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РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Майдан Просвіти, 1, м. Рівне, 33028, тел. (036-2) 26-47-88, факс (036-2) 26-08-35
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На № рішення від17.03.2017№535

Рівненська обласна рада

З приводу рішення Рівненської обласної ради від 17.03.2017року
№535 «Про звернення Рівненської обласної ради до Кабінету Міністрів
України, Верховної Ради України та Рівненської обласної державної
адміністрації щодо ситуації, яка склалася з формуванням проекту
госпітальних округів області», Рівненська обласна державна адміністрація
інформує наступне.
Регіональний проект формування госпітальних округів на теренах
Рівненської області був розроблений фахівцями управління охорони здоров’я
облдержадміністрації, в рамках реалізації ст.35-2 Закону України «Про
внесення змін до основ законодавства про охорону здоров’я щодо
удосконалення надання медичної допомоги» від 07.07.2011 № 3611-VI та
постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 932
«Про затвердження Порядку створення госпітальних округів».
З метою реформування системи охорони здоров’я області, для
забезпечення належної якості та доступності вторинної ( спеціалізованої)
медичної допомоги та ефективного використання ресурсів системи охорони
здоров’я, проектом передбачено формування на теренах області трьох
госпітальних округів(Сарненський, Рівненський, Дубенський ).
Проект погоджено головою Рівненської обласної державної
адміністрації, Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України. Склад госпітальних округів Рівненської області затверджено
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.03.2017№200-р « Про
затвердження переліку та складу госпітальних округів Рівненської області».
При формуванні госпітальних округів передбачається збереження
загальної чисельності функціонуючої мережі закладів охорони здоров’я
вторинного рівня надання медичної допомоги та формування на їх базі нових
типів закладів охорони здоров’я: багатопрофільних лікарень інтенсивного
лікування першого/другого рівня, лікарні планового лікування, лікарні
відновного
(реабілітаційного)лікування,
консультативно-діагностичні
центри, спеціалізовані медичні центри.
Формування структури мережі закладів охорони здоров’я нового типу,
що входять до госпітальних округів, вирішується виключно Госпіт^ьними
радами - дорадчим органом, створеним учасниками:''^1^з:^щ^^9г,^ругу^д^..
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делегованими для роботи у складі Госпітальної ради рішеннями відповідних
місцевих рад.
Положення
про
госпітальний округ та Госпітальну раду
госпітального округу затверджено наказом МОЗ України від 20.02.2017
№165 «Про затвердження положення про госпітальний округ».
Заступник голови адміністрації
Височанський В.І. 266734
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