
Додаток
до рішення VI сесії обласної ради
VІІІ скликання
від 22.12.2021 № 361-6/21

Технічне завдання
на проєкт регіонального розвитку Програми 4. «Розвиток людського

капіталу як основа соціально-економічного зростання»
(Напрям 4.2. «Розвиток системи охорони здоров’я та

соціального захисту»)

Номер і назва
завдання:

4.2.1. Формування ефективної мережі медичних
закладів у регіоні.

Назва проєкту: Створення ефективної системи профілактики та
раннього виявлення серцево-судинних та
судинно-мозкових захворювань на базі ОКНП
«Чернівецький обласний клінічний кардіологічний
центр»

Цілі проєкту: Створення системи раннього виявлення захворювань та
профілактики в сфері серцево-судинних та
судинно-мозкових захворювань.

Територія, на
яку проєкт
матиме вплив:

Чернівецька область

Орієнтовна
кількість
отримувачів
вигод:

893000 осіб

Стислий опис
проєкту:

Хвороби системи кровообігу займають перше місце в
структурі захворюваності, перше місце в структурі
інвалідності та перше місце в структурі смертності
дорослого населення. Лікування патологій системи
кровообігу залежить від вчасної діагностики.
Застосування ангіографії як сучасного методу діагностики
дозволяє швидко визначити локалізацію та ступінь
патології, що дає можливість застосувати сучасні методи
хірургічної та фармакологічної реваскуляції.
Для ранньої диференціальної діагностики та подальшого
лікування на сучасному рівні, враховуючи етіологічний
фактор, необхідно застосовувати мобільний цифровий
операційний рентгенівський апарат типу С-дуга, який в
поєднані з електрогідравлічним операційним столом
дозволить вчасно виявляти та лікувати планові та
невідкладні стани при наступних захворюваннях:
цереброваскулярні патології, ішемічні та геморагічні
інсульти, субарахноїдальні крововиливи, аневризми та
мальформації судин головного мозку, стеноз судин
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шийного відділу та судин головного мозку, ішемічна
хвороба серця, інфаркт міокарда.
Проєкт також передбачає капітальний ремонт приміщення
поліклініки під мобільний цифровий операційний
рентгенівський апарат типу С-дуга, а саме:
електромонтажні роботи, облицювальні та оздоблювальні
роботи, улаштування баритової штукатурки, встановлення
дверей з свинцевими пластинами, заміна підлоги,
плиточні роботи, сантехнічні роботи, встановлення
системи вентиляції; закупівлю мобільного цифрового
операційного рентгенівського апарату типу С-дуга та
сучасного електрогідравлічного операційного столу.

Очікувані
результати:

- Підвищення доступності сучасних інтервенційних
методів лікування для мешканців Чернівецької області;
- зниження госпітальної летальності від серцево-судинної

патології;
- зниження показника виходу на інвалідність серед осіб
працездатного віку хворих на серцево-судинні
захворювання;
- скорочення діагностичного часу, необхідного для
верифікації діагнозу;
- зменшення часу госпіталізації хворих.

Ключові заходи
проєкту:

Закупівля мобільного цифрового операційного
рентгенівського апарату типу С-дуга та сучасного
електрогідравлічного операційного столу;
електромонтажні роботи; облицювальні та оздоблювальні
роботи; улаштування баритової штукатурки; встановлення
дверей з свинцевими пластинами; заміна підлоги;
плиточні роботи; сантехнічні роботи; встановлення
системи вентиляції; введення в експлуатацію апарату
цифрового операційного рентгенівського апарату типу
С-дуга; підвищення кваліфікації медичного персоналу.

Період
здійснення:

Січень 2022 року – грудень 2022 року

Орієнтовна
вартість
проєкту, тис.
грн:

2021 2022 2023 Разом
- 16563,89 - 16563,89

Джерела
фінансування:

Державний та обласний бюджети.

Ключові
потенційні
учасники
реалізації
проєкту:

Обласна державна адміністрація, ОКНП «Чернівецький
обласний клінічний кардіологічний центр».
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Інше: Проєктно-кошторисна документація на
ремонтно-будівельні роботи знаходиться в стадії розробки.

Керуючий
справами обласної ради                                                         Микола БОРЕЦЬ


