичної анемії еритропоетином. 

3 пацієнтів  - реципієнти ниркових трансплантатів, повинні постійно 
приймати імуносупресивну терапію.  

 Ця Програма передбачає цільове спрямування коштів на лікування цих 
29 хворих нефрологічного профілю життєво необхідними медичними 
препаратами, затримка прийому яких призводить до незворотніх уражень 
нирок, наслідком яких є неминуча смерть пацієнта. 

 
ІІ. Мета і завдання 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.  

 
ІІІ. Фінансове забезпечення. 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету міста 
та за рахунок доходів з інших джерел, не заборонених законодавством.  

Прогнозований обсяг фінансування в рік на реалізацію даної Програми 
складає: 

На 2014 рік – 1191,9 тис.грн. 
              На 2015 рік – 1263,4 тис.грн. 

На 2016 рік – 1339,2 тис.грн. 
На 2017 рік - 1419,6 тис.грн. 
 

 
 

 



 

 
ІV. Координація і контроль за виконанням Програми. 

Координація та контроль за виконанням Програми здійснюється 
відділом охорони здоров'я. 

 
V. Організація виконання Програми. 

Програма передбачає цільове спрямування коштів на забезпечення 
своєчасного лікування реципієнтів ниркових трансплантатів методом 
гемодіалізу та хворих, що потребують імуносупресивної терапії.  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 


