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Рівненська обласна рада
На №201 від 17.06.2016 р.
) РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА РАДА

На рішення Рівненської обласної ради № 201 від 17.06.2016 «Про обласну
програму забезпечення надання медичної допомоги хворим із ураженням
органів опори та руху на 2016-2020 роки», обласна державна адміністрація
інформує наступне.
В управлінні охорони здоров'я облдержадміністрації створений реєстр
хворих, які потребують оперативного втручання стосовно ендопротезування
суглобів. Станом на 01.01.2021 р. на безкоштовне отримання ендопротезів
кульшових та колінних суглобів знаходиться 829 хворих., прооперовано 372
хворих.
З початку 2020 року управлінням охорони здоров'я з метою реалізації
обласної комплексної програми по забезпеченню населення безкоштовними
ендопротезами кульшових та колінних суглобів було закуплено 15 ендопротезів
на суму 997 026 грн., це:
• 6 комплектів ендопротезів кульшового суглобу безцементного типу
фіксації компонентів клиновидний;
• 6 комплектів тотальних ендопротезів колінного
суглобу для
первинного протезування;
• 1комплект тотального ендопротезу кульшового суглобу
безцементного типу фіксації компонентів з керамічною голівкою;
• 2 комплекти тотального ендопротезу кульшового суглоба для
ревізійного протезування;
• Використано в 2020 р. - 1 тотальний ендопротез колінного суглобу
для ревізійного протезування на суму 60 000.00 грн.;
• Залишок станом на 01.01.2021 р. на суму 527991.50 грн.
Завдяки дії програми в Рівненській області наявна чітка інформація про
кількість пацієнтів з термінальними стадіями артрозу кульшового та колінного
суглобів, котрі мають групу інвалідності з приводу даної патології та
потребують проведення втручань з ендопротезування суглобів. Заміна суглобів
пацієнтам проводиться згідно черги, сформованої в управлінні охорони
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здоров’я РОДА, оскільки потреба в безкоштовних ендопротезах перевищує
обсяг фінансування програми.
За період дії програми ( 2016-2020 роки ) згідно фінансування отримано 73
комплекти ендопротезів ( кульшові суглоби безцементні - 44, кульшові суглоби
гібридні - 10, колінні суглоби - 16, ревізійні кульшові - 2, ревізійні колінні 1 ). З них - імплантовано 52 комплекти згідно черги управління.
7 комплектів ендопротезів «Surgival», котрі знаходяться на балансі довший
час, будуть імплантовані пацієнтам до закінчення дії програми після
проходження оцінки відповідності технічного регламенту ( документи подані у
відповідні органи фірмою «Неомед» ).
■ Враховуючи наведене, просимо затвердити аналогічну програму на період
дії 2021-2023 роки для забезпечення надання медичної допомоги хворим із
ураженням органів опори та руху.
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Рівненська обласна рада

На рішення Рівненської обласної ради № 201 від 17.06.2016 «Про обласну
програму забезпечення надання медичної допомоги хворим із ураженням
органів опори та руху на 2016-2020 роки», обласна державна адміністрація
інформує наступне.
В управлінні охорони здоров'я облдержадміністрації створений реєстр
хворих, які потребують оперативного втручання стосовно ендопротезування
суглобів.
Станом на 06.01.2021 р. на безкоштовне отримання ендопротезів
кульшових та колінних суглобів знаходиться 829 хворих., прооперовано 372
хворих.
З початку 2020 року управлінням охорони здоров'я з метою реалізації
обласної комплексної програми по забезпеченню населення безкоштовними
ендопротезами кульшових та колінних суглобів було закуплено 15 ендопротезів
на суму 997 026 грн., це:
• 6 комплектів ендопротезів кульшового суглобу безцементного типу
фіксації компонентів клиновидний;
• 6 комплектів тотальних ендопротезів колінного суглобу для
первинного протезування;
• 1 комплект тотального ендопротезу кульшового суглобу
безцементного типу фіксації компонентів з керамічною голівкою;
• 2 комплекти тотального ендопротезу кульшового суглоба для
ревізійного протезування;
• Використано в 2020 р. - 1 тотальний ендопротез колінного суглобу
для ревізійного протезування на суму 60 000.00 грн.;
• Залишок станом на 06.01.2021 р. на суму 527991.50 грн.
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Завдяки дії програми в Рівненській області наявна чітка інформація про
кількість пацієнтів з термінальними стадіями артрозу кульшового та колінного
суглобів, котрі мають групу інвалідності з приводу даної патології та
потребують проведення втручань з ендопротезування суглобів. Заміна суглобів
пацієнтам проводиться згідно черги, сформованої в управлінні охорони
здоров'я РОДА, оскільки потреба в безкоштовних ендопротезах перевищує
обсяг фінансування програми.
За період дії програми ( 2016-2020 роки ) згідно фінансування отримано 73
комплекти ендопротезів ( кульшові суглоби безцементні - 44, кульшові суглоби
гібридні - 10, колінні суглоби - 16, ревізійні кульшові - 2, ревізійні колінні 1 ). З них - імплантовано 52 комплекти згідно черги управління.
7 комплектів ендопротезів «Зш^іуаі», котрі знаходяться на балансі на
даний час, будуть імплантовані пацієнтам до закінчення дії програми після
проходження оцінки відповідності технічного регламенту ( документи подані у
відповідні органи фірмою «Неомед» ).
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