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Основні тенденції демографічної ситуації та окремих показників 

охорони здоров’я  

 

 

Чисельність 

населення на 

району на протязі 

останніх 50 років 

є достатньо 

стабільною, коли-

вається у межах 

62 – 64,5 тисяч 

жителів, і у 2016 

році склала 

64 093 особи, що 

на 19 більше як у 

2015 році. 

У порівнянні з 

2015 роком 

народжуваність в 

районі зросла на 

34 особи (1106 

дітей проти 1072) 

і знаходиться на 

рівні 1995 - 2005 

років (саме в цей 

період на 

Березнівщині 

фіксувалися най-

гірші демо-

графічні 

показники). 

Народжуваність у 

2016 році на 16% 

менша як у 1986. 

Для порівняння - 

у 1972р 

народилось 1877 

дітей. 

 
 



 

 

 

Смертність у 

2016 році  

збільшилася  у 

порівнянні з 2015 

роком   на 22 

випадки (з 765 до 

787 осіб) і  майже 

на 40% вища, як 

у 1986 році, та 

знаходиться на 

рівні 2000 року. 

Для порівняння - 

у 1972 р померло 

417 осіб. 

 

 

 

Структура 

смертності 

дорослого 

населення 

суттєво не 

змінюється в 

динаміці,  

головні причини: 

хвороби системи 

кровообігу – 

75,3% (+4,9% до 

2015р), 

новоутворення – 

10,6% (-1,2% до 

2015р.), травми 

та отруєння – 

6,6% (+0,1% до 

2015р)  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

У порівнянні з 

2014 роком 

зросла  

смертність у віці 

до 1-го року (так 

звана «малюкова 

смертність») , у 

віці до 1-го року 

померло 13 дітей, 

у 2015 році – 12). 

Це на 29% нижче 

від рівня 1986 

року. 

8 випадків смерті 

дітей першого 

року життя – 

вроджена та 

спадкова 

патологія,  

7 – перинатальні 

стани, На відміну 

від 2016 року не 

зареєстровані 

нещасні випадки 

(аспірації 

дихальних 

шляхів вмістом 

шлунку). Аналіз 

цих випадків 

свідчить про 

необхідність 

покращення 

пренатальної 

ультразвукової 

діагностики та 

проведення більш 

активної і 

цілеспрямованої 

санітарно-

освтньої роботи з 

попередження 

вродженої 

патології. 

 



 

 

 

Природній 

приріст 

населення у 2016 

році склав 5,0 

(4,9 у 2015 році) 

на 1000 

населення, що 

складає 42%  

1986 року і у 4 

рази менше за 

рівень 1971 року, 

проте вищий  у 

1,5 – 2 рази як у 

1995 – 2005 

роках. Район 

знаходиться  в 

когорті північних 

районів області, 

які забезпечують 

позитивний 

природній 

приріст 

населення  

Рівненщини в 

цілому. Не лишнє 

нагадати, що 

демографічна 

ситуація більшою 

мірою  залежить 

від соціально-

економічної 

ситуації у країні в 

цілому та в 

регіоні, зокрема, 

а не від 

діяльності медич-

них установ. 

Звертає на себе 

увагу те, що 

середня 

тривалість життя 

чоловіків (60р) 

дорівнює віку їх 

виходу на 

пенсію.   

 

 



 

 

Стан здоров’я населення 

 

У 2016 році зареєстровано деяке 

збільшення захворюваності та поширеності 

захворювань серед населення району, в 

основному  за рахунок хворобливості дитячого 

населення. 

 

 

 
Показники захворюваності та поширеності захворювань набагато 

нижчі від пікових, зареєстрованих у 2010 році, але, у порівнянні з 1985 

роком: 

 по захворюваності – вищі у 3,5 рази серед дитячого населення і у 1,5 

рази серед дорослого населення; 

по поширеності захворювань – практично у 4 рази  вищі. 



 

 

Якщо проаналізувати захворюваність та поширеність захворювань 

серед всього населення, серед дітей та серед дорослих, то чітко видно 

закономірність: до чорнобильської катастрофи населення району хворіло 

менше, як в середньому по області, а після 1986 року і донині  - більше, або 

практично так само, як в середньому по області 

  

  

  

 

 



 

 

У  «післячорнобильському» періоді: 

 

Онко-

захорюваність 

(на 100 тис 

населення) у 

2016р. на 27% 

вища, як у 1985, 

приблизно в 2 

рази вища як у 

70х роках XX 

століття, дещо 

виросла у 

порівнянні з 

2015 роком та 

протягом періоду 

спостережень є 

нижчою за 

середньообласні 

показники. 

Серед дорослих 

онко-

захворюваність –

становить128,2% 

показника 1985 

року на та на 

5,5% вища як у 

2015 році, пік 

онко-

захворюваності  

серед дорослих – 

2011 рік.  

Онко-

захворюваність  

дітей майже в 22 

рази перевищує 

рівень 1985 року 

та є макси-

мальною за час 

спостережень. У 

2016 на 

онкологію за-

хворіло 7 дітей, з 

них 5 на лейкози; 

2 таких дітей 

померли до року. 

 

 



 

 

 

Поширеність 

новоутворень у 

постчорнобильсь

-кий період серед 

дорослих майже 

у 2 рази, а серед 

дітей у 11 разів 

вища за 

показники 80-х 

років ХХ 

сторіччя, в 

цілому свідчить 

не тільки про 

вплив іонізую-

чого випроміню-

вання на здо-

ров’я, але й про 

ріст онко-

настороженості 

населення та 

медичних праці-

вників, а також 

про виявлення 

захворювань на 

більш ранній 

стадії та, 

відповідно, про 

більш ефективне 

лікування.  

 

Частота врод-

жених аномалій 

(на 1000 ново-

народжених) 

зберігається на 

рівні майже у 2 

рази вищому за 

рівень 1985 року; 

пік їх реєстрації  

спостерігався у 

1995 році, коли 

їх було у 5 разів 

більше в 

порівнянні з 

1985 роком. 

 



 

 

 

Ріст поширеності 

вроджених вад 

розвитку (майже 

у 3 рази в 

порівнянні з 80 

роками ХХ 

сторіччя) 

свідчить про 

більші 

можливості 

медицини в 

лікуванні та 

адаптації таких 

хворих. 

 

Мертво-

народжуваність, 

завдяки заходам 

по удосконален-

ню перинаталь-

ної допомоги, які 

здійснювалися 

на рівні держави, 

менша у 4 рази у 

порівнянні з 

1986, коли був 

пік мертво-

народжуваності. 

На відміну від 

самовільних 

викиднів вона є 

побічною озна-

кою радіаційного 

впливу. 

Пік захворював-

ності новонаро-

джених спостері-

гався у 1995 

році, у 2016 році  

захворюваність 

новонароджених  

у 4,5 рази вища, 

як у 1985 році та 

на 15% вища, як 

у 2015 році.  
 



 

 

 

Поширеність 

ендокринної 

патології серед 

дітей та 

дорослих у 2016 

році у 5 разів  

вища,  а 

захворюваність 

на цукровий 

діабет у 

дорослих у 3 

рази вища, ніж у 

80 рр. ХХ 

сторіччя. 

 

 



 

 

 

 

Поширеність 

захворювань 

системи 

кровообігу 

серед дорослих 

виросла майже 

у 4 рази, 

захворюваність 

на гіпертонічну 

хворобу зросла 

майже у 3 рази, 

на ішемічну 

хворобу серця – 

майже у 1,7 

рази відносно 

показників 80 

рр. ХХ 

сторіччя. 

 

 

 



 

 

 

Захворюваність 

на інфаркт 

міокарду у 

порівнянні з 

1985 роком 

зросла у 3,5 

рази та на 24% 

менша у 

порівнянні з 

2015 роком.  

 

Захворюваність 

на церебро-

васкулярні 

хвороби майже 

у 5 разів вища, 

ніж у 1985 році. 

 



 

 

 

Рівні ряду захво-

рювань у пост 

чорнобильському 

періоді  не мають 

тенденцій до рос-

ту, наприклад:  

ревматоїдний 

артрит, 

ревматизм,  

захворювання 

психіки і 

поведінки,  

інфекційні 

хвороби. 

 

 

 



 

 

Середньострокові тенденції свідчать про незадовільний стан здоров’я 

населення в «післячорнобильський» період, тенденції  2010-2016 років 

свідчать про  ріст захворюваності та поширеності «хвороб цивілізації» та їх 

наслідків (шкідливі звички та їх наслідки, ожиріння, діабет, серцево-судинні 

та судинно-мозкові захворювання, рак,). Саме «хвороби цивілізації» 

визначають незадовільний стан здоров’я населення району, як і у всій 

Україні загалом. Їх об’єднує спільний патогенез: реакція організму на 

пошкоджуючи фактори: іонізуюча радіація, хімічні сполуки, що містяться у 

їжі, воді чи повітрі і т.д. на фоні ослабленого психологічним стресом 

(соціально-економічного походження) імунітету та  нездорового способу 

життя (зловживання алкоголем, переїдання тощо). 

 

 



 

 

У 2016 році у районі: 

у порівнянні з середньо-обласними показниками за 2015 рік за основними 

класами хвороб  спостерігається високий рівень захворювань на злоякісні 

новоутворення в IV стадії, травми та отруєння: 

за поширеністю захворювань негативні тенденції мають хвороби крові, 

органів травлення, ендокринної системи, травми і отруєння, хронічний 

алкоголізм. 

