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Звіт про роботу  

галузі охорони здоров’я Березнівського району у 2014 році  

 

Мережа установ охорони здоров’я  

 
 

Станом на 1 січня 2015 року галузь охорони здоров’я Березнівського 

району представлена: 

- органом управління - відділом охорони здоров’я райдержадміністрації з 

централізованою бухгалтерією та інформаційно-аналітичним центром 

медичної статистики;  



- 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 десять 

амбулаторій загальної практики - сімейної медицини (далі – АЗПСМ), в т.ч. 9 

сільських, 33 фельдшерсько-акушерські пункти (далі – ФАПи), 1 медичний 

пункт тимчасового базування; функціонально до складу Центру ПМД входять 

також 40 медичних кабінети загальноосвітніх навчальних закладів та 16 

медичних кабінетів дошкільних навчальних закладів. 

на вторинному рівні: Березнівська центральна районна лікарня на 270 ліжок 

(далі –ЦРЛ), Соснівська районна лікарня на 30 ліжок (далі – Соснівська РЛ) і 

Березнівська районна стоматологічна поліклініка. 

         
 

 

 



 В галузі охорони здоров’я району також працюють: 

- Костопільське міжрайонне управління Головного Управління 

Держсанепідемслужби в Рівненській області та Березнівське відділення 

лабораторних досліджень Костопільського міжрайонного відділення 

лабораторних досліджень Рівненського обласного лабораторного центру 

Держсанепідслужби 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 

- п’ять суб’єктів приватного підприємництва, які здійснють господарську 

діяльність з медичної практики ( ПП «Глорія – М», ПП «МД «Стоматологія», 

ФОП: Вільчинський В.З., Коваль О.В.,Феник А.С.)  

- ряд суб’єктів підприємницької діяльності, що здійснюють торгівлю 

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

П.П.) 

- 26  аптечних закладів 17 суб’єктів господарювання, серед яких комунальне 

підприємство «Березнівська міжлікарняна аптека» Березнівської районної 

ради (2 заклади в м.Березне), ТОВ «Сальве» (5 закладів: 4 в Березному, 1 в 

смт Соснове), ТДВ «Рівнефармація» (1 заклад, м. Березне), ТОВ «Рівне-

Медфарм» (2 заклади: м. Березне, смт Соснове), ТОВ «Рівнеліки» (1 заклад, 

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

ЛТД» (аптечний склад, м.Березне), ТОВ "Стева" (1 заклад, с. Городище), 

ФОП Голуб О.А. (1 заклад, м. Березне), ФОП Лукащук Р.М. (2 заклади: с. 

Зірне, с. Друхів), ПП «Аптека» (1 заклад, с. Малинськ,), ФОП Натяжко Ганна 

Вікторівна (1 заклад, с. Моквин), ФОП Гром Марія Адамівна (1 заклад, с. 

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

Муравинець Л. І. (1 заклад, м.Березне), ФОП Бабак Л.О. (1 заклад ,с. 

Прислуч), ФОП Федас Тетяна Михайлівна (1 заклад, с. Вітковичі), 

Березнівський комбінат громадського харчування районного споживчого 

товариства (1 заклад, м. Березне). 

У 2014 році вдалося значно покращити доступність сільського 

населення до лікарських засобів: відкриті аптеки в селах Городище та 

Вітковичі, роздрібна торгівля лікарськими засобами через ФАПи та АЗПСМ, 

завдяки відміні помилкового управлінського рішення 2010 року, повернута 

приватному бізнесу, що значно розширило асортимент  ліків у підрозділах 

ЦПМД на селі. 

Мережа закладів охорони здоров’я району одна з найбільш 

оптимізованих в області: 

 

 

 

 

 



            Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів району 143,7 на 

10 000 населення (11 показник по області)  

 
             Забезпеченість стаціонарними ліжками (300 ліжок) 47,3 на 10 000 

населення (11 показник по області) 

 
             Забезпеченість ліжками денного стаціонару (120 ліжок), 19,0 на 10000 

населення (4 показник в області) 

 



Перспектива розвитку мережі закладів 

 

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» і стосується Березнівського районного центру первинної медичної 

допомоги. Відповідно до розрахунків за нормативами цього наказу для 

обслуговування сільського населення району мінімально необхідно 16 

амбулаторій, міського населення – 4.  

