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Про стан наданнrI первинIIоi допомоги
населенню району за сiченъ-грудень 20lб р.
Комуна.тrьний закJIад <<Вiльшанський районний центр

IIМСД) розпочав

своЮ роботУ 01 серпЕ,I 2013 року. ЦентР створений з метою реапiзацii
державноi полiтики у сферi охорони здоров'я, що передбачае забезпечення

населеннrI доступною, свосчасною, якiсною та ефективною первинною медикосанiтарною допомогою, KepoBaHocTi та безперервностi медичноi допомоги.
Прiоритетним напрямком в роботi КЗ <Вiльшанський районний центр IIМСД)
с задоволенIuI потреб населення в якiснiй медичнiй допомозi.
Що стрУктури Центру увiйшли 2 лiкарськкх амбулаторiТ (Вiльшансъка та
.Щобрянська), 1 2 фельдшерських та 5 фелъдшерсько-акушерських пунктiв.
У ЛИПНi 2015 року Вiльшанський РЦ ПМС,Щ отримав лiцензiю на право
проводити медичну практиц, у жовтнi 2015 року - лiцензiю на провадження

з культивування рослин, вкJIючених до таблицi I
ПерелiкУ наркотичниХ засобiв, психотрОпниХ речовин i прекурсорiв,
затвердЖеногО Кабiнетом MiHicTpiB УкраiЪи, зберiгання, перевезення,
господарськоi дiяльностi

придбання, реапiзацii (вiдпускУ), використанЕя та знищенЕя наркотиtIних
засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв. У груднi 2015 року Центр одним
з першшх в областi пройшов акредитацiю на право надання медичнЕх послуг
населенню Вiльшанського району.
населення району, що обслуговуеться Вiльшанським рц пмс,що станом
на 01 .01.201.7 скJIадае 12590 осiб. Первинну допомоry населенню надають
5 лiкарiв загальноi практики сiмейноi медицини, 2 лiкарi педiатри, 9 сестер
медичних, 18 фельдшерiв та акушерок i 28 осiб молодшого медичного та

обслrуговуючого персонtллу.
Не забезпечено меди.Iним перон€lпом Чистопiльський фельдшерський
пункт, завiдуючою Синюшського фельдшерського пункту працюе сумiсник.
ГОСТРОю зЕrлишаеться проблема придбання лiкiв житеJuIми сiльських
населених гryнктiв.
бiльшостi з них аптечнi закJIади району проводять
розповсюдження медикаментiв через фельдшерсько-акушерськi чи
фельдшерськi гrункти.
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01.01.2015 фiнансуванЕя Центру здiйснюеться за рахунок державноТ
субвенцiТ мiсцевим бюджетам, яка у 20|7 роцi складае 3550,6 тис.грн. KpiM
того, на оппату KoMyHtlлbHID( платежiв з районного бюджеry видiлено
190,0 тис.rрн. Загальна сума затверджених на утримання установи видаткiв у
cyMi 3740,6 тис.грн. покривае потребу гагrузi на 'l2%. Незабезпеченiсть фонду
оплати працi скJIадас |443 тис.грн. Поточнi видатки на утриманнrI установи в
кошторисi не передбаченi. Потреби закпаду частково Bp€lxoвaнo при розподiлi
вiльного з€tJIишку районного бюджету в cyмi 26,0 тис.грн., щс будуть
направленi на поточнi видатки. Загапъна потреба у видатках на утриманЕrt
установи скJIадае 2|4,5 тис.грн. (вiдповiдно до фактичних видаткiв 201б року).
Через вiдсутнiсть фiнансування, видаткiв на проведення peMoHTiB
примiщень та забезпеченЕя товарно-матерiальними цiнностями бiльшiсть
закладiв первинноi мережi району знаходиться у вкрай занедбаному cTaHi. У
20|6 роцi сiлъськi ради надаваJIи Центру субвенцiю, яка використовувЕ}лася дJuI
покращення наданIш медичноi допомоги жителям району.
За 2015-2016 рош, покращипись ocHoBHi iнтегральнi пок€lзники стану
здоров'я населеншI та ресурсного забезпечення КЗ <Вiльшанський районний
центр первинноТ медико-санiтарноi допомоги), саме :

показники

Стап здоров'я населення, промилi:

cMepTHicTb HeMoBJuIT (на 1000 нар. живими)

при обласному показнику
рiвенъ первинноi iнвалiдностi осiб працездат.вiку
при обласному пок€лзнику
piBeHb первинноi iHBa.TriдHocTi дитячого населенIuI
при обласному пок€lзнику