 
 

 
 

 

 



 

 

Аналіз демографічних показників,  

показників стану здоров’я населення та вкладу  в формування 

громадського здоров’я  установ охорони здоровя 

 

Для аналізу ефективності діяльності системи охорони здоров’я 

застосовуються різні критерії.  

Досить інформативні показники так званої «запобіжної смертності», до 

якої відносяться усі випадки смерті, які б могли бути попереджені за умов 

оптимальної діяльності системи охорони здоров’я та суспільства. Для 

держави цікавими є показники, які стосуються працездатного населення. 

 

У 2016 році 

смертність 

населення у 

працездатному 

віці зменшилася 

на 10 осіб (з 166 

до 156), та на 

12% перевищує 

середньообласни

й показник за 

2015 рік (9 місце 

в області); жінок 

померло 24 

(проти 30 у 

2015), чоловіків 

132 (проти 136). 

У структурі 

смертності 

працездатного 

віку, в порівнянні 

з структурою 

загальної 

смертності – у 4 

рази вища 

смертність від 

травм і отруєнь, у 

2,5 рази – від 

новоутворень та 

від хвороб 

органів 

травлення. 
 

 



 

 

 

Запобіжна смертність 

знижується більш 

швидкими темпами, 

як загальна смертність 

при ефективній 

діяльності системи 

охорони здоров’я та 

ефективній соціальній 

політиці. Після 

зменшення у 2007 – 

2012 роках, рівень 

смертності з 

запобіжних причин 

має вигляд плато з 

незначними 

коливаннями, 

зокрема, у 2016 році у 

порівнянні з  2015 

роком, вищезазначені 

показники дещо 

покращилися, але 

говорити про 

радикальне покраще-

ння функціонування 

державної системи 

громадської охорони 

здоров’я підстав 

говорити немає. 

 

 

Виділяють три групи 

запобіжної 

смертності, викликані 

причинами, яким 

пожна запобігти 

відповідно заходами 

первинної, вторинної 

та третинної 

профілактики. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Проаналізовані 109 з 

156 випадків смерті 

осіб працездатного 

віку у Березнівському 

районі у 2016 році, що 

померли від причин, 

класифікованих, як 

запобіжні.  

У 2016 році таких:    

І групи – 90 (82,6%) 

проти 89 (77,4%) у 

2015, 

ІІ групи – 4 (3,6%) 

проти 8  (6,9%)у 2015, 

ІІІ групи – 15 (13,8%) 

проти 18 (15,7%) у 

2015 році. 

У 2016 році на 5% зросла питома вага смертей, яким можна було б 

запобігти засобами первинної профілактики,  а саме за рахунок профілактики 

смертей від інсультів, цереброваскулярних захворювань, травм, отруєнь, 

злоякісних утворень пов’язаних зі зловживанням тютюном, захворювання 

внаслідок зловживання алкоголю, в т.ч. алкогольної хвороби печінки та ін., 

тобто при ефективній реалізації державної соціальної політики 

(попередження дорожного травматизму, зловживання тютюнопалінням та 

алкоголем, контроль продовольчих товарів, проходження диспансерного 

огляду тощо:  

. 

 

 



 

 

 

Ми можемо 

спостерігати ряд 

негативних тенденцій, 

які сприяють такій 

ситуації в показниках 

запобіжної смертності 

від хвороб 1 групи у 

2016 році:   

 

На 4 випадки (28,5%) 

збільшилась 

смертність від 

онкозахворювань, які 

класифікуються по 1 

групі запобіжних 

причин. А це свідчить 

про неефективне 

виявлення 

онкозахворювань в 

ранніх стадіях. У 

порівнянні з 2015 

роком на 5%  зросла 

питома вага 

злоякісних 

новоутворень, 

виявлених вперше у 3 

та 4 стадіях. 

 

На 12 випадків  (на 

третину) зросло число 

смертей від травм та 

отруєнь 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Це не дивно, адже у 

2,5 рази виросло 

число отруєнь, майже 

у 2 рази – дорожньо-

транспортних пригод, 

у 1,5 раза – число 

нанесених ушкоджень 

та вбивств. 

 

Позитивні тенденції: 

 

майже наполовину 

зменшилось число 

смертей у віці 25-64 

роки від інсультів та 

цереброваскулярних 

хвороб, хоча їх 

виявлення суттєво не 

змінилося; 

 

 

 

на третину 

зменшилося число 

смертей від хвороб 

печінки. 



 

 

 

 

 

За причинами 

смертей ІІ групи 

(окремі візуальні 

форми онко-

захворювань), які 

діагностуються 

при 

скринінгових 

програмах число 

смертей 

зменшилося 

вдвічі. Проте 

хронічне 

невиконання  

таких програм 

через низьку 

явку населення 

для 

диспансерного 

огляду 

(наприклад, 

онкопрофогляди

у жінок) не 

вселяють 

оптимізму. 

 

 



 

 

 

 

 

За причинами 

запобіжної 

смертності третьої 

групи - третинної 

профілактики 

(ефективне надання 

медичної допомоги) 

(хвороби крові, 

виразкова хвороба, 

гіпертонічна 

хвороба, хірургічна, 

акушерська, 

інфекційна  

смертність) ми 

можемо бачити 

динаміку ідентичну 

першій групі (після 

значного 

покращення у 1995 - 

2012 роках – 

стабілізація з 

різнонаправленими 

коливаннями у 2013 

– 2016рр).  



 

 

 

Тут основним є 

дотриманням 

стандартів та 

протоколів надання 

медичної допомоги. 

Наявні негативні 

тенденції 2016 року - 

це, зокрема, низький 

рівень туберкуліно-

діагностики, 

рентгенологічних 

профоглядів на 

туберкульоз, 

пов’язані з 

економічними 

факторами.  

Наприкінці 2016 

року району 

передана пересувна 

флюорографічна 

установка, вона, як і 

флюорограф ЦРЛ, 

потребують 

капітального 

ремонту, відповідні 

розрахунки надані 

райдержадміністрації 

та районній раді. 

 

 

 

 

Для контролю якості медичної допомоги на різних рівнях її надання 

Міністерством охорони здоров’я України рекомендується застосовувати ряд 

критеріїв, які оцінюються за динамікою, а не за абсолютними значенням. 



 

 

 

 

На первинному 

рівні: спостеріга-

ється негативна 

динаміка 5 

показників з 8, на 

вторинному – 4 з 

5. Тільки один з 

них прямо 

залежить від 

невиконання 

своїх функцій 

державою – 

своєчасне прове-

дення первинного 

вакцинального 

комплексу не-

можливе через 

відсутність 

централізованих 

поставок вакцин. 

Всі інші нега-

тивні  тенденції 

необхідно деталь-

но аналізувати, 

проте очевидно, 

що переважна 

частина з них , в 

т.ч. і вторинного 

рівня, пов’язана з 

недостатніми 

заходами первин-

ної профілактики 

захворювань 

через їх 

недостатнє 

фінансування. 

            

 

Головним лікарям закладів охорони здоров’я, їх заступникам, 

керівникам структурних підрозділів, районним спеціалістам за відповідними 

профілями необхідно виконувати вимоги директивних документів по 

стандартизації медичної допомоги, щоденно контролювати виконання 

клінічних протоколів, забезпечувати на належному рівні організаційно-

методичне керівництво роботи первинного рівня надання медичної 

допомоги, проведення санітарно-освітньої роботи, тощо. 

 



 

 

Відповідно до Постанови КМУ від 30 грудня 2013 року №977 з 1 

жовтня 2014 року, для працівників, які надають первинну медичну допомогу, 

діє визначений порядок встановлення надбавок за обсяг та якість виконаної 

роботи. Посадовий оклад може регулюватися як числом прикріпленого 

населення, його віковою та статевою структурою, так і рядом якісних 

показників серед яких: 

показник рівня виявлення онкологічних захворювань на ранній стадії 

серед хворих, у яких вперше виявлено візуальні форми раку; 

показник виконання плану проведення флюорографічного обстеження 

групи медичного ризику 

показник питомої ваги пацієнтів з кислотно-стійкими бактеріями у 

мокротинні серед усіх хворих з підозрою на туберкульоз та його рецидив 

показник питомої ваги дітей віком до 6 місяців включно, які 

перебувають на грудному вигодовуванні 

показник виконання календарного плану проведення медичних оглядів  

здорової дитини віком до 3 років 

показник первинної захворюваності на гострий інфаркт міокарду та 

інсульт 

показник рівня госпіталізації до закладів охорони здоров’я вторинного 

рівня 

показник кількості виїздів до хронічних хворих за викликами екстреної 

медичної допомоги 

показник кількості консультативних висновків з приводу захворювань 

виданої лікарем вторинної медичної допомоги. 

 

Обласним 

управлінням охорони 

здоров’я надаються 

для порівняння сім 

показників: три з них 

гірші за середньо 

обласних показників 

за 2015 рік (у 

минулому році таких 

було шість).  

Цього року  

покращилося 

виявлення 

візуальних форм 

онкології в І і ІІ 

стадіях. 

 

 



 

 

 

Перевищує 

середньообласний 

показник 2015 року 

захворюваність 

інфарктом міокарду 

у працездатному віці, 

хоча вона у 2016 році  

в три рази менша 

 

 

 

 

 

 

Нища середньо 

обласної 2015 р 

захворюваність на 

інсульт у 

працездатному віці 

та в 5 разів менша у 

порівнянні з 

минулим роком. 

