
ПРОТОКОЛ № 04

засідання постійної комісії Кіровоградської обласної ради з питань 
охорони здоров'я та соціальної політики

від 24 лютого 2016 року
Склад комісії - 8 осіб

Присутні — 7 осіб
Голова постійної комісії:Чемерис І.А.
Члени постійної комісії: Ільїна Д.Д., Скоропад Л.В., Фролов О.С., Хільченко 

С.В., Чурпій К.Л., Шевчук О.М.

Відсутні: Петрушевський П.Г.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.  Про  вивчення  основних  проблем  та  визначення  першочергових  напрямів
розвитку закладів охорони здоров'я спільної власності територіальних громад
сіл, селищ і міст області.

Інформують: Сухомлин Ганна Миколаївна – головний лікар комунального
закладу “Кіровоградський обласний кардіологічний диспансер”

Андрєєва Лариса Миколаївна – головний лікар Кіровоградської
обласної лікарні

Запрошені: Степура  Ігор  Станіславович –  заступник  голови
Кіровоградської обласної ради

Степура Руслан Станіславович – депутат Кіровоградської обласної ради
Погребнюк Артем Анатолійович – депутат Кіровоградської обласної ради
Клянчин  Андрій  Сергійович – лікар-хірург  серцево-судинний

КЗ “Кіровоградський обласний кардіологічний диспансер”
Крошка  Віталій  Анатолійович – завідувач  відділенням

рентгенендоваскулярної  діагностики  і  лікування  з  лабораторією
електрофізіологічних обстежень КЗ “Кіровоградський обласний кардіологічний
диспансер”

Корчак  Наталія  Миколаївна  – завідувач  опіковим  відділенням
Кіровоградської обласної лікарні

Йовенко  Олександр  Іванович – завідувач  відділенням  анестезіології  з
ліжками для інтенсивної терапії Кіровоградської обласної лікарні

Агапєєв  Олександр  Анатолійович – завідувач  відділенням   інтенсивної
терапії  екстракорпоральних  методів  детоксикації  Кіровоградської  обласної
лікарні 

Бардіж Ганна Омельянівна – завідувач відділенням інтенсивної терапії
гіпербаричної оксигенації Кіровоградської обласної лікарні   

Слуцька Вікторія Миколаївна – завідувач рентгенологічним відділенням
Кіровоградської обласної лікарні 

Мітєва  Тетяна  Миколаївна – завідувач  перинатальним  центром
Кіровоградської обласної лікарні 

Результати  голосування:  за  -  одноголосно. Інших  пропозицій  щодо
формування порядку денного від членів постійної комісії не надійшло. 
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1. Про  вивчення  основних  проблем  та  визначення  першочергових
напрямів  розвитку  закладів  охорони  здоров'я  спільної  власності
територіальних громад сіл, селищ і міст області.

Слухали: Інформації  Сухомлин Ганни Миколаївни  –  головного  лікаря
комунального закладу “Кіровоградський обласний кардіологічний диспансер”
стосовно  необхідності  проведення  у  КЗ  “Кіровоградський  обласний
кардіологічний  диспансер”  реконструкції  приміщення  під  кардіохірургічну
реанімацію  та  дооснащення  реанімаційного  відділення  апаратурою,
необхідною  для  забезпечення  надання  ургентної  допомоги  хворим  після
оперативних  втручань  на  серці,  закупівлі  ангіографічної  трубки,  а  також
забезпечення  витратними  матеріалами  для  хворих  з  кардіохірургічними
втручаннями  тощо,  Андрєєвої  Лариси  Миколаївни  –  головного  лікаря
Кіровоградської  обласної  лікарні  стосовно  необхідності  дооснащення
медичним обладнанням опікового  відділення  (для палат  інтенсивної  терапії)
Кіровоградської  обласної  лікарні,  відділення  анестезіології  з  ліжками  для
інтенсивної  терапії  (дихальна  апаратура),  а  також  для  проведення  ремонту
апаратів  СКТ  та  МРТ,  а  також  працівників  зазначених  закладів  охорони
здоров'я  спільної  власності  територіальних  громад  сіл,  селищ і  міст  області
Клянчина  А.С.,  Крошки  В.А.,  Корчак  Н.М.,  Йовенка  О.І.,  Агапєєва  О.А.,
Бардіж Г.О., Слуцької В.М., Мітєвої Т.М., які надали додаткову інформацію з
порушених питань.

Виступили: Чемерис  І.А.,  Шевчук  О.М.  стосовно  наявного  та
необхідного фінансового та матеріального забезпечення організації проведення
операцій серцево-судинної системи, впровадження страхової медицини тощо.
Степура  І.С.,  Чурпій  К.Л.,  Фролов  О.С.  стосовно  позитивного  досвіду  в
медичній  сфері  Грузії  та  Закарпаття,  своєчасності  надання  допомоги
потерпілим  та  важкохворим  пацієнтам,  забезпечення  житлом  медичних
працівників,  особливо  тих  що  працюють  у  сільській  місцевості,  створення
діалізних центрів в обласному центрі та окремих районах області.

Пропозиції  від  членів  комісії:  Чурпій  К.Л.  вніс  пропозицію
рекомендувати  департаменту  охорони  здоров'я   Кіровоградської  обласної
державної адміністрації розглянути пропозицію ТОВ “Фрезеніус Медикал Кер
Україна” стосовно створення у Кіровоградській області діалізного центру на 40
діалізних  місць  і  двох  філій  на  10-20  місць  кожна  (з  можливістю,  у  разі
потреби,  їх  розширення)  та  розглянути  порушене  питання  на  наступному
засіданні постійної комісії.

Результати голосування за пропозицію Чурпія К.Л.: одноголосно.
Обговоривши  питання,  Чемерис  І.А. внесла  на  голосування  проект

рішення постійної комісії із врахуванням всіх зауважень і пропозицій.
Вирішили: прийняти рішення № 25 (додається)
Результати голосування: за – одноголосно.

Голова постійної комісії             І.Чемерис

Секретар комісії              К.Чурпій


