Звіт щодо реалізації Субпроекту
Світового банку
«Вдосконалення медичної допомоги
хворим з хворобами системи кровообігу у
Волинській області»

Мета: Зниження рівня інвалідизації та
смертності від хвороб системи кровообігу.
Цілі:
1.Підвищити якість надання медичної допомоги при
хворобах системи кровообігу.
2.Підвищити доступність медичних послуг для
пацієнтів з хворобами системи кровообігу.

Прогрес у впровадженні Субпроекту
- Підписаних контрактів – 32. Загальна вартість – 1,135408 дол.
США.
- На стадії оголошення процедур, в тому числі, проведення
оцінки, – 9 (в т.ч. «Реконструкція та капітальний ремонт
приміщень під амбулаторії загальної практики-сімейної
медицини», «Закупівля медичного обладнання та розхідних
матеріалів для закладів охорони здоров'я вторинного та
третинного рівнів (1 фаза)».

Прогрес у впровадженні Субпроекту
- На погодженні в Світовому банку – 3. (в тому числі
«Закупівля медичного обладнання, медичних меблів та
розхідних матеріалів для 139 діючих амбулаторій загальної
практики-сімейної медицини»).

- В стадії підготовки тендерної документації – 1
«Реконструкція та капітальний ремонт приміщень під
амбулаторії загальної практики-сімейної медицини, 21
об'єкт (2 фаза)».

Оптимізація інфраструктури та мережі медзакладів
у Волинській області
Компонент «Реконструкція/капітальний ремонт приміщень під
амбулаторії загальної практики-сімейної медицини»:
карта об'єктів 1 фази.

Оптимізація інфраструктури та мережі
медзакладів у Волинській області
Реконструкція та капітальний ремонт приміщень під
амбулаторії загальної практики-сімейної медицини (1 фаза)
22 листопада 2016 р. оголошено конкурсні торги на пакет
закупівель 6.1.1.
27 червня 2017 року Світовим банком погоджено звіт з
оцінки за даним пакетом, згідно якого, усі тендерні
пропозиції були відхилені.

Оптимізація інфраструктури та мережі
медзакладів у Волинській області
Реконструкція та капітальний ремонт приміщень під
амбулаторії загальної практики-сімейної медицини (1
фаза)
16 червня оголошено повторні конкурсні торги за новим
пакетом закупівель 6.1.1.1, який складається з лотів, на
які не було подано жодної цінової пропозиції;
13 липня 2017 р. Світовим банком погоджено тендерну
документацію на пакет 6.1.1.2. (створеного з лотів
пакету 6.1.1., цінові пропозиції за яким були відхилені);
17 липня 2017 року оголошено повторні конкурсні торги
за пакетом 6.1.1.2.

Оптимізація інфраструктури та мережі
медзакладів у Волинській області
Реконструкція та капітальний ремонт приміщень
під амбулаторії загальної практики-сімейної
медицини (1 фаза)
12 вересня 2017 року - публічне розкриття цінових
пропозицій за пакетом закупівель 6.1.1.1;
19 вересня 2017 року - публічне розкриття цінових
пропозицій за пакетом закупівель 6.1.1.2.

Оптимізація інфраструктури та мережі медзакладів
у Волинській області
Компонент «Реконструкція/капітальний ремонт приміщень під
амбулаторії загальної практики-сімейної медицини»:
карта об'єктів 2 фази.

Оптимізація інфраструктури та мережі
медзакладів у Волинській області
Реконструкція та капітальний ремонт приміщень під
амбулаторії загальної практики-сімейної медицини, 21
об'єкт (2 фаза)
Триває підготовка та отримання експертного погодження
проектно-кошторисної документації на об’єкти другої фази.
Плановий термін подачі тендерної документації на розгляд
та погодження Світового банку – жовтень 2017 року.

Тренінги фахівців
Мета тренінгів – ознайомлення медиків первинного рівня
надання медичної допомоги із найновішими підходами до
запобігання, діагностики і лікування пацієнтів із недугами
системи кровообігу.
Матеріали лекцій та практичних розробляли та читають
провідні фахівці у галузі кардіології та кардіохірургії краю.
Основні завдання: підвищення професійного рівня
кожного окремого медичного працівника, який працює на
первинному
рівні
надання
медичної
допомоги,
покращення якості лікування населення на первинному
рівні надання медичної допомоги.