 

 

 

 

 

 

 

Нища за середньо 

обласний показник 

2015 року і разом 

обчислена 

захворюваність на 

інфаркт та інсульт в 

працездатному віці 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Зріс в динаміці та 

вищий за середньо 

обласний 2015 року 

рівень госпіталізації 

населення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вдвічі виросла 

кількість 

консультативних 

висновків лікарів 

вторинної ланки 

 

 

 

 

 

 

 

Одним з 

інформативних 

критеріїв ефек-

тивності діяльності  

первинного рівня є 

показник частоти 

виїзду швидкої 

медич-ної допомоги 

до хронічних хворих, 

який, зріс в динаміці 

на 41% та перевищив 

середній по області у 

2015 році. Тому 

доцільно провести 

структурний аналіз 

цього показника: 

 

 
 



 

 

  

  

  

  



 

 

  

  

  
Значне переважання в структурі виїздів бригад швидкої медичної 

допомоги до хронічних хворих по Соснівській лікарській дільниці, по місту 

Березне, селах Зірне та Городище потребує невідкладних організаційних 

заходів по Центру первинної медичної допомоги, серед яких створення 

амбулаторій в Зірному і Городищі, оптимізація роботи Соснівської АЗПСМ. 

Хоча очевидними є й інші причини: різниця в кількості населення, що 

обслуговується бригадами «швидкої»: 8,5 тисяч по Соснівському ППБ, 28 

тисяч – на одну березнівську бригаду; нестача коштів на постійне лікування у 

хронічних хворих та їх звернення до швидкої в т.ч. з метою госпіталізації або 

у зв’язку з небажанням хворих стояти в чергах по поліклініці, а бути 

оглянутим на приймальному покої ЦРЛ всіма необхідними спеціалістами 



 

 

Ще один індикатор якості надання медичної допомоги, і, мабуть, один з 

найважливіших, - задоволеність населення станом надання медичної 

допомоги  визначається при  соціологічних опитуваннях, проте побічним її 

показником є кількість скарг громадян у вищестоячі інстанції. У порівнянні з 

минулим роком кількість таких скарг зросла, в основному за рахунок 

звернень щодо пільгового забезпечення лікарськими засобами. 

 

 

За оцінкою експертів серед груп факторів, які впливають на здоров’я 

населення, на долю власне медицини припадає 10%. Якщо врахувати 

потенціальний вплив первинної профілактики на спосіб життя людини, цей 

відсоток може досягати 20 – 25% 

 

 
Для того, щоб у такій неоднозначній ситуації з станом здоров’я 

населення, показниками роботи закладів охорони здоров’я оцінити реальні 

можливості впливу системи охорони здоров’я району на громадське 

здоров’я, визначити адекватні шляхи покращення надання медичної 

допомоги населенню необхідно  всесторонньо проаналізувати ресурсне 

забезпечення галузі. 



 

 

Кадрове забезпечення  

 

Станом на 

01.01.2017 року в 

комунальних 

закладах охорони 

здоров’я 

Березнівської 

районної ради 

зареєстровано 

768,75 посад 

працівників (773 

на 01.01.2016) , 

на яких зайняті 

803 особи (823 на 

01.01.17).127 

працівників 

перебувають у 

відпустці по 

догляду за 

дитиною (132 у 

2015). 175 

працюючих 

(майже 22%) – 

пенсійного віку 

(154 у 2015), в 

т.ч. 20,5% усіх 

медпрацівників 

(18,1% у 2015), 

зокрема 33% 

лікарів (29% у 

2015), 16,6%  

середнього 

медперсоналу(14,

2% 2015).У 

порівнянні з 2009 

роком, коли були 

створені спеціа-

лізовані установи 

при відділі о-

хорони здоров’я: 

кількість 

працюючих змен-

шилась на 2 

фізичні особи,  

 

 



 

 

 

На 4 особи зросла 

кількість лікарів, 

на 9 – середнього 

медперсоналу, 

зареєстрованих 

посад в галузі 

зменшилося на 

14,5 одиниць.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одночасно: число 

посад медичних 

працівнків 

збільшлося на 3 

одиниці,  

зокрема, лікарів – 

на 0,25 од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

Число 

працюючих 

пенсіонерів 

збільшилося на 

10,5%. 

 

На 1% виросло 

число 

працівників, які 

перебувають у 

відпустці по 

догляду за 

дитиною 

 

 

 

 

 

Особливості кадрового забезпечення: 

 

Порівняно низька  

 

забезпеченість  

лікарськими 

кадрами (18,6 на 

10 000 населення 

у 2016 році ) 13-

показник  серед 

районів області у 

2015 році та  

 

 

 

 



 

 

 

середніми меди-

чними праців-

никами у 2016 

році 60,2 на 

10 000 населення 

(13 показник по 

області у 2015  р),  

свідчать про те, 

що медична 

галузь району є 

одною з най-

більш оптимізм-

ваних в області 

по кадровому 

забезпеченню. 

До проблем лікарського забезпечення належать:  

висока питома вага осіб пенсійного віку (33%); 

недостатня кількість лікарів для забезпечення надання первинної 

медичної допомоги; для забезпечення надання первинної медичної допомоги 

на належному рівні необхідно на період до 2020 року мати до 50 таких 

спеціалістів (у січні 2017 фактично працює 23 фізичні особи, 21 лікар ЗП/СМ 

( в т.ч. 1 сумісник), та 2 сумісники з педіатрії, ще 3 особи перебувають у 

відпустці по догляду за дитиною (1 лікар ЗП/СМ, 2 педіатри), в інтернатурі 

навчаються 6 лікарів (1 з педіатрії, 5 по ЗП/СМ); а це значить, що головному 

лікарю ЦПМД необхідно тримати на постійному контролі питання 

підготовки та перепідготовки лікарів за спеціальністю «загальна практика - 

сімейна медицина»: 

 
Зі скасування МОЗ України свого наказу від 20.02.2000 №33 головні 

лікарі отримали вичерпні повноваження для утримання персоналу закладів 

охорони здоров’я відповідно до реальних потреб населення у медичній 

допомозі, а не від кількості ліжок, чисельності населення і т.д. 



 

 

Забезпечення медичним обладнанням 

 

Про забезпечення медичним обладнанням закладів охорони здоров’я 

дають уявлення результати інвентаризації. При їх аналізі необхідно 

зазначити, що у порівнянні з 2008 роком (коли почав функціонувати відділ 

охорони здоров’я райдержадміністрації): забезпеченість лікувально-

діагностичним обладнанням покращилось у Березнівській ЦРЛ – майже на 

20% і складає 82,3%  від табельного, по АЗПСМ – майже на 6%, по ФАПах – 

на 2,7%. 

 

У 2016 році за 

кошти районного 

бюджету медичне 

обладнання було 

придбане тільки 

Центром ПМД; 

в ході реалізації 

проекту ПРООН 

«Місцевий 

розвиток, 

орієнтований на 

громаду», було 

придбане 

медичне 

обладнання для 

ФАПу с. Хотинь 

на суму 59,3 тис 

грн., в т.ч.:  

аналізатор сечі 

(33,3 тис грн.),  

ЕКГ апарат (19,7 

тис грн.), 

стерилізатор ГП-

20 (6,6 тис грн.). 

 
 

 



 

 

Таким чином рівень оснащення лікувально-діагностичним 

обладнанням медичної галузі є незадовільним.  

Приведення до табельних вимог оснащення лікувально-

профілактичних закладів, в першу чергу АЗПСМ та ФАПів, та його 

ефективне використання найважливіша проблема охорони здоров’я району, 

який неможливо вирішити виключно за рахунок місцевого бюджету. 

 На первинній ланці необхідно практично повністю (крім Соснівської 

та Малинської АЗПСМ) оновити санітарний транспорт, планувати закупівлю 

автомобільного транспорту для амбулаторій, які будуть створюватися  в ході 

реалізації в районі інвестиційного проекту Світового банку «Поліпшення 

охорони здоров’я на службі у людей». Необхідні документальні кроки для 

отримання комплектів обладнання у вищезазначеному проекті для всіх 

існуючих і запланованих до створення амбулаторій зроблені у 2016 році, 

включаючи Зірненську і ГородищанськуАЗПСМ, яких немає у проекті. 

Проведення тендеру по капітальному ремонту АЗПСМ та реконструкції 

ФАПів у АЗПСМ у Березнівському районі перенесене на весну 2017 року. 

Групою управління субпроектом Світового банку «Підвищення 

ефективності лікування та профілактики хвороб системи кровообігу в 

Рівненській області» у листопаді 2016 року завершений тендер по закупівлі 

18 автомобілів швидкої допомоги класу В для ЦРЛ та ЦМЛ (в т.ч. для 

Березнівської ЦРЛ). Автомобілі призначені в першу чергу для доставки 

хворих з гострим коронарним синдромом у відділення серцево-судинної 

хірургії Рівненської обласної клінічно лікарні. 

Всі заклади потребують дооснащення для створення медичних 

інформаційних систем та впровадження електронної медицини. У рамках 

проекту Світового банку завершений прийом документів по тендеру  

«Програмне забезпечення для супроводу електронного реєстру груп ризику 

та навчання». Впровадження такого ресурсу очікується уже цього року. 