Відповідні заходи заплановані районною програмою модернізації 

Березнівського районного центру первинної медичної допомоги на 2012 – 

2015 роки, які, однак, не виконані через відсутність фінансування. Основні 

сподівання по модернізації мережі амбулаторій ми пов’язуємо з реалізацією у 

нашому районі з 2016 року проекту Світового банку «Охорона здоров'я на 

службі у людей». 

У 2014 році започатковано: 

- роботу  міської  АЗПСМ в місті Березне на орендованій площі 

колишньої райСЕС,  

- створення на базі приймального відділення ЦРЛ відділення 

невідкладної медичної допомоги. 

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.  

 
 

Це ще один аргумент з приводу необхідності фінансування закладу 

методом «глобального бюджету», де відсутня жорстка прив’язка штатів до 

кількості ліжок, так як це уже з 2014 має право робити Центр ПМД. Але це  і 

причина для збільшення ліжок денного стаціонару, зокрема, і у АЗПСМ. 



У 2014 році з чотирьохмісячним запізненням отримала ліцензію на 

провадження господарської діяльності з медичної практики Березнівська 

ЦРЛ, Соснівська РЛ в грудні 2014 року подала необхідні документи до 

ліцензійної комісії Міністерства охорони здоров’я, але з січня 2015 року 

працює без ліцензії.  

У 2015 році необхідно вирішити питання переоформлення ліцензії на 

медичну практику  Соснівської  РЛ,  отримання ліцензій на здійснення 

діяльності по обігу наркотичних, психотропних засобів та прекурсорів 

Центром ПМД та КП «Березнівська міжлікарняна аптека»;  

Для забезпечення реорганізації мережі закладів, їх дооснащення, 

ефективній роботі  головному лікарю Центру ПМД необхідно забезпечити 

виготовлення державних актів на земельні ділянки та реєстрацію прав 

власності на приміщення ФАПів та амбулаторій, адже їх відсутність 

унеможливить використання коштів Світового банку у рамках проекту 

«Охорона здоров'я на службі у людей», а також капіталовкладень з 

районного бюджету; необхідно також вирішити питання викупу 

приміщення, де розташована Бистрицька АЗПСМ, надання статусу 

службового житла частинам приміщень Балашівської та Малинської 

АЗПСМ, де проживають завідуючі амбулаторії; питання оренди (ВПУ-4) 

будівництва або придбання приміщень для розміщення там міських АЗПСМ.  

 

Кадрове забезпечення  

 

Всього в районі в сфері охорони здоров’я зайняті понад 1200 осіб.  

Станом на 01.01.2015 року в комунальних закладах охорони здоров’я 

Березнівської районної ради зареєстровано 772 посади працівників, на яких 

зайняті 821 особа. Ще 143 працівники перебувають у відпустці по догляду за 

дитиною. 143 працюючих – пенсійного віку, в т.ч. 15,8% медпрацівників, 29% 

лікарів, 11,5% середнього медперсоналу 

 

 



 

У порівнянні з 

2009 роком, 

коли були 

створені 

спеціалізовані 

установи при 

відділі охорони 

здоров’я: 

число посад в 

галузі 

зменшилося на 

11,25 одиниць. 

Одночасно 

число посад 

медичних 

працівнків 

збільшлося на 

3,25 одиниць, 

зокрема лікарів 

– на 1,25 од. 

 

 
 

 

 



 
 

Кількість 

працюючих 

пенсіонерів 

зменшилася на 

27%. 

 

На 8 осіб 

зросла кількість 

лікарів, на 15 – 

середнього 

медперсоналу. 

Найважливіші проблеми кадрового забезпечення: 

 

Низька 

забезпеченість 

лікарськими 

кадрами 21,3 на 

10 000 

населення (10-

11 показник по 

області)  



 

забезпеченість  

середніми 

медичними 

працівниками 

73,6 на 10 000 

населення (9 

показник по 

області).  

- висока питома вага осіб пенсійного віку серед лікарів 

- частина сумісників не мають спеціалізації чи курсів підвищення 

кваліфікації за займаними посадами. 

Для належного забезпечення медичними кадрами Центру ПМД те 

більш ефективного надання первинної медичної допомоги у 2014 році 

додатково введено 5 посад лікарів-інтернів та 7,5 посад іншого персоналу за 

рахунок перерозподілу з ЦРЛ. 

