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Про надання інформації
Управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації
розглянуло Ваш запит до Сумської обласної ради щодо обласних програм, в
яких передбачено витрати бюджетних коштів на закупівлю обладнання в
лікарні та в межах компетенції повідомляє.
У 2018 році в області реалізується п ’ять регіональних програм в галузі
охорони здоров’я, з яких 2 передбачають придбання медичного обладнання в
заклади охорони здоров’я у 2018 році:
- Обласна цільова програма розвитку реперфузійної, кардіохірургічної та
реабілітаційної допомоги в Сумській області на 2018-2022 роки (затверджена
рішенням Сумської обласної ради від 20.12.2017);
- Програма діагностики, лікування та профілактики вірусних гепатитів в області
«Антигепатит» на 2018-2023 роки (затверджена рішенням Сумської обласної
ради від 20 . 12.2017 );
Обласною
цільовою
програмою
розвитку
реперфузійної,
кардіохірургічної та реабілітаційної допомоги в Сумській області на 2018-2022
роки передбачено придбання обладнання для кардіологічних відділень, палат та
відділень інтенсивної терапії та лабораторного обладнання у 2018 році на суму
4921,85 тис. гривень (з обласного бюджету - 1143,0 тис. гривень, з місцевих
бюджетів - 3778,85 тис. гривень).
В обласному бюджеті затверджено
198 тис. гривень на придбання обладнання для кардіологічних відділень, палат
та відділень інтенсивної терапії та лабораторного обладнання для обласного
кардіологічного диспансеру.
На виконання програми діагностики, лікування та профілактики вірусних
гепатитів в області «Антигепатит» на 2018-2023 роки на закупівлю нового
обладнання у 2018 році для лікувальних закладів області передбачено
950 тис. гривень, зокрема 400 тис. гривень на придбання імуноферментних та
біохімічних аналізаторів для обласних закладах та центральних районних
лікарнях, забезпечення медичним інструментарієм та реактивами для
проведення біохімічних досліджень, імунологічних досліджень на гепатити
підлягаючих
контингентів та
550 тис.
гривень . на придбання
езофагогастроскопа для обласної інфекційної клінічної лікарні. В обласному
бюджеті
на 2018 рік
затверджено 550 тис. гривень - на придбання
............... ічної лікарні.
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