Від оснащення центральної районної лікарні та впровадження нових 

медичних технологій залежить її майбутня роль в госпітальному окрузі. Це 

питання в першу чергу залежить від можливостей виділення коштів з 

місцевого бюджету, але й від раціонального використання наявних ресурсів. 

Якщо продовжувати спостерігати як персонал отримує зарплату не надаючи 

необхідний об’єм медичних послуг, утримувати матеріально-технічну базу, 

яка не використовується належним чином, то перспектива закладу стає все 

більш і більш  зрозумілою – лікарня планового лікування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Бюджетне забезпечення галузі  

 

На утримання і розвиток галузі у 2016 році було використано 43 

мільйони 381 тисяч 230 гривень  (45 мільйонів 400 тисяч 76 гривень у 2015 

році), що на 6 мільйонів 192 тисяч гривень більше від  цифри, передбаченої 

медичною субвенцією з державного бюджету, але на  2  мільйони 18 тисяч 

846 гривень менше, як видатки на галузь у 2015 році. Використано 98,5% всіх 

коштів виділених на галузь.  

З районного бюджету на охорону здоров’я було додатково виділено 6 

мільйонів 596 тисяч 786 гривень  та використано 6 мільйонів 591 тисяч 599 

гривень, з них: 

5 мільйонів 285 тисяч 74 гривні на оплату праці 

391 тисяча 843 гривні на капітальні видатки (у 2015 році - 2 мільйони 

903 тисячі 186 гривень) 

49 тисяч 958 гривень на придбання бензину для доставки хворих на 

хронічну ниркову недостатність на процедуру гемодіалізу в Рівненську 

обласну клінічну лікарню 

588 тисяч 583 гривні на покращення медикаментозного забезпечення 

хворих, зокрема 500 тисяч гривень – при амбулаторно-поліклінічному 

лікуванні) 

92 тисячі гривень на зубопротезування учасників бойових дій. 

 

 Використано 

млн. грн. 

Різниця з контрольною 

цифрою 

МФУ  (МС) млн. грн. 

2011 28,243740 +2,5 

2012 34,041893 +2,441893 

2013 34,810 399 +3,747299 

2014 37,911909 +3,921 

2015 45,400076 +9,190 

2016 43,381230 +6,192 

2017 Медична субвенція – 46,5778 

 Затверджено рішенням про районний 

бюджет - 52,7374   

Додаткова потреба: 

11,823 

 

Закладами охорони здоров’я у 2016 році додатково залучено 1 

мільйон 619 тисяч 832 грн., що на 430 тисяч грн. більше, як у 2015 році. 

. 

Роки 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

тис. грн. 759,7 1040,53 828,602 933,232 924,959 1188,988 1619,8 

на 1-го 

жителя, грн 

12,08 16,65 13,09 14,65 14,6 18,65 25,39 

 

 



 

 

Розрахований за формулою об’єм видатків на забезпечення надання 

медичних послуг населенню району (медична субвенція з державного 

бюджету) на 2017 рік склав 46 мільйонів 577 тисяч 800 гривень. За рахунок 

додаткової дотації з державного бюджету (6 мільйонів 159 тисяч 600 гривень 

для оплати енергоносіїв та комунальних послуг) у районному бюджеті на 

2017 рік на галузь передбачено  52 мільйони 737 тисяч 400 гривень.  

 

 

Однак майже 10 

мільйонний ріст 

видатків на 

галузь, у зв’язку 

зі зростанням 

мінімальної 

заробітної плати 

не дає 

можливості 

забезпечити 

навіть мінімальні 

потреби закладів. 

Районній владі 

надані пропозиції 

на додаткове 

виділення на 

2017 рік 11 

мільйонів 823 

тисяч 981 

гривень. 

 

В доларовому 

еквіваленті ви-

датки, перед-

бачені на 2017 

рік, приблизно 

відповідають 

видаткам 1972 

року, проте вищі 

видатків 1990 – 

2005 років та 

вдвічі менші – 

2012 - 2013 років  

 

 

 

 



 

 

 

Видатки з 

бюджету на 1-го 

жителя у по-

рівнянні з 2009 

роком виросли 

вдвічі, але в 

доларовому екві-

валенті зменши-

лися на на 26,5%, 

з 44$ до 32,35$. 

Капітальні видат-

ки  у 2016 році 

склали 0,9% 

(6,4% у 2015) 

консолідованого 

бюджету,  в т.ч. - 

1,2% (5,7% у 

2015) бюджету 

ЦРЛ, 0,6% (8,2%  

у 2015) - ЦПМД . 

У 2016р. 

знійснювався 

капітальний 

ремонт дитячого 

відділення ЦРЛ 

(317,886 тис грн) 

та капітальний 

ремонт ФАПу с. 

Хотинь (14,586 

тис грн). Загальна 

вартість ремонту 

та дооснащення 

ФАПу с. Хотинь 

склала 218,5 

тисяч грн (в т.ч. з 

районного 

бюджету – 73,886 

тис грн) 
 

 



 

 

 

Питома вага 

заробітної плати 

у бюджеті галузі 

охорони здоров’я  

у 2016 році 

склала 75,8% 

проти 70,9% у 

2015 році. 

Порівняння 

питомої ваги 

заробітної плати 

у бюджетах 

окремих закладів  

свідчить про 

недосконалість 

формування 

бюджету охорони 

здоров’я району, 

в т.ч. і за рахунок 

того, що на 

розвиток ЦПМД 

передбачається 

менше рекомен-

дованих 35% 

загального 

фінансування 

медичної галузі 

району: у 2016 р 

– 30%, у 2017 р 

заплановано 

27,7%. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Середня зар 

плата в галузі за 

11 місяців 2016 

року склала 2 913 

грн (2015 – 2 553 

грн), що  значно 

менше, як в 

середньому по 

Україні -5148грн 

та по області -

4245грн, так і по 

галузі в Україні - 

3 196 грн. У 2017 

році середня 

зарплата по 

медичній галузі в 

районі очікується 

в розмірі 3 831 

грн.  

Середня зарплата 

лікарів у 2017р 

має зрости з 

4 030 грн до 5 311 

грн. Для 

об’єктивності не-

обхідно відзначи-

ти що забезпече-

ність фондом 

оплати праці 

закладів на 2017 

рік  81,8%. 

Потреба закладів 

для забезпечення 

диференціальної 

оплати медичних 

працівників 

відносно 

мінімальної 

зарплати на 2017 

рік складає 17 

мільйонів 

гривень. 

 



 

 

 

Питома вага 

видатків на оп-

лату енергоно-

сіїв   склала 

11,2% консолідо-

ваного бюджету 

проти 7,7%  -  у 

2014р. 

Споживання 

природного газу 

у 2016 році 

склало 17,6% від 

2012 року (82,3 

тис м³ проти 

465,5тисм³) 

Видатки на оплату паливно-енергетичних ресурсів зменшилися у 

порівнянні з 2012 роком на 239,2 тис $ : 

рік тис грн. Курс  

гривня-$ 

$ еквівалент 

(тис $) 

Споживання природнього 

газу, тис м³ 

2012 3 463,170 7,99 433,4 465,449 

2013 3 586,622 7,99 448,9 340,679 

2014 3 348,456 11,889 281,6 117,706 

2015 4 121,103 21,856 188,6 63,276 

2016 4 939 557 25,553 193,3 82,313 

Економія  240,1 - 383,136 

 

 

Видатки на 

споживання 

паливно-

енергетичних 

ресурсів 2012 року 

за цінами 2016 

року приблизно 

становили б 7,32 

мільйона гривень 

проти 4,94 

мільйона гривень 

фактичних. 

Економія – 2,38 

мільйона гривень 

або 32,5%. 



 

 

Це стало можливим завдяки впровадженню альтернативних методів 

енергоспоживання  з залученням приватних інвестицій. У 2013 році році на 

твердопаливне опалення переведена передана в оренду котельня 

Березнівської ЦРЛ, придбано новий котел для опалення поліклініки ЦРЛ, у 

2015 році переведене на електричне опалення інфекційне відділення 

Березнівської ЦРЛ в селі Моквин, Березнівським районним центром 

первинної медичної допомоги у 2013 – 2105 роках встановлені  

твердопаливні котли у Соснівській, Моквинській, Малинській, Прислуцькій, 

Тишицькій, Балашівській, Друхівській, Березнівській АЗПСМ та у ФАПі села 

Яринівка. 

Об’єм видатків на вищезазначені заходи вдвічі менший за економію 

енергоспоживання тільки поточного року. 

 

 

Об’єм видатків на 

придбання 

медикаментів і 

перев’язувальних 

матеріалів  у 2016 

році збільшився на 

11% та склав 5,3% 

(4,6%  у 2015) 

консолідованого 

бюджету галузі – 

на жаль цифра, 

запланована на 

2017 рік складає 

65% від 

минулорічної.   

План на 2017 рік 

демонструє явну 

диспропорцію по 

закладах, що 

необхідно буде 

усувати при 

внесенні змін до 

бюджету. Зокрема, 

необхідно перед-

бачити кошти на 

амбулаторне ліку-

вання пільгових 

категорій на-

селення (учасники 
 



 

 

 

бойових дій, 

онкохворі тощо. 

Медикаментозне 

забезпечення 1-го 

ліжко-дня стаціо-

нарного лікування 

у  2016 році  

склало 10,61грн 

(10,83 грн у 2015)  

(по ЦРЛ – 

10,49грн (11,01 

грн 2015), по РЛ – 

11,89грн (9,32 грн 

у 2015р) 

 

У 2016 р.  