Тренінги фахівців
Цільова група
Учасники тренінгів – лікарі загальної практики-сімейні
лікарі та сестри медичні, які працюють у закладах
первинного рівня надання допомоги.
Кількість дводенних навчальних модулів, проведених в
період лютий 2016 – липень 2017 рр. - 20.
Загальна кількість охоплених навчанням осіб:
• лікарів загальної практики-сімейних лікарів – 220 осіб;
• сестер медичних загальної практики – сімейної
медицини – 220 осіб.

Тренінги фахівців
Матеріально-технічну базу проведення занять (тренажери, муляжі,
тонометри, апарат ЕКГ і т.п.) повністю забезпечує Волинська
обласна клінічна лікарня, на базі якої проходять модулі. Завдання –
набуття нових умінь і навичок, закріплення пройденого лекційного
матеріалу.
Учасники тренінгів заповнюють анкети, розроблені тренерами,
перед і після навчальних модулів. Запитання і відповіді однакові.
Опрацювання таких анкет, яке теж здійснюється тренерами,
дозволяє оцінити коефіцієнт корисної дії тренінгів, порівнявши
співвідношення правильних і помилкових відповідей кожного
слухача до і по завершенню занять. Також опрацювання анкет дає
змогу виділити проблемні питання чи прогалини у знаннях та
навичках медперсоналу первинки. Це, своєю чергою, враховується
при розробці тем наступних лекцій та практичних.

Тренінги фахівців
Тематичне наповнення навчальних семінарів для лікарів ЗПСМ та
терапевтів дільничних
- Лекція: «Профілактика серцево-судинних захворювань. Фактори ризику та
їх корекція» ;
- Лекція: «Атеросклероз як системне захворювання: лікування, профілактика
ускладнень»;
- Лекція: «Клінічний протокол та маршрут пацієнта
з артеріальною
гіпертензією. Оцінка індивідуального серцево-судинного ризику»;
- Лекція: «Клінічний протокол та маршрут пацієнта із стабільною ішемічною
хворобою серця»;
- Лекція: «Клінічний протокол та маршрут пацієнта із гострим коронарним
синдромом з елевацією ST»;
- Лекція: «Клінічний протокол та маршрут пацієнта із гострим коронарним
синдромом без елевації ST»;
- Практичне заняття: «Черезшкірні коронарні втручання: покази,
інтерпретація результатів»;
- Лекція «Хірургічна реваскуляризація міокарда в хворих на ішемічну хворобу
серця».

Тренінги фахівців
Тематичне наповнення навчальних семінарів для сестер медичних
загальної практики-сімейної медицини
- Лекція: «Фактори ризику серцево-судинних захворювань. Шкали ризику. Шкала SCORE»;
- Практичне заняття «Визначення серцево-судинного ризику, практичні аспекти
застосування шкали SCORE»;
- Лекція «Сучасні підходи до профілактики серцево-судинних захворювань» ;
- Практичне заняття «Артеріальна гіпертензія як фактор ризику. Вимірювання та
інтерпретація АТ»;
- Практичне заняття «Роль ліпідів у виникненні та прогресуванні ССЗ. Визначення рівня
холестерину»;
- Практичне заняття «Куріння, алкоголь як фактори ризику ССЗ»;
- Практичне заняття «Ожиріння, визначення ІМТ, окружності талії»;
- Практичне заняття «Дієта та фізична активність в профілактиці ССЗ»;
- Лекція: «Діагностика та лікування гострого коронарного синдрому»;
- Практичне заняття «Реєстрація стандартної електрокардіограми та електрокардіограми з
додатковими відведеннями»;
- Практичне заняття: «Проведення серцево-легеневої реанімації на тренажерах та муляжах»
- Лекція «Діагностика та перша допомога при інсульті»;
- Лекція «Вторинна профілактика та реабілітація після інфаркту міокарда та інсульту»

Ефективність навчальних поїздок
24-28 жовтня 2016 року. Англія, Віндзор
Європейська Асоціація кардіо-торакальної хірургії
Навчальна поїздка 2 кардіохірургів Волині на навчальний семінар
«Основи кардіохірургії: частина 3»

Ефективність навчальних поїздок
20-27 серпня 2017 року.
Навчальна поїздка головних лікарів медичних закладів вторинного
рівня та менеджерів охорони здоров'я Волинської області в Чеську
Республіку з метою переймання позитивного досвіду реформування
системи охорони здоров'я.