Окремо необхідно зазначити, що для забезпечення надання первинної 

медичної допомоги на належному рівні необхідно на період до 2020 року 35 

лікарів підготувати та перепідготувати за спеціальністю «загальна 

практика - сімейна медицина».  

 

Бюджетне забезпечення галузі  

На утримання і розвиток галузі у 2014 році було використано 37 

мільйонів 911 тисяч 909 гривень, що на 3 мільйони 921 тисячу гривень 

більше від  цифри, передбаченої за нормативними розрахунками Мінфіну і на  

3  мільйони 101 тисячу 510 гривень більше як у 2013 році, з них, щоправда, 

714 675 - проплата по заборгованості по капітальних видатках за 2013 рік і 

603 000 гривень - залишаються у заборгованості на 2015 рік. Залучено 

924 959,6 грн.  

На 2014 рік контрольна цифра (розмір медичної субвенції) на галузь 

охорони здоров’я району складає 36 мільйонів 210 тисяч грн. 

 

 Використано  

млн. грн 

Різниця з контрольною цифрою  

МФУ млн. грн. 

2011 28,243740 +2,5 

201

2 

34,041893 +2,441893 

201

3 

34,810 399 (з боргами) +3,747299 



201

4 

37,911909 +3,921 

 

 

 
 

 



 

Питома вага 

заробітної 

плати у 

бюджеті 

галузі 

охорони 

здоров’я  у 

2013 році 

склала 

76,9% проти 

78,3% у 2013 

році. 

 

 
 

Порівняння 

питомої ваги 

заробітної 

плати у 

бюджетах 

закладів  

свідчить про 

недоско-

налість 

формування 

бюджету 

охорони 

здоров’я 

району. 

 



 

Питома вага 

видатків на 

оплату 

енергоносіїв   

склала 13% 

консолідованого 

бюджету проти 

10,6%  -  у 2013р. 

 

Видатки на енергоносії та  заробітну плату склали у 2014 році 89,9% (у 

2013 році 88,9%) бюджету охорони здоров’я. З метою впровадження 

альтернативних методів енергоспоживання  з залученням приватних 

інвестицій у 2013 році році на твердопаливне опалення переведена передана 

в оренду котельня Березнівської ЦРЛ,  розроблений проект на переведення на 

електричне опалення інфекційного відділення Березнівської ЦРЛ в селі 

Моквин, придбано новий котел для опалення поліклініки ЦРЛ, Березнівським 

районним центром первинної медичної допомоги придбано  5 

твердопаливних котлів на суму 97 тис. грн., які встановлені у Малинській, 

Балашівській, Друхівській, Березнівській АЗПСМ та у ФАПі села Яринівка.  

 

Об’єм видатків 

на придбання 

медикаментів і 

перев’язуваль-

них матеріалів  

у 2014 році 

збільшився на 

18,7% та склав 

5,1% консолі-

дованого 

бюджету - 

1935,275 грн 

(1631,03 у 

2013р., 1470,287 



 

у 2012 році), що 

дало можливість 

здійснити  

медикаментозне 

забезпечення 1-

го ліжко-дня 

стаціонарного 

лікування  на 

рівні 9 грн 37 

копійок (по ЦРЛ 

– 9,35 грн, по 

Соснівській РЛ 

– 9,51 грн ) 

 

 

Однак 

зменшились 

видатки на 

надання 

невідкладної 

медичної 

допомоги по 

Центру ПМД з 

3,89 до 2,58грн. 

 

 

 

У 2014 році закладами охорони здоров’я району 

залучено 924 959 грн позабюджетних коштів, що в 

розрахунку на 1-го жителя у  склало 14,6 грн, що 

на  0,05 грн менше як у 2013 році. 

 Всього 

грн  

На 1-го 

жителя 

201

0 

759700 12,08 

2011 1040530 16,65 

201

2 

828 602 13,09 

201

3 

933 232 14,65 

201

4 

924 959 14,6 

 

           З метою забезпечення надання невідкладної допомоги відповідно до 

розпорядження голови облдержадміністрації від 30 червня 2010 року №269 у 

3,2% (з 

врахуванням 



2014 році закладами охорони здоров’я району було залучено 186 078,11 грн 

(178 771,6 грн у 2013р.) та використано 77 478,46 грн (100 тисяч 508,39 грн. у 

2013р). Безкоштовну ургентну допомогу отримали  5 тисяч 901 особа (6 тисяч 

44 особи у 2013 році) у стаціонарі та 15 тисяч 801 (16 тисяч 126 у 2013 році) 

амбулаторних хворих, проведено 3204 (3338 у 2013р.)  ургентних операцій. 