збільшились 

видатки на 

лікарські засоби 

по Центру ПМД з 

2,94 до 7,41 грн на 

1 особу, план на 

2016 рік складає 

1,57 грн. Реко-

мендації УОЗ ОДА 

2010р перед-

бачають 4 грн по 

ФАПу, 6 грн по 

АЗПСМ, 12 грн по 

ЦРЛ, РЛ для 

надання невідкла-

дної допомоги)  

            

З метою забезпечення надання невідкладної допомоги відповідно до 

розпорядження голови облдержадміністрації від 30 червня 2010 року №269 у 

2016 році закладами охорони здоров’я району було залучено 481,855 та 

використано 110,761 тис. грн. благодійних коштів, приблизно порівно ЦРЛ та 

стоматполіклінікою. 

 

роки залучено коштів Використано 

2013 178 441,6 100 508,39 

2014 186 078,11 77 478,46 

2015 247 161,88 87 840,7 

2016 481  855,28 110 761,77 

          



 

 

Безкоштовну ургентну допомогу отримали  5 тисяч 837 осіб у 

стаціонарі та 15 тисяч 217 амбулаторних хворих, проведено 3247  ургентна 

операція. 

 

 К-ть осіб, які отримали 

допомогу амбулаторно 

К-ть осіб, які отримали 

допомогу у стаціонарі 

К-ть операцій 

2013 16 123 6 044 3 338 

2014 15 801 5 901 3 204 

2015 14 613 5 837 3051 

2016 15 217 6842 3247 

 

Для здешевлен-

ня лікування 

хворих у районі 

надається  

сприяння роботі 

ГО «Лікарняна 

каса Рівненської 

області». За 11 

місяців 2015 

року за рахунок 

каси 

проліковано 186 

осіб, середнє 

відшкодування 

вартості медика-

ментозного 

лікування однієї 

особи склало 

953,7 грн. У 

порівнянні з 

2012 роком 

число членів 

каси у районі та 

пролікованих 

зменшилося 

удвічі. 



 

 

 

Вартість одного 

ліжко-дня 

харчування 

хворих за 

цінами грудня 

2016 року 

відповідно до 

нормативних  

документів 

складає 33,99 

грн, по факту у 

2016 р – 9,71грн 

по ЦРЛ, 11,21 –

по РЛ, план на 

2017 рік – 7,27 

по ЦРЛ, 10,14 

по Соснівській 

РЛ. 

 

У грудні 2016 

року по 

калорійності 

денний раціон 

хворого складав 

70% від 

необхідного, по 

вмісту 

вуглеводів – 

83%, жирів – 

62%, білків – 

46%. 

 

Головна проблема фінансового забезпечення: 

фінансування галузі не дає можливості повністю забезпечити 

виконання державних соціальних нормативів та соціальних гарантій в галузі 

охорони здоров’я, безкоштовне надання медичної допомоги відповідно до 

ст.44 Конституції України.  

У 2017 році прийнято ряд рішень, які повинні сприяти вирішенню 

проблем фінансування закладів 



 

 

 
 Радикальними є  положення Концепції реформи фінансування системи 

охорони здоров’я, затвердженої розпорядження Кабінету Міністрів України 

№1013-р від 30 листопада 2016 року.  

Концепція декларує Державний гарантований пакет медичної 

допомоги, який поширюватиметься на всіх громадян України, та буде 

включати: 

первинну медичну допомогу; 

екстрену медичну допомогу (у тому числі у стаціонарі); 

основні види амбулаторних послуг за направленням лікаря загальної 

практики - сімейного лікаря; 

основні види стаціонарної медичної допомоги за направленням лікаря 

загальної практики - сімейного лікаря чи лікаря-спеціаліста, включаючи 

лікарські засоби для стаціонарної та екстреної медичної допомоги, вартість 

яких відшкодовується через встановлений державою механізм оплати 

відповідних видів медичної допомоги; 

амбулаторні рецептурні лікарські засоби, які внесені до національного 

переліку основних лікарських засобів та вартість яких відшкодовується через 

механізм реімбурсації.  

Концепція передбачає створення єдиного державного розпорядника 

коштів, призначених для оплати медичних послуг – Національної служби 

(агенції) охорони здоров’я, яка буде фінансувати Державний гарантований 

пакет медичної допомоги. 

З 1 липня 2017 року через цей центральний орган виконавчої влади, 

який тільки організаційно буде підпорядкований Міністерству охорони 

здоров’я, заплановано розпочати фінансування надання екстреної та 

первинної медичної допомоги відповідно до подушного нормативу. При 

цьому власне утримання закладів (комунальні платежі, ремонти, розвиток 

тощо) залишаються за відповідними органами місцевого самоврядування.  



 

 

Тому уже сьогодні лікарям, що надають первинну медичну допомогу 

необхідно готувати списки осіб, які бажають отримувати первинну медичну 

допомогу саме у них. При цьому списки мають бути сформовані відповідно 

до власноручно написаних людьми заяв. Оплата праці лікарів буде залежати 

в першу чергу від кількості людей, які хочуть, щоб їх обслуговував 

конкретний лікар.  

В період після 2018 року через національну агенцію заплановано 

розпочати фінансування вторинної медичної допомоги за принципом оплати 

«за пролікований випадок». Для цього лікарні мають бути реорганізовані в 

некомерційні комунальні підприємства. І утримувати персонал, який 

фактично не зайнятий роботою по наданню медичних послуг в належному 

об’ємі як це є зараз, в тому числі і у наших районних лікарнях, буде реально 

неможливо.  
Державний гарантований пакет медичної допомоги включатиме достатньо 

широкий спектр амбулаторної та стаціонарної медичної допомоги, а також лікарських 

засобів. Вартість відповідних послуг буде покриватися через систему державного 

солідарного медичного страхування повністю або частково. 

Для тих послуг, для яких буде встановлене неповне покриття вартості єдиним 

національним замовником медичних послуг, передбачається запровадження механізму 

часткової офіційної співоплати пацієнтами. 

Тарифи для повної оплати медичних послуг, що входять до державного 

гарантованого пакета медичної допомоги, та тарифи офіційної співоплати таких послуг 

будуть уніфікованими і єдиними для всієї території України. Тарифи 

встановлюватимуться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, і оплачуватимуться 

постачальникам єдиним національним замовником медичних послуг (на перехідному 

етапі вони оплачуватимуться чинними головними розпорядниками бюджетних коштів, 

якими є відповідні органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а в 

майбутньому - єдиним національним замовником медичних послуг) на основі укладених 

договорів про надання медичної допомоги, що передбачають використання механізму 

оплати за результат. 

Надходження, що отримуватимуть державні та комунальні заклади охорони 

здоров’я від співоплати пацієнтами витрат за надані їм медичні послуги на основі 

прозорої та економічно виправданої системи тарифів, стануть офіційним формально 

визнаним додатковим джерелом фінансування зазначених постачальників послуг. 

Детальний перелік послуг, що входять до державного гарантованого пакета 

медичної допомоги і підлягають оплаті з державного бюджету або співоплаті за 

уніфікованим тарифом, а також структура та рівень тарифів на відповідні послуги 

затверджуватимуться щороку Кабінетом Міністрів України. Пропозиції щодо переліку 

послуг та рівня тарифів будуть розроблятися єдиним національним замовником медичних 

послуг і погоджуватися з МОЗ та Мінфіном. Після затвердження зазначених документів 

вони підлягатимуть широкому оприлюдненню. 

Під час визначення переліку послуг державного гарантованого пакета медичної 

допомоги, вартість яких відшкодовуватиметься державою повністю чи на основі 

співоплати пацієнтами, враховуватиметься такий принцип: 

послуги первинної та екстреної медичної допомоги (зокрема у стаціонарі) повністю 

покриватимуться державним солідарним медичним страхуванням - співоплата для таких 

послуг не передбачається; 



 

 

послуги спеціалістів та обстеження за направленням лікаря покриватимуться 

державним солідарним медичним страхуванням із співоплатою від пацієнта; без 

направлення лікаря пацієнт оплачуватиме повну вартість; 

послуги стаціонарного лікування та високоспеціалізовані послуги покриватимуться 

державним солідарним медичним страхуванням із співоплатою пацієнта; 

встановлений обсяг лікарських засобів за рецептом покривається державним 

солідарним медичним страхуванням із співоплатою пацієнта через механізм реімбурсації. 

При цьому зазначене покриття стосуватиметься лише лікарських засобів, включених до 

Національного переліку основних лікарських засобів. 

Визначення єдиного і прозорого підходу до тарифікації та співоплати за медичні 

послуги створить підґрунтя для активізації розвитку добровільного медичного 

страхування. Законодавство в цій сфері буде переглянуте з метою гармонізації з вимогами 

ЄС щодо регулювання добровільного медичного страхування. 