Покращення матеріально-технічної бази
в рамках Субпроекту
(закупівля медичного обладнання)
7 листопада 2016 р. оголошено конкурсні торги закупівлю
6.2.1.1. «Закупівля медичного обладнання, медичних меблів та
розхідних матеріалів для 139 діючих амбулаторій загальної
практики-сімейної медицини»). 22 грудня 2016 року відбулося
публічне розкриття тендерних пропозицій по даному пакету.
Надійшла одна цінова пропозиція.
28 лютого 2017 року Світовий Банк погодив звіт з оцінки за
даним тендером. Прийнято рішення оголосити повторні
конкурсні торги, так як цінова пропозиція не відповідає
вимогам, прописаним в тендерній документації.
10 травня 2017 року оголошено повторні конкурсні торги за
вищезгаданим пакетом.

Покращення матеріально-технічної бази
в рамках Субпроекту
(закупівля медичного обладнання)
27 липня 2017 року відбулося розкриття цінових пропозицій
за пакетом 6.2.1.1. . «Закупівля медичного обладнання,
медичних меблів та розхідних матеріалів для 139 діючих
амбулаторій загальної практики-сімейної медицини».
05 вересня 2017 року звіт з оцінки за даним пакетом
закупівель надіслано на розгляд та погодження в Світовий
банк.
Підписання контракту заплановано на жовтень 2017 року.

Покращення матеріально-технічної бази
в рамках Субпроекту
(закупівля медичного обладнання)
09 серпня 2017 року оголошено конкурсні торги за пакетом
6.2.2.1. «Закупівля медичного обладнання та розхідних
матеріалів для медичних закладів вторинного та третинного
рівнів»).

Впровадження E-Health

В рамках Субпроекту створено, протестовано та
встановлено в усіх медичних закладах області
медичну
інформаційну
систему
«Реєстр
індивідуального
серцево-судинного
ризику
дорослого населення Волинської області».
Розробник – компанія ТОВ «Ілайф».

Впровадження E-Health
Здійснено закупівлю комп'ютерного обладнання для
усіх медичних закладів первинного рівня (пакет
закупівель
6.2.3.
«Закупівля
комп'ютерного
обладнання для ведення медичної інформаційної
системи "Реєстр індивідуального серцево-судинного
ризику дорослого населення Волинської області", його
впровадження та забезпечення технічної підтримки»):
16 травня 2017 року підписано контракт з
переможцем конкурсних торгів ТзОВ «Фірма «Валтек».
В червні-липні 2017 року поставлено обладнання за
даним контрактом.

Впровадження E-Health
Підготовлено тендерну документацію на пакет закупівель
6.2.5. «Закупівля і впровадження комплексної системи
захисту інформації (КСЗІ) медичної інформаційної системи
"Реєстр індивідуального серцево-судинного ризику
дорослого населення Волинської області».
18 травня 2017 року оголошено конкурсні торги за даним
пакетом закупівель.
31 травня 2017 року відбулося розкриття цінових пропозицій
за вищезгаданим пакетом закупівель.
27 червня 2017 року підписано контракт за даним пакетом
закупівель.

Впровадження E-Health

Здійснено закупівлю комп'ютерного обладнання для усіх
медичних закладів первинного рівня (пакет закупівель 6.2.3.
«Закупівля комп'ютерного обладнання для ведення
медичної інформаційної системи "Реєстр індивідуального
серцево-судинного ризику дорослого населення Волинської
області", його впровадження та забезпечення технічної
підтримки»):
16 травня 2017 року підписано контракт з переможцем
конкурсних торгів ТзОВ «Фірма «Валтек».
В червні-липні 2017 року поставлено обладнання за даним
контрактом.

Впровадження E-Health
14 серпня на базі Ковельського медичного коледжу
відбулися 5-денні навчання медперсоналу, який
працюватиме
з
інформаційною
системою,
особливостям
її
ведення.
Загалом одноденні курси відвідало близько 250
медиків медзакладів первинного і вторинного рівнів
надання допомоги. Дані, внесені в Реєстр,
зберігатиме комплексна система захисту інформації.

Заходи з ефективного урядування та протидії корупції
1.
2.

3.

Відповідно до Розпорядження голови ВОДА, 2 рази в тиждень
відбуваються засідання Комісії з відбору;
Щопонеділка, під головуванням заступника голови ВОДАкерівника ГУС, проходять засідання Групи управління
Субпроектом.
Щокварталу, від головування голови ВОДА, відбувається
засідання Координаційної Ради.

Заходи з ефективного урядування та протидії корупції
На сайті ВОДА, ІСУД, УОЗ ВОДА та в соціальній мережі FB
розміщується інформація про оголошені конкурсні торги та
присуджені договори.