 К-ть 

осіб 

К-ть операцій 

2011 6 330 4 027 

201

2 

5 927 3 613 

201

3 

6 044 3 338 

201

4 

5 901 3 204 

 

У 2014 році 102 933 гривні (205 984 грн у 2013р.) з 

державного бюджету були використані на здешевлення 

лікарських засобів для 14 845 хворих з гіпертонічною 

хворобою. Отримали ліки 3287 хворих. 

За рахунок кошторисних призначень закладів охорони 

здоров’я виконувалися завдання та заходи 25 регіональних 

програм і заходів в галузі охорони здоров’я на що 

використано  1 мільйон 126 тисяч 870  грн. (1 320174 у 

2013р.) Березнівський район єдиний в області відповідно до 

місцевої ініціативної програми фінансує довіз хворих, які 

потребують гемодіалізу, в Рівненську обласну лікарню та 

виконує дві ініціативні районні програми по розвитку 

первинної медичної допомоги.  

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. Для її вирішення необхідне 

:посилення контролю за ефективним використанням 

матеріальних та трудових ресурсів, в т.ч. шляхом 

оптимізації мережі установ та ліжкового 

фонду;здійснення багатоканального фінансування галузі та 

збільшення об’єму позабюджетних надходжень (в т.ч. 

благодійних внесків, спонсорської та гуманітарної 

допомоги і т.д.);зміни законодавства: запровадження 

загальнообов’язкового соціального медичного страхування, 

фінансування закладів методом глобального бюджету (без 

прив’язки кількості посад до кількості ліжок) і т.д. 

Матеріально-технічне забезпечення 

Завдяки залученню додаткових бюджетних (понад 

заборгованості) 

від консолідо-

ваного 

бюджету 

охорони 

здоров’я 

склали 

капітальні 

вкладення. 



контрольну цифру Мінфіну) і позабюджетних коштів у 

звітному році вдалося здійснити ряд заходів щодо 

покращення матеріально-технічної бази закладів охорони 

здоров’я. Так, у 2014 році проведений капітальний ремонт 

даху пологового корпусу ЦРЛ на суму 307 тисяч 937 грн. 

(204 642 грн – заборгованість зареєстрована для оплати  на 

2015 рік) За спонсорські кошти проведені ремонт їдальні і 

заміна окремих віконних блоків у Соснівській РЛ. 

Проведені ремонти у ФАПах сіл Малушка, Антонівка, 

Голубне, Яблуне. 

 

Проблемні питання: 

Потребують реконструкції та капітальних ремонтів дах поліклініки, 

ряд відділень ЦРЛ (дитяче, гінекологічне ін.), значна частина приміщень 

АЗПСМ та ФАПів, яке, як ми надіємося буде проводитися в т.ч. при 

реалізації проекту Світового банку по модернізації мережі первинної 

медичної допомоги в Рівненській області. На черзі і вирішення питання щодо 

використання приміщення колишньої поліклініки Соснівської РЛ. 

 



 

У 2014 році 

медичної 

техніки та 

обладнання 

заклади 

охорони 

здоров’я 

району  не 

отримували, 

проплачена 

заборгованість 

2013 року на 

суму 487 350 

грн. 

За результатами інвентаризації незадовільним є відсоток забезпечення 

медичним обладнанням, особливо по закладах первинної медичної допомоги 

– 30,85%: 

 

 
 

Проблеми забезпечення медичним обладнанням та устаткуванням:  

невідповідність матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я,  в 

першу чергу Центру ПМД, вимогам типових табелів оснащення, 

 необхідність придбання дороговартісного обладнання (наркозно-дихальні 

апарати, бронхоскоп, колоноскоп, рентгенівський апарат, апарат 

холтерівського моніторування ритму та ін.) для ефективного надання 

вторинної медичної допомоги 

необхідно практично повністю оновити парк санітарних автомобілів 

існуючих АЗПСМ, придбати автомобілі для новостворюваних АЗПСМ),  



все це здійснити за рахунок виключно  районного бюджету проблематично. 

Приведення до табельних вимог оснащення лікувально-

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

ефективне використання найгостріша проблема охорони здоров’я району. Цю 

проблему неможливо вирішити за рахунок виключно місцевих бюджетів. 