Витрати постачальників медичної допомоги на надання медичних послуг та 

лікарських засобів, які не входять до державного гарантованого пакета медичної 

допомоги, відшкодовуватимуться пацієнтами в повному обсязі шляхом прямої оплати чи 

через механізм добровільного медичного страхування. До таких послуг, зокрема, 

належатимуть послуги вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) 

медичної допомоги, що надаються за прямим зверненням пацієнтів без направлення 

лікаря, окремі види діагностичних та лікувальних послуг, забезпечення лікарськими 

засобами понад перелік та обсяг, передбачені в державному гарантованому пакеті 

медичної допомоги. Ціни на послуги, що виходять за межі державного гарантованого 

пакета медичної допомоги та не покриваються бюджетним фінансуванням, 

встановлюватимуться постачальниками медичних послуг відповідно до положень Закону 

України “Про ціни та ціноутворення”. 

Зміни фінансування галузі охорони здоров’я безсумнівно вплинуть на 

мережу та структуру закладів охорони здоров’я, зокрема, у Березнівському 

районі, тим більше, що вже прийнято ряд нормативних та директивних 

документів на рівні Кабінету Міністрів України, про які ми будемо говорити 

далі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5007-17
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Мережа установ охорони здоров’я  

.

 
 

Станом на 1 січня 2017 року галузь охорони здоров’я Березнівського 

району представлена: 

- органом управління - відділом охорони здоров’я 

райдержадміністрації з  інформаційно-аналітичним центром медичної 

статистики, який виконує функції головного розпорядника коштів 

районного бюджету за функцією «охорона здоров’я»; 

- мережею комунальних закладів охорони здоров’я 

Березнівської районної ради, яку складають: 

на первинному рівні: Березнівський районний центр первинної 

медичної допомог (далі – Центр ПМД), структурними підрозділами якого є 

тринадцять амбулаторій загальної практики - сімейної медицини (далі – 

АЗПСМ), в т.ч. 10 сільських, 31 фельдшерсько-акушерські пункти (далі – 

ФАПи), 1 медичний пункт тимчасового базування; функціонально до складу 

Центру ПМД входять також 40 медичних кабінетів загальноосвітніх 

навчальних закладів та 16 медичних кабінетів дошкільних навчальних 

закладів. 

на вторинному рівні: Березнівська центральна районна лікарня на 236 

ліжок (далі –ЦРЛ), Соснівська районна лікарня на 20 ліжок (далі – 

Соснівська РЛ) і Березнівська районна стоматологічна поліклініка. 



 

 

В районі також працюють: 

- Березнівське районне лабораторне відділення Костопільського 

міжрайонного відділу Державної установи "Рівненський обласний 

лабораторний центр Міністерства охорони здоров"я  України". 

- комунальний заклад «Зірненська туберкульозна лікарня» Рівненської 

обласної ради 

- Березнівська підстанція Рівненської станції екстреної (швидкої) 

медичної допомоги комунального закладу «Обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф» Рівненської обласної ради 

- вісім суб’єктів приватного підприємництва, які здійснють 

господарську діяльність з медичної практики: 

зі стоматології:  

у м. Березне: ПП «МД «Стоматологія», ФОП: Вільчинський В.З., 

Коваль О.В., Кирушок Р.О., у с. Прислуч – ФОП Пишнюк В.В. ,  

з інших видів медичної практики:  

у м. Березне: з УЗД - ПП «Глорія – М», з педіатрії - ФОП Феник А.С., з 

терапії – ФОП Атаманець Н.Є.  

- ряд суб’єктів підприємницької діяльності, що здійснюють торгівлю 

виробами медичного призначення (ПП «Оптима медтехніка», ФОП Утікалов 

О.В.) 

- 31  аптечний заклад (з них 18 у м. Березне) 19 суб’єктів 

господарювання, серед яких: 

 ТОВ «Сальве» (5 закладів: 4 в Березному, 1 в смт Соснове)  

ТДВ «Рівнефармація» (2 заклади, м. Березне)  

ТОВ «Рівне-Медфарм» (3 заклади: 2 - м. Березне, 1 - смт Соснове)  

ТОВ «Рівнеліки» (2 заклад, м.Березне)  

ПП «Наша аптека» (2 заклади, м. Березне)  

ТОВ «Березнетехгаз ЛТД» (аптечний склад, м.Березне)  

ТОВ "Стева" (1 заклад, с. Городище)  

ТзОВ «Подорожник Рівне» (1 заклад м. Березне)  

ПП «Фармацевтична компанія «Здорова родина» (1 заклад м. Березне)  

ПП «Аптека» (1 заклад, с. Малинськ)  

Березнівський комбінат громадського харчування (1 заклад м. Березне)  

ФОП Голуб О.А. (1 заклад, м. Березне)  

ФОП Коваль  Т.І. (1 заклад м. Березне)  

ФОП Лукащук Р.М. (2 заклади: с. Зірне, с. Друхів)  

ФОП Натяжко Г. В. (1 заклад, с. Моквин)  

ФОП Гром М. А. (2 заклади: смт Соснове, с. Бистричі)  

ФОП Гапон Ірина Юріївна (1 заклад, с. Балашівка)  

ФОП Харчук Л.О. (1 заклад, с. Прислуч)  

ФОП Федас Т. М. (1 заклад, с. Вітковичі)  

ФОП Лепуга М.В. (1 заклад с. Поляни). 

У 2016 році припинило діяльність комунальне підприємство 

«Березнівська міжлікарняна аптека» Березнівської районної ради 



 

 

Всі комунальні заклади охорони здоров’я району мають ліцензію на 

провадження господарської діяльності з медичної практики та державну 

акредитацію: 

Березнівська ЦРЛ – вища категорія 

Березнівський районний центр ПМД - перша категорія 

Березнівська стоматполіклініка – перша категорія 

Соснівська РЛ – друга категорія  

Ліцензію на перевезення, зберігання, використання, придбання, 

реалізацію (відпуск), знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, 

прекурсорів мають Березнівська ЦРЛ, Соснівська РЛ та Березнівський  

районний центр первинної медичної допомоги. 

 

У взаємодії закладів охорони здоров’я району існує ряд проблем. 

Зокрема: 

 не відпрацьований належним чином маршрут пацієнта -   

значна частина хворих звертається до спеціалістів ЦРЛ без 

попереднього огляду сімейного лікаря, обмін інформацією між ЦРЛ і ЦПМД 

недостатньо відпрацьований,- цей документообіг уже необхідно перевести в 

електронну форму; поліклініці ЦРЛ варто розглянути питання переходу на 

талонну систему з можливістю попереднього електронного запису до 

спеціалістів, в т.ч. з АЗПСМ за направленням від сімейних лікарів, та прийом 

виключно за направленням лікаря центру ПМД (окрім ургентних випадків та 

диспансерних хворих); 

не відпрацьована належним чином система надання невідкладної 

медичної допомоги: 

адже відповідно до методичних рекомендацій Міністерства охорони 

здоров’я від 29 лютого 2012 року «Організація надання невідкладної 

медичної допомоги у центрі первинної медико-санітарної допомоги» та листа 

МОЗ України від 27.08.2012 року № 3.15/10.475 "Про затвердження 

рекомендацій робочої групи Міністерства охорони здоров'я України за 

підсумками інспекційно-методичних відвідувань-перевірок організації 

надання медичної допомоги у центрах первинної медико-санітарної 

допомоги у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві» 

- невідкладну медичну допомогу Центр ПМД надає з 8.00 до 20.00, з 20.00 до 

8.00 у вихідні та святкові дні – надає служба екстреної медичної допомоги, 

крім того, досвід роботи приймального відділення ЦРЛ по вихідних днях, 

при цьогорічній епідемії грипу свідчить про необхідність забезпечувати 

роботу сімейного лікаря у АЗПСМ і по суботах, хоча б у першій половині 

дня; 

крім цього необхідно відповідно до існуючої нормативної бази (Закон 

України «Про загальнодержавну систему надання екстреної медичної 

допомоги», Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 01.06.2009  N 

370 зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2009 р. за N 

864/16880 та ін.) переформатувати роботу приймального відділення ЦРЛ як 

відділення невідкладної (екстреної) медичної допомоги лікарні 



 

 

Необхідно забезпечувати належну взаємодію з аптеками, які 

здійснюють пільгове забезпечення лікарськими засобами, а це – 

«Рівнефармація» у Березному та «Сальве» – у Сосновому..  

Одразу нагадаємо про канони фармакокінетики та фармакодинаміки 

лікарських засобів, адже доказово доведено, що призначення більше 3-5 

препаратів одночасно веде до наслідків, які практично неможливо 

прорахувати. Саме через це при призначені та виписуванні медикаментів, в 

т.ч. і пільгових, необхідно керуватися реальними потребами хворих, а не їх 

бажаннями. 

          У 2016 році прийняті постанови Кабінету Міністрів України від 

30 листопада 2016 №874 і №929 «Про внесення змін до Положення про 

Державний реєстр лікарських засобів» та «Про затвердження Ліцензійних 

умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських 

засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту 

лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)» 

            Ці постанови забезпечують реалізацію програми «Доступні 

ліки», яку впроваджує Міністерство охорони здоров’я. Вони спрощують 

реєстрацію ліків  в Україні та регулюють дотримання аптеками референтних 

цін на лікарські засоби, які буде встановлювати МОЗ України з 1 лютого 

2017 року. Такі заходи мають знизити ціни на ліки, які зараз часто в рази 

вищі, як у сусідніх країнах. Це важливо також у зв’язку з запуском з 1 квітня 

2017 року проекту реімбурсації вартості ліків при серцево-судинних 

захворюваннях, цукровому діабеті та бронхіальній астмі. Для цього в 

державному бюджеті на 2017 рік передбачено 500 мільйонів  гривень.  