профiлаlсгпчпа робота :
Погiршився пок€rзник сво€часностi первинного
вакцинапьного комIшексу дiтям до 1 р. (%)
Охоплення ryберкулiнодiагностикою дитячого населення
охоплення оботеженЕя на ВIл вагiтних жiнок
нез€л"лежно вiд TepMiHy вагiтностi (%)
Захворюванiсть на алкогольнi психози
доступнiсть та якigть надання медичпоi допомогп:
Вiдсоток виявлення хворих на ryберкульоз при
профiлактичних медичних оглядах (%)
Вiдсоток бактерiовидiлення серед вперше
виявJIенкх хворих на ryберкульоз (%)
Кiлькiстъ звернень цромамн щодо

незадовiльногомедичногообслуговування

ресурспе забезпечення :
Питома вага атестованих лiкарiв вiд тих, хто

2015 р.

2016 р.

|7,54

35,7|
9,27

52,7

4|,4

35,0

50,4
30,2
25,7

38,3

37,4

982.2
100

984.5
100

не рееструвалась
55,5

55,б

100

44,4

0

0

100

100
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пiдлягав атестацii на кiнецъ звiтного перiоду (%)
Питома вага атестованих середнiх медиtIних

l00

100

працiвникiв (%)

Покращилась кадрова сиryацiя. У 20Lб роцi пiдвищили квалiфiкацiю
2 лiкарi та 4 сестер медиIIних. Потреба в кадрах: лiкар-педiатр, лiкар загальноТ
практики сiмейноi медицини.
Рейтинговi мiсця: у 2015 р. - 3, у 2016 - 2а. Вiдсоток невикон€лннrI
показникiв у порiвняннi з минулим роком: 20|5 р. - 32,2О/о,у 201_6 р. , З5.7%.
Показники захворюваннrI на туберкулъоз, поширеностi захворювання на
ryберкульоз (промилi): 201.5 р. - 55,1, 2016 р. - 5б,3 на 100 тис.нас. при
обласному пок€}знику - 114,5.
Показник захворюваностi на ryберкульоз: 2015 р. - 70,8, 201б р. - 71,4 на
10 тис.нас. при обласному пок€lзнику

- 76,7.

Зменшився вiдсоток хворих iз бактерiовидiленням: 20t5 р. - 100,201б р. 44.4, при обласному - 76,3.
Захворюванiсть на злоякiснi новоутворення на 100 тис. населеннrI
зменшилася i скJIадае З57,4 при обласнотvtу показницу 46З.5. CMepTHicTb вiд
злоякiсних новоутворень - 206,5 при обласному показнику 209,6.
.Щорiчна летальнiеть серед первинних виrlвлен}uгх на онкозахворюванIuI 27,|, при обласному показнику 30,9.
Хворих з iнфарктом мiокарду, якi пiдлягали реабiлiтацiйному лiкуванню |7, з них пройшли реабiлiтацiйне лiкуванш - 9, що скJIадае 52,9О/о. CMepTHicTb
при гострому iнфарктi мiокарду скJIадае 0 при обласному показнику 16.8.
Пологи поза лiкувальним закJIадом у 2015-2016 рока:( не рееструв€lлись.
З метою покращення наданЕя первинноI допомоги населенню району:

1. Головному лiкарю КЗ

Нездвецькiй С.С.:

<<Вiльшанський районний

центр IIМСД)

покращувати матерiально-технiчне забезпеченшI

амбулаторiй,

фельдшерсько-акушерських та фельдшерських гryнктiв;
постiйно контроJIювати роботу з кадрами;
покращити покilзники роботи Щентру, довiвши покЁlзниlса роботи до рiвня
обласних.

2. Засryпнику головного лiкаря КЗ <<Вiльшанський районний центр
IIМСД> пЩеmярьовiй е.П., завiдуючим амбулаторiй, фельдшерсько-

акушерських tа фельдшерських пунктiв району:
забезпечувати ефективне використ€lнIuI пересувного флюорографа;
поIФащити контрольнi показники педiатричноТ сlryжби та робоry
сiмейних лiкарiв до рiвня обласних;
активiзувати роз'яонювальну та санiтарпо-просвiтницьку робоry серед
населенIuI району;
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покращити роботу

з

профiлактики захворювання

на ВIJUСНIД

та

ryберкульоз.
розпорядження iнформувt}ти першого заступника
числа
голови райдержадмiнiстрацii Нестерова С.А. щоквартапу
наступного за звiтним перiодом.

3. Про стан викон€lння

до t0

4. Контроль за виконанЕям даного розпорядження покJIасти на першого
заступника голови районноi державноi адмiнiстрацii Нестерова С.А.

Перший заступшшк голови
райошпоi державrrоi адмiнiстрачii

с.нЕстЕров