Керівництво МОЗ також вважає, що оснащення закладів охорони здоров’я 

потребує розробки та виконання спеціальної державної програми. 

 

 

 

 

 

 

Основні тенденції демографічної ситуації та окремих показників охорони 

здоров’я  

Вагома підтримка, яке традиційно надається владою охороні здоров'я в 

районі,  має вплив як на демографічні процеси, так і на показники здоров'я 

населення, хоча, вирішальну роль у цьому процесі відіграють певні соціальні 

та релігійні особливості району у поєднанні з державною політикою 

стимулювання народжуваності. Доцільно  ці показники порівнювати як з 

попереднім 2013, так і з «дочорнобильським» 1985 роком. 

 

Як і у 

попередні 

роки, у 2014 

році у районі 

спостерігалася 

позитивна 

динаміка 

демографічних 

показників.  

 



 

Народжуваність 

незначно 

зменшилася (з 

1242 до 1227 

дітей) на 15 

осіб не суттєво 

відрізняється 

від 1985 року.  

 

Загальна 

смертність у 

2014 році  

зменшилася 

більш суттєво 

як 

народжуваність 

– на 50 осіб (з 

790 до 740) і на 

25% вища як у 

1985 році. 

 

У результаті 

природній 

приріст зріс у 

2014 році до 7,7 

(7,1 у 2013 

році) на 1000 

населення, що 

на 38% нижче 

від рівня 1985 

року. 



 

При цьому 

малюкова 

смертність у 

порівнянні з 

2013 роком 

зменшлася 

удвічі і, майже, 

в 3 рази нижче 

від рівня 1985 

року. 

 

З однієї сторони у 2014 році зареєстровано подальше зменшення 

захворюваності та поширеності захворювань серед населення району. Серед 

всього населення захворюваність складала  770,6 випадків на 1000 населення 

(845 у 2011році, 811 у 2012 році, у 2013році - 792,5,), що однак вище  

середньообласного показника за 2013 рік. При цьому захворюваність серед 

дітей підвищилася, а серед дорослих зменшилася. Аналогічна ситуація з 

поширеністю захворювань. Остання також знизилась з 1928  у 2012 році до 

1912 випадків на 1000 населення у 2013 році і теж за рахунок дорослого 

населення.  

 

 



 
У порівнянні з «дочорнобильським» 1985 роком: 

у 2014 роцізахворюваність населення склала  186%, поширеність 

захворювань  – 244%. 

 

 



 

Захворюваність  

дорослого 

населення 

зросла на 37 % 

 

Поширеність 

захворювань  

серед 

дорослого 

населення 

зросла майже в 

3 рази (до 

245%) 

 

Захворюваність  

дитячого 

населення 

зросла майже в 

3 рази (283 %) 



 

Поширеність 

захворювань 

серед дітей 

склала 328% від 

рівню 1985 

року. 

 

 

Ендокринна 

патологія: 

поширеність 

захворювань  

серед 

дорослого 

населення 

зросла майже у 

5 раз (460%)  

 

Поширеність 

захворювань 

серед дітей – 

майже у 6 раз 

(563%) 



 

Захворюваність 

на цукровий 

діабет у 

дорослих – у 

3,5 рази. 

 

 

Серцево-

судинна 

патологія: 

поширеність 

серед дорослих 

виросла у 3,5 

рази (357%) 

 

Захворюваність 

на гіпертонічну 

хворобу зросла 

у 2,5 рази 



 

Захворюваність 

на ІХС – у 2,5 

рази (258%) 

 

Захворюваність 

на інфаркт 

міокарду – у 3,5 

рази (366%) 

 

Захворюваність 

на церебро-

васкулярні 

хвороби – у 6 

разів. 

 



 

Онко-

захворюваність 

у 2014 році 

нижча на 20%, 

як у 1985 (у 

2013 була на ті 

ж 20% вища)  

 

Серед дорослих 

– на 15% нижча 

(у 2013 – на 

19% вища)  

 

Серед дітей – 

стабільно вища 

– у 2014 році – 

у 4 рази, у 2013 

– майже в 10 

разів. 