До проекту реімбурсації включені наступні препарати. 

СЕРЦЕВО-СУДИННІ ЗАХВОРЮВАННЯ: 

Аміодарон (Amiodarone) 

Амлодипін (Amlodipine) 

Атенолол (Atenolol) 

Верапаміл (Verapamil) 

Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide) 

Спіронолактон (Spironolactone) 

Фуросемід (Furosemide) 

Дигоксин (Digoxin) 

Еналаприл (Enalapril) 

Ізосорбіду динітрат (Isosorbide dinitrate) 

Карведілол (Carvedilol) 

Клопідогрель (Clopidogrel) 

Метопролол (Metoprolol) 

Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate) 

Симвастатин (Simvastatin) 

Бісопролол (Bisoprolol) 

БРОНХІАЛЬНА АСТМА: 

Беклометазон (Beclometasone) 

Будесонід (Budesonide) 



 

 

Сальбутамол (Salbutamol) 

ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТУ ІІ ТИПУ: 

Метформін (Metformin) 

Гліклазид (Gliclazide) 

Проект реімбурсації додатково зменшить видатки на лікування для 

хворих, яким потрібний довготривалий, практично пожиттєвий прийом 

лікірських препаратів. Заклади охорони здоров’я мають ретельно 

підготуватися до початку проекту, зокрема, поновити та перевірити списки 

хворих за відповідними профілями та бути готовими до збору їх 

персональних даних, адже держава здійснює політику перегляду надання 

соціальних пільг та проводить повну ідентифікацію пільговиків. 

Необхідно нагадати, що з кінця 2016 року заклади охорони здоров’я 

району щотижнево оприлюднюють електронну інформацію про наявні 

запаси ліків, закуплені за бюджетні кошти,  в рамках проекту «Є ліки» на 

сайті http://eliky.in.ua/. 

 

Мережа закладів охорони здоров’я району одна з найбільш 

оптимізованих в області: 

 

Планова ємність 

амбулаторно-

поліклінічних 

закладів району 

139,8 на 10 000 

населення (11 

показник по 

області); на відміну 

від сусідніх районів 

фактичне наванта-

ження на заклади 

більше від 

планового, що 

свідчить про 

необхідність розши-

рення мережі 

установ охорони 

здоров’я 

первинного рівня. 



 

 

 

Забезпеченість 

стаціонарними 

ліжками (300 ліжок) 

40,0 на 10 000 

населення (10 

показник по 

області) 

 

Позитивним є 

показник 

забезпеченості 

ліжками денного 

стаціонару (120 

ліжок), 19,0 на 

10000 населення (4 

показник в області) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перспектива розвитку галузі та мережі закладів охорони здоров’я  

 

Враховуючи погіршення ряду індикаторів якості медичної допомоги, 

показників здоров’я населення та смертності від попереджуваних причин, 

недостатнє матеріально-технічне забезпечення галузі, особливо первинної 

ланки, проблеми кадрового забезпечення, в т.ч. недостатню кількість 

сімейних лікарів та високий відсоток лікарів пенсійного віку, нераціональне 

використання ліжкового фонду, можна зробити висновок, що в районі, як, 

зрештою, і в Україні в цілому, функціонує недостатньо ефективна система 

охорони здоров’я. 

Радянська система охорони здоров’я в Україні збереглася майже у 

незмінному стані. Успадкована з радянського періоду комплексна 

модель Семашка, за якої вся сфера охорони здоров’я належала до державної 

власності та фінансувалася державою, була спрямована на утримання 

лікарень, характеризувалася фрагментарним управлінням, зосередженим 

переважно на лікуванні нетяжких гострих станів та фактичною відсутністю 

профілактики. Система практично ігнорувала потреби здорового населення, 

що не давало змоги стримувати та системно впливати на підвищення рівня 

неінфекційних захворювань. 

За роки незалежності поодинокі заходи щодо реформування системи 

охорони здоров’я тільки поглибили кризу профілактичної медицини. 

Причинами критичної ситуації, яка склалася із станом здоров’я населення, є 

соціально-економічна криза, несприятлива екологічна ситуація, високий 

рівень поширеності тютюнокуріння, вживання алкоголю та наркотичних 

засобів, недостатні фізичні навантаження, нездорове харчування, а також 

військова агресія Російської Федерації на сході України. 

Практичні кроки по реформуванню медичної галузі в Україні визначені 

рядом розпоряджень та постанов Кабінету Міністрів України, прийнятих в 

листопаді 2016 року. Про окремі з них вже згадувалося раніше. 

30 листопада 2016 року також прийняте розпорядження Кабінету 

Міністрів України №1002-р «Про схвалення Концепції розвитку системи 

громадського здоров’я». Якщо коротко резюмувати, то новостворена 

Державна установа Центр громадського здоров’я МОЗ України та його 

територіальні підрозділи об’єднає інформаційно-аналітичні підрозділи, 

структури реорганізованої Держсанепіемслужби, центри здоров’я  та ін. та 

буде координувати діяльність органів місцевого самоврядування та 

виконавчої влади з попередження неінфекційних та інфекційних 

захворювань, зокрема, ВІЛ/СНІДу та туберкульозу, займатися біологічною 

безпекою в широкому розумінні цього слова тощо. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 

2016 р. № 932 «Про затвердження Порядку створення госпітальних округів» 

в Рівненській області заплановано створити три госпітальних округи. При 

цьому Березнівський район потрапляє в округ з центром в м. Рівне, який 

включає, крім нашого району, Костопільський, Корецький, Гощанський, 

Острозький, Здолбунівський та Рівненський. 



 

 

 
При цьому статус лікарні інтенсивного лікування або структурних 

підрозділів лікарні інтенсивного лікування, розміщених територіально 

відокремлено від лікарні інтенсивного лікування відповідного рівня, 

залежить від уже наявних можливостей лікарень та освоєних і поставлених 

на потік сучасних методик лікування, а отже, є недостатньо оптимістичним 

для Березнівської ЦРЛ. 

У 2016 році у районі виконані вимоги Постанови Кабінету Міністрів 

України від 25 листопада 2015 року №1024 «Про затвердження нормативу 

забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тис. 

населення». Цією постановою визначений норматив забезпеченості 

лікарняними ліжками – не більше 60 на 10 тисяч населення.  

Управлінням охорони здоров’я Рівненської облдержадміністрації були 

визначені нормативи для районного (міського) рівню – 40 ліжок на 10 тисяч 

населення, та обласного рівня – 20 ліжок на 10 тисяч населення. 



 

 

В обласних лікарняних закладах (на третинному рівні) на початок 2016 

року було 3390 стаціонарних ліжка, що в середньому по області складало 

29,2 на 10 тис. населення. З врахуванням цього показника за даними 

управління охорони здоров’я облдержадміністрації, жителями 

Березнівського району в обласних закладах мало використовуватися 187 

ліжок, на яких медичну допомогу повинні були отримувати близько 6200 

осіб. Однак статистичний аналіз, в т.ч. і 2016 року, свідчить, що в середньому 

щороку в обласних лікувальних закладах отримують стаціонарне лікування  

приблизно 3700 жителів району, що становить 3,3-3,4% від всіх осіб, що туди 

госпіталізуються, при питомій вазі жителів району 5,5% всіх жителів області. 

Роки Кількість жителів 

району, які лікувалися в 

стаціонарах обласних 

закладів 

%  

жителів району 

від всіх 

пролікованих 

Використано 

ліжок для 

лікування 

жителів району 

2010 3527 3,1 105 

2011 4077 3,6 122 

2012 3799 3,4 115 

2013 3704 3,3 112 

9-ть міс 2014 2712 3,3 112 

9-ть міс 2015 2789 3,4 115 

9-ть міс 2016 2914 3,37 115 

 
  

Всього  

дітей 

% 

від всіх 

дітей 

області 

% госпіта-

лізації  

в РОДЛ 
Всього 

дорослих 

% від всіх  

дорослих 

області 

% госпіта-

лізації  

в РОКЛ 

 1160751 277026   883725   

м. Рівне 244885 45790 16,5 23,7 199095 22,5 26,5 

м. Дубно 42662 10104 3,6  32558 3,7  

м. Кузнецовськ 37607 7473 2,7 1,9 30134 3,4 2,2 

Березнівський 64093 19521 7,1 5,8 44572 5,0 4,7 

Володимирецький 64690 20275 7,3 6,3 44415 5,0 3,4 

Гощанський 35294 7799 2,8 2,9 27495 3,1 3,5 

Демидівський 14431 3171 1,1 0,7 11260 1,3 1,1 

Дубенський 45770 9653 3,5 4,4 36117 4,1 5,4 

Дубровицький 48524 11727 4,2 4,0 36797 4,2 4,3 

Зарічненський 35601 9707 3,5 3,4 25894 2,9 3,7 

Здолбунівський 57359 11973 4,3 4,6 45386 5,1 4,6 

Корецький 33718 7571 2,7 2,4 26147 3,0 3,1 

Костопільський 64646 15025 5,4 4,7 49621 5,6 5,4 

Млинівський 37759 8432 3,0 1,7 29327 3,3 1,7 

Острозький 44035 8889 3,2 2,3 35146 4,0 3,5 

Радивилівський 37425 8206 3,0 2,5 29219 3,3 3,1 

Рівненський 91022 21561 7,8 15,4 69461 7,9 12,8 

Рокитнівський 56753 19868 7,2 5,7 36885 4,2 4,9 

Сарненський 104477 30281 10,9 6,8 74196 8,4 5,6 



 

 

Таким чином, реальна потреба жителів району в стаціонарних ліжках 

обласних закладів орієнтовно становить 115 ліжок (17,9 ліжок на 10 тис. 

