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План діяльності – Пояснення – Паспорт програми
Пояснення до програми субсидій № 27:
Раннє виявлення захворювань
IPR-№ 611 – Захист здоров’я
1. Відповідальні фахові та оперативні адміністративні структури
А. Обстеження слуху новонароджених: Гессенське міністерство соціального захисту та
інтеграції, Профілактичний центр для дітей
Б. Профілактика рахіту: Гессенське міністерство соціального захисту та інтеграції,
адміністрація округу Дармштадт
В. Обстеження розвитку мовлення: Гессенське міністерство соціального захисту та інтеграції,
відділи охорони здоров’я і Профілактичний центр для дітей
Г. Профілактичне обстеження новонароджених і дітей: Гессенське міністерство соціального
захисту та інтеграції, Профілактичний центр для дітей
Д. Обстеження обміну речовин у новонароджених: Гессенське міністерство соціального
захисту та інтеграції, Профілактичний центр для дітей
2. Нормативно-правова база або інша основа
Закон Гессену про покращення охорони здоров’я дітей від 14 грудня 2007 р. (ЗПОЗД І 2007
856)
Угода про профілактику рахіту від 01.01.2006 р., Перша додаткова угода від 22.20.2012 р.
Добровільні бюджетні трансферти за Законом про бюджет
3. Опис програми та діяльності
3.1. Опис програми
А. Подальше розширення повсюдного високоякісного обстеження слуху новонароджених у
Гессені з метою своєчасного виявлення, лікування та профілактики відповідних
захворювань під час раннього діагностичного обстеження. Для цього співробітники
університетської клініки у Франкфурті-на-Майні проводять навчання лікарського персоналу
лікарень швидкої допомоги. Завдяки процедурі документації досягається високий рівень
якості обстеження слуху у всьому Гессені, ініціюються та підтримуються відповідні
дослідницькі проекти.
Б. Процедури з профілактики рахіту та карієсу у немовлят і дітей молодшого дошкільного
віку. Витрати на профілактику рахіту повністю покриваються медичними страховими
компаніями. Земля Гессен забезпечує єдиний рівень якості та повсюдне забезпечення
послугою немовлят і дітей молодшого дошкільного віку шляхом централізованого
виявлення потреб, закупівельних процедур і розподілу відділами охорони здоров’я.
В. Єдина процедура проведення обстеження розвитку мовлення дітей у дитячих садках і
дитячих дошкільних центрах у Гессені, а також його розширення, включаючи наукові
дослідження та надання інформаційного матеріалу для проведення навчання та роботи з
громадськістю. Усі діти з підозрою на вади мовлення виявляються індивідуально та на
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добровільній основі обстежуються у відповідних закладах або відправляються на
адекватне лікування. Організація системи документування для забезпечення якості
підтримки розвитку мовлення шляхом порівняння з відповідним віку розвитком дітей під
час обстеження для вступу до школи. Підтримка проектів, які сприяють розвитку мовлення
дітей, а також заходів/ програм, які забезпечують високий рівень якості обстеження дітей
для вступу до школи.
Робочі матеріали, а також супроводжуючі заходи з реалізації програми (оцінка,
встановлення вікових нормативів, супроводжуючі дослідження, публікації тощо) можуть
фінансуватися у межах наданого фінансування.
Г. Подальше розширення повсюдного контролю повноти профілактичного обстеження
новонароджених і дітей та письмового документування відвідувань педіатра, а також
відповідне оцінювання якості.
Д. Витрати на персонал і матеріальні витрати, які виникають у межах забезпечення якості
поглибленого обстеження обміну речовин у новонароджених та які не покриваються
обов’язковим медичним страхуванням.
3.2 Діяльність, пов’язана з програмою
Діяльність відповідає опису програми
4. Зв’язок з політичними цілями
Захист дітей від захворювань і вад здоров’я шляхом проведення профілактичних обстежень,
економічно ефективне амбулаторне та стаціонарне медичне обслуговування з урахуванням
потреб, а також забезпечення надання медичних послуг кваліфікованим персоналом і
гарантія безпечного поводження з медичними препаратами та речовинами.
5.Отримувач (Реципієнт)
А. Університетська клініка у м. Франкфурт-на-Майні
Б. Фармацевтичні підприємства
В. Округи, міста земельного підпорядкування (відділи охорони здоров’я) та університетські
дослідницькі центри, а також інші публічні, комунальні та приватні установи
Г. Університетська клініка у м. Франкфурт-на-Майні
Д. Університетська клініка у м. Франкфурт-на-Майні, Земельна палата лікарів Гессену у
якості розпорядника
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6. Кількісні та якісні показники
Одиниця

План
2016

План
2015

Факт
2014

Факт
2013

Факт
2012

6.1 Числовий вимір / кількість
Договори/надання
кількість
24
фінансування
6.2 Показники успішності (результативність послуг)

24

33

22

20

6.2.1 Забезпечення проходження профілактичного обстеження на території всієї землі та
раннє виявлення захворювань та відхилень розвитку у новонароджених і дітей молодшого
дошкільного віку
Залучення пологових будинків відсотки
38
36
34
33
36
до
повсюдної
системи
обстеження
слуху
у
новонароджених
Частка дітей (4-4,5 роки) на рік, відсотки
25
25
10
11
16
які беруть участь у обстеженні
розвитку мовлення
Частка дітей, які взяли участь у відсотки
98
98
99
98
98
обов’язковому
профілактичному обстеженні
за Законом про охорону
здоров’я дітей
6.3 Фінансові показники (ефективність послуг)
6.3.1 Ефективне використання бюджетних коштів землі з оптимальним досягненням цілей
Земельні бюджетні кошти на євро
2,30
2,30
2,40
2,30
2,50
дитину
з
цільової
групи
профілактичного обстеження
дітей
7. Наданий обсяг коштів/ бюджетні асигнування

Разом
з них:

Новий
наданий
обсяг
коштів
2 250 000

2016

БА
2017

2 250 000 -

Кошти землі
2 250 000 2 250 000
Інші доходи
Надходження з коштів ЄС Надходження з коштів федерація

-

БА
2018

БА
2019

БА
2020

-

-

-

-

-

-
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Надходження
осіб

від

інших -

-

-

-

-

-

8. Особливі регулювання програми; зауваження про надання коштів
8.1 Кошти бюджетної програми можна переносити
8.2. Додаткові надходження підвищують, а недостатні надходження скорочують
повноваження на надання бюджетний асигнувань.
8.3. Перевищення витрат може покриватися з програми №34 (Підтримка розвитку
мовленнєвих компетенцій у дітей дошкільного віку).
9. Ліквідність
План 2016 р.
євро

План 2015 р.
євро

-

-

2 250 000

2 250 000

Надходження (фінансування)

-

-

Надходження (затвердження нового
фінансування)
Разом

-

-

2 250 000

2 250 000

Земельні кошти (фінансування)
Земельні
кошти
(затвердження
нового фінансування)

Фактично
2014 р.
євро
1 309 928

651 640

1 961 568

10. Строк дії або обмеження строку дії
Не обмежено
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