 

Поширеність 

ново-

утворювань 

серед дорослих 

вища у 1,8 рази, 

як у 1985 році 

 

Поширеність 

ново-

утворювань 

серед дітей – у 

10 раз більша 

як у 1985 році 

 

 

Мертво-

народжуваність 

має стійку 

тенденцію до 

зниження 

(удвічі у 2013, у 

4 раз у 2014 

проти 1985  

року) 

 

 

 

 



 

Захворюваність 

ново-

народжених у 

2014 році у 3 

рази вища як у 

1985 році. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частота 

вроджених 

аномалій у 

ново-

народжених 

майже вдвічі 

вища як у 1985 

році, а 

поширеність 

вроджених 

аномалій серед 

дорослих у 3 

раз вища, як у 

1985 році 

 

 
 

 

Ряд 

захворювань не 

мають 

тенденцій до 

росту (травми і 

отруєння 

ревматоїдний 

артрит)  

 

 



 

або мають 

схильність до 

зменшення  

(ревматизм, 

захворювання 

психіки і 

поведінки 

інфекційні 

захворювання)  

 

 

 

 



Середньострокові тенденції свідчать про незадовільний стан здоров’я 

населення в «післячорнобильський» період, тенденції  2010-2014 років 

свідчать про  зростання «хвороб цивілізації» та їх наслідків (ожиріння, діабет, 

серцево-судинні та судинно-мозкові захворювання, рак, шкідливі звички та їх 

наслідки). Саме «хвороби цивілізації» визначають незадовільний стан 

здоров’я населення району, як і у всій Україні загалом. Найбільш правильний 

шлях боротьби з цими захворюваннями - профілактика. Саме тому державна 

політика в галузі охорони здоров’я на базовому рівні полягає у пріоритетному 

розвитку первинної медичної допомоги. 

  

 

 

 

 

Одночасно, у 

порівнянні з 

середньо-

обласними 

показниками у 

районі 

спостерігається 

високий рівень 

захворювань на 

туберкульоз та 

сифіліс. 



 

За поширеністю 

захворювань 

негативні 

тенденції має 

туберкульоз, 

хвороби крові, 

органів 

травлення, 

ендокринної 

системи, травм 

і отруєнь. 

 

До позитивних показників роботи галузі охорони здоров’я району у 

2014 році необхідно віднести:  

 

 



 

 
За підсумками роботи у 2014 році викликають стурбованість 

наступні негативні тенденції: 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
Такий стан справ вимагає від керівників закладів, структурних 

підрозділів, головних районних позаштатних спеціалістів посилення 

щоденної уваги до впровадження клінічних протоколів і стандартів 

лікування, формулярної системи призначення лікарських засобів, вимагає 

посилити контроль і вимогливість до лікувально-діагностичного процесу, 

одним словом забезпечувати належну якість надання медичної допомоги.  

Для контролю якості медичної допомоги застосовуються  індикатори 

якості медичної допомоги. Відповідними наказами МОЗ останні визначені 

для кожного рівня медичної допомоги та типу закладу.  

На рівні первинної медичної допомоги ми спостерігаємо ріст 

показників первинної інвалідності серед дитячого населення, виявлення 

туберкульозу в занедбаних формах, своєчасного проведення первинного 

вакцинального комплексу дітям 1-го року життя, охоплення «Д» наглядом 

дорослих 



 
 

 

З 5 індикаторів 

вторинної 

медичної 

допомоги 

негативну 

динаміку має 1 

– після-

операційна 

леальнісь.  

           Кожен випадок порушення 

якості медичної допомоги має бути 

проаналізований і заповнена 

відповідна документація на рівні 

закладу з визначенням причин 

виникнення порушень та вжиттям 

необхідних організаційних заходів. 



 
            Ще один індикатор якості 

надання медичної допомоги, і, 

мабуть, найважливіший - 

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 на 20% - до рівня 

2012 року. 

Головним лікарям закладів охорони здоров’я, їх заступникам, 

керівникам структурних підрозділів, районним спеціалістам за відповідними 

профілями необхідно активізувати роботу по виконанню вимог директивних 

документів по стандартизації медичної допомоги, санітарно-освітню роботу 

по проблемних питаннях.  

Особлива відповідальність покладається на роботу працівників центру 

первинної медичної допомоги. Адже, відповідно до Постанови КМУ від 30 

грудня 2013 року №977 з 1 жовтня 2014 року, для них діє новий порядок 

встановлення надбавок за обсяг та якість виконаної роботи. 

Посадовий оклад регулюється 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. 