населення). При скороченні ліжкового фонду обласних закладів до 

запланованого (20,0 на 10 тисяч населення) для жителів району буде 

заплановано 128 ліжок обласних закладів, що практично відповідає 

існуючому стану справ. 

Скоротивши 10 ліжок у Соснівській РЛ та 34 ліжка в Березнівській 

ЦРЛ в районі вийшли на запланований норматив – 40 на тисяч населення, 

при цьому жодного погіршення стаціонарного медичного обслуговування на 

наявних 256 ліжках жителі району не відчули. 

Більше того, можна впевнено стверджувати, що у сфері охорон 

здоров’я району наявні значні внутрішні ресурси для подальшої оптимізації.  

Про це свідчать, зокрема, результати моніторингу витрат на харчування та 

медикаментозне забезпечення стаціонарних хворих у Березнівській ЦРЛ. 6-

річний моніторинг свідчить, що не менше 25% всіх хворих не потребують 

цілодобового перебування у стаціонарі.  

 
З метою максимально ефективного використання наявного лікарського 

потенціалу необхідно оптимізовувати утримання матеріально-технічної бази 

на вторинному рівні, зокрема: 

розглянути можливість перепрофілювання Соснівської РЛ в заклад 

системи соціального захисту населення; 

розглянути доцільність подальшого функціонування інфекційного 

відділення Березнівської ЦРЛ в с. Моквин; 

розглянути можливість переведення поліклінічного відділення ЦРЛ в 

акушерсько-гінекологічний корпус; 

перевести на госпрозрахунок оздоровчий комплекс; 

перевести ліжка цілодобового стаціонару в ліжка денного стаціонару в 

залежності від їх реального використання, скоротивши ліжка, які реально не 

використовуються; 

    



 

 

Перспектива розвитку  центру первинної медичної допомоги  

визначена наказом Міністерства  охорони здоров’я України від 10.09.2013 

№793, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 вересня 2013 р. за 

№1587/24119 «Про затвердження Нормативів забезпеченості мережею 

амбулаторій - підрозділів центрів первинної медичної (медико-санітарної) 

допомоги».  
Норматив забезпеченості амбулаторіями сільського населення визначає пропорцію 

між кількістю сільського населення та кількістю амбулаторій та вказує мінімальну 

необхідну кількість амбулаторій на 10 тисяч сільського населення: 

NАмбС = 3,3. 

 
Нормативи забезпеченості амбулаторіями на 10 тисяч міського населення залежно від 

особливостей розселення: 

Частка (%) міського населення, що проживає у 

містах/мікрорайонах міст з малоповерховою 

(котеджною) забудовою* 

Нормативи забезпеченості амбулаторіями 

на 10 тис. міського населення**  

(NАмбМ) 

100,00 2,50 

90,00 2,41 

80,00 2,32 

70,00 2,23 

60,00 2,14 

50,00 2,05 

40,00 1,96 

30,00 1,87 

20,00 1,78 

10,00 1,69 

0,00 1,60 

__________  
* Для визначення нормативу для конкретної адміністративно-територіальної одиниці, де частка міського 

населення проживає у містах/мікрорайонах міст з малоповерховою (котеджною) забудовою, фактичне 

значення частки населення округлюється з точністю до десятків.  
** Для міського населення, що проживає у містах/мікрорайонах міст з щільною багатоповерховою 

забудовою, може встановлюватись норматив забезпеченості амбулаторіями 1,0 на 10 тисяч населення. 

Відповідно до розрахунків за нормативами цього наказу для 

обслуговування сільського населення району мінімально необхідно 14 

амбулаторій, міського населення – 4.  

 Відповідні заходи були заплановані районною програмою модернізації 

Березнівського районного центру первинної медичної допомоги на 2012 – 

2015 роки. Вони, однак, не були виконані через відсутність належного 

фінансування. Основні сподівання по модернізації мережі амбулаторій ми 

пов’язуємо з реалізацією у нашому районі проекту Світового банку «Охорона 

здоров'я на службі у людей», відповідно до якого запланована реконструкція 

в АЗПСМ ФАПів сіл Кам’янка, Поліське та Поляни. Власними силами 

необхідно вирішувати реорганізацію у амбулаторії ФАПів сіл Городище та 

Зірне, створення ще двох міських амбулаторій. При відпрацюванні логістики 

лабораторних обстежень в ЦПМД та централізації їх на базі міської 

амбулаторії №2 (колишня райСЕС) створення цих АЗПСМ (при належному 

кадровому забезпеченні) є цілком реальним.  



 

 

Серед проблем, які потребують вирішення: 

викуп приміщення, в якому розташована Бистрицька АЗПСМ, надання 

статусу службового житла частинам приміщень Балашівської та Малинської 

АЗПСМ, де проживають завідуючі амбулаторії;  

пошук приміщень для розміщення там міських АЗПСМ (наприклад, 

можлива оренда у ВПУ-4,  придбання уже існуючих приміщень і т.д.) 

Ще одним завданням поточного року є надання сприяння обласному 

центру екстреної медицини та медицини катастроф у створенні пункту 

постійного базування швидкої медичної допомоги при Малинській АЗПСМ 

(не виключено, на базі ФАПу с. Яринівка). Відповідні заходи заплановані 

розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 5 серпня 2016 

року №461 «Про поліпшення стану забезпечення населення Рівненської 

області екстреною медичною допомогою». 

 

Перспектива розвитку мережі установ охорони здоров’я: 

 
 



 

 

 

 

 

ПІДСУМКИ 

 

Здоров’я населення є однією з найбільших цінностей, необхідною 

умовою для соціально-економічного розвитку країни. Створення 

оптимальних умов для реалізації потенціалу кожної особи впродовж всього 

життя, досягнення європейських стандартів якості життя та благополуччя 

населення є одним із основних завдань, визначених Стратегією сталого 

розвитку “Україна - 2020”, схваленою Указом Президента України від 

12 січня 2015 р. № 5, та частиною зобов’язань у рамках Угоди про асоціацію 

між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

сторони.  

Реформування системи охорони здоров’я України відбувається на 

засадах європейської політики “Здоров’я - 2020: основи Європейської 

політики в підтримку дій держави та суспільства в інтересах здоров’я і 

благополуччя”. Головний цільовий орієнтир політики Здоров'я – 2020: 

домогтися відчутного поліпшення здоров'я жителів Європейського Регіону.  

     У цьому зв'язку держави - члени спільно сформулювал наступні 

регіональні цілі: 

1. До 2020 р скоротити передчасну смертність серед населення. 

2. Підвищити показники середньої очікуваної тривалості життя. 

3. Скоротити масштаби нерівності щодо здоров'я. 

4. Підвищити рівень благополуччя населення. 

5. Забезпечити загальне охоплення послугами і право на найвищий 

досяжний рівень здоров'я. 

6. Встановити національні цілі і орієнтири щодо здоров’я в державах - 

членах.  

Створення сприятливих умов для зміцнення та збереження здоров’я 

людей як найвищої соціальної цінності, забезпечення реалізації права особи 

на оздоровчу рухову активність стало передумовою схвалення у 2016 році 

Президентом України Національної стратегії з оздоровчої рухової активності 

в Україні на період до 2025 року “Рухова активність — здоровий спосіб 

життя — здорова нація”.  

В листопаді 2016 року прийнято 10 постанов та розпоряджень Кабінету 

Міністрів України, які визначають конкретні кроки по реалізації державної 

політики в галузі охорони здоров’я. 

Визначені середньострокові пріоритети дій уряду : 

створення нової системи охорони здоров’я на засадах медичного 

страхування; 

розвиток системи громадського здоров’я; 

збільшення доступності лікарських засобів; 

реформування екстреної медичної допомоги та медицини катастроф; 



 

 

удосконалення надання високоспеціалізованої медичної допомоги при 

серцево-судинних захворюваннях; 

розвиток служби трансплантології. 

 

 

 
 

         Для того, щоб реалізувати державну політику в галузі охорони здоров’я 

на рівні району:  

     за рахунок  пріоритетного розвитку первинної медичної допомоги та 

покращення доступності населення до послуг сімейного лікаря необхідно 

добиватися реалізації профілактичного напрямку медицини: 

- модифікації жителями району способу життя, в першу 

чергу реалізації свідомого відношення до свого здоров’я; 

- забезпечувати диспансеризацію населення, впровадження 

скринінгових програм для цілеспрямованої діагностики 

передпатологічних станів та захворювань на ранніх стадіях, коли 

можливе успішне лікування; 

необхідно планомірно забезпечувати впровадження та виконання 

протоколів та стандартів надання медичної допомоги, в т.ч. за рахунок 

технічної модернізації та інформатизації галузі. 

Таким чином буде забезпечений більший, ніж існуючий 10% 

вплив  

медичної галузі на громадське здоров’я.  

 Тільки шляхом реалізації державної політики в галузі охорони 

здоров’я можна покращити такий надзвичайно важливий фактор 

національної безпеки України, яким є здоров’я її громадян. 

 

 



 

 

 

 

Начальник відділу                                                  І. Мотруніч 
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