У зв’язку з вищезазначеним особливо актуальним стає відпрацювання 

маршруту пацієнтів. А саме – перехід поліклініки ЦРЛ на талонну систему та 

прийом виключно за направленням лікаря центру ПМД (окрім ургентних 

випадків). 

Висновки 

Для аналізу ефективності діяльності системи охорони здоров’я 

застосовуються також показники так званої «попереджуваної смертності», до 

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

оптимальної діяльності системи охорони здоров’я та суспільства 

 

 
 

Запобіжна смертність знижується більш швидкими темпами як 

загальна смертність при ефективній діяльності системи охорони здоров’я та 

ефективній соціальній політиці.  Ми бачимо, що, на відміну від 2013 року, у 

2014 році відновилась  позитивна тенденція, яка була започаткована у 2005 

році. 

 



 

 
Якщо проаналізувати випадки попереджуваної смертності за трьома 

групами причин , які б можна було б попередити заходами первинної 

(немедичної) профілактики, вторинної профілактики (раннє виявлення та 

лікування) та третинної профілактики (ефективне надання медичної 

допомоги) серед працездатного населення у віці 25 – 64 роки (в основному 

трудоактивному віці), то можна пересвідчитися, що смертність від 

попереджуваних причин у 2014 році зменшилася за рахунок хвороб всіх груп 

причин. Проте по І групі (хвороб, які підлягають первинній профілактиці, а 

саме за рахунок 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.), які б можна було б попередити при ефективній реалізації 

соціальної політики та належній роботі в першу чергу на первинному рівні – 

явно недостатньо: 



 
За причинами ІІ групи (візуальні форми онкозахворювань)  

спостерігається позитивна динаміка, яка, проте, в абсолютних цифрах нас не 

може задовольнити; і знову в основному цей показник формується на 

первинному рівні. 

 

За причинами третьої групи - третинної профілактики (ефективне 

надання медичної допомоги) (хвороби крові, виразкова хвороба, гіпертонічна 

хвороба, хірургічна, акушерська, інфекційна  смертність) ми можемо бачити 

певний стійкий позитивний результат. 



 
          Враховуючи погіршення ряду індикаторів якості медичної допомоги, 

показники смертності від попереджуваних причин в групі смертності групи 

немедичної профілактики, недостатнє матеріально-технічне забезпечення 

первинної ланки, нераціональне використання ліжкового фонду, показники 

здоров’я населення можна зробити висновок, що в районі ми маємо систему 

надання медичної допомоги, яку необхідно удосконалювати відповідно до 

Указу Президента України №5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку 

«Україна-2020», якй передбачає реформу системи охорони здоров'я: 

  «Метою державної політики у цій сфері є кардинальне, системне 

реформування, спрямоване на створення системи, орієнтованої на пацієнта, 

здатної забезпечити медичне обслуговування для всіх громадян України на 

рівні розвинутих європейських держав. Головними напрямами реформ мають 

стати підвищення особистої відповідальності громадян за власне здоров'я, 

забезпечення для них вільного вибору постачальників медичних послуг 

належної якості, надання для цього адресної допомоги найбільш соціально 

незахищеним верствам населення, створення бізнес-дружньої обстановки на 

ринку охорони здоров'я. Орієнтиром у проведенні реформи є програма 

Європейського Союзу "Європейська стратегія здоров'я - 2020"». 

             Основи політики Здоров'я - 2020 включають чотири пріоритетні 

області стратегічних дій : 

• інвестування в здоров'я на всіх етапах життя людини і розширення прав і 

можливостей громадян; 

• вирішення найбільш актуальних проблем Регіону, що відносяться до 

неінфекційних та інфекційних хвороб; 



• зміцнення орієнтованих на людину систем охорони здоров’я, потенціалу 

охорони громадського здоров'я, готовності до надзвичайних ситуацій, 

епіднагляду та реагування; 

• підвищення «міцності» місцевих громад та створення підтримуючого 

середовища. 

           Головні цільові орієнтири 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. Для моніторингу ходу досягнень національних цільових орієнтирів в 

області охорони здоров’я може використовуватися набір добровільно 

застосовуваних індикаторів, схвалених державам- членами. 

 Головним способом досягнення цих цілей є впровадження доказово 

обгрунтованх методів профілактики і лікування захворювань.  

Ця стратегія і буде визначальною для роботи медичної галузі 

Березнівщини в найближчій перспективі. 

. 

 

 

 

 

Начальник відділу                                                   І. Мотруніч 
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