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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 2015 

році склала 

64 074 особи. 

У порівнянні з 

2014 роком 

народжуваність в 

районі змен-

шилася на 155 

осіб (з 1227 дітей 

до 1072) і 

знаходиться на 

рівні 1995 і 2005 

року (саме між 

цими датами на 

Березнівщині 

фіксувалися 

найгірші 

демографічні 

показники). 

Народжуваність у 

2015 році на 

15,5% менша як у 

1985 році. Для 

порівняння, у 

1972р народилось 

1877 дітей 

 



 

 

 

 

 

 

Загальна 

смертність у 2015 

році  збільшилася  

у порівнянні з 

2014 роком  – на 

25 осіб (з 740 до 

765) і на 28% 

вища, як у 1985 

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 – 

70,4% (-3,7% від 

2014р), 

новоутвори – 

11,8% (+2% від 

2014р.), травми 

та отруєння – 

6,2% (-1% від 

2014р)  
 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

У порівнянні з 

2014 роком 

зросла малюкова 

смертність 

(померло 11 

дітей, у 2014 році 

– 7, у 2013 – 12). 

Це на 43% нижче 

від рівня 1985 

року. 

6 випадків смерті 

дітей першого 

року життя – 

вроджена та 

спадкова 

патологія, 3 – 

перинатальні 

стани, 2 – 

аспірації 

дихальних 

шляхів вмістом 

шлунку. Аналіз 

цих випадків 

свідчить про 

необхідність 

покращення 

пренатальної 

ультразвукової 

діагностики та 

проведення більш 

активної і 

цілеспрямованої 

санітарно-

освтньої роботи.  

 



 

Природній 

приріст 

населення у 2015 

році склав 4,9 

(7,7 у 2014 році) 

на 1000 

населення, що на 

46% нижче від 

рівня 1985 року і 

у 4 рази менше за 

рівень 1971 року, 

проте вищий  у 

1,5 – 2 рази як у 

1995 – 2005 

роках. 

Березнівський 

район 

знаходиться  в 

когорті північних 

районів області, 

які забезпечують 

позитивний 

природній 

приріст 

населення по 

Рівненщині в 

цілому. 

Очевидно, що 

демографічна 

ситуація в районі 

залежить не так 

від діяльності 

закладів охорони 

здоров’я, а від 

соціально-

економічної 

ситуації у країні в 

цілому та в 

регіоні, зокрема, 

та від державної 

політики в 

частині 

стимулювання 

народжуваності.    

 

 



Стан здоров’я населення 

 

         З однієї сторони у 2015 році 

зареєстровано подальше зменшення 

захворюваності та поширеності захворювань 

серед населення району в цілому та  серед 

дорослого населення зокрема. Однак у 

дитячого населення ці показники мають певну 

тенденцію до зростання. 
 

 

 

 
 

Показники захворюваності та поширеності захворювань набагато 

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

роком: 

 по захворюваності – вищі майже у 3 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, 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 

2015р. на 16% 

вища, як у 1985, 

приблизно в 2 

рази вища як у 

70х роках XX 

сторіччя, 

незначно 

виросла у 

порівнянні з 

2014 роком та за 

весь період 

спостережень є 

нижчою за 

середньообласні 

показники. 

Серед дорослих 

онко-

захворюваність - 

нижча за 

показник 1985 

року (84,8%) та 

2014 року 

(99,2%), пік 

онко-

захворюваності  

серед дорослих – 

2011 рік  

Онко-

захворюваність 

серед дітей 

майже в 4 рази 

перевищує 

рівень 1985 року 

та мала 

максимум у 2013 

році. 

 

 



 

Поширеність 

новоутворень у 

постчорнобильсь

-кий період серед 

дорослих майже 

у 2 рази, а серед 

дітей у 12 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 

підвищену онко-

настороженість 

населення та 

медичних праці-

вників, в загаль-

ному – про вияв-

лення захворю-

вань на більш 

ранній стадії та, 

відповідно, 

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 (збіль-

шення у 5 разів в 

порівнянні з 

1985 роком) 



 

Ріст поширеності 

вроджених вад 

(майже у 3 рази в 

порівнянні з 80 

роками ХХ 

сторіччя) 

свідчить про 

більші 

можливості 

медицини в 

лікуванні та 

адаптації та 

таких хворих 

 

Мертво-

народжуваність, 

завдяки заходам 

по удосконален-

ню перинаталь-

ної допомоги, які 

здійснювалися 

на рівні держави, 

у порівнянні з 

1986, коли був 

пік мертво-

народжуваност, 

менша у 4 рази, 

хоча і вища, як у 

2014 році (3 

випадки проти 2) 

Пік 

захворюваності 

ново-

народжених 

спостерігався у 

1995 році, у 2015 

році  

захворюваність 

новонароджених  

у 4 рази вища, як 

у 1985 році та на 

28% вища, як у 

2014 році.  

 



 

Поширеність 

ендокринної 

патології серед 

дітей майже у 6 

разів, серед 

дорослих майже 

у 5 разів  вища, 

захворюваність 

на цукровий 

діабет у 3 рази 

вища, ніж у 80 

рр. ХХ сторіччя. 

 

 
 



 

Поширеність 

захворювань 

системи 

кровообігу 

серед дорослих 

виросла майже 

у 4 рази (373%), 

захворюваність 

на гіпертонічну 

хворобу зросла 

у 3 рази, на 

ішемічну 

хворобу серця – 

майже у 2 рази 

як у 80 рр. ХХ 

сторіччя 

 

 

 



 

Захворюваність 

на інфаркт 

міокарду у 

порівнянні з 

1985 роком 

зросла у 4,5 

рази, та зростає 

на протязі 

останніх 3 

років.  

 

Захворюваність 

на церебро-

васкулярні 

хвороби у 4 

рази вища, ніж 

у 1985 році. 

 

 

Рівні ряду захво-

рювань у пост 

чорнобильському 

періоді  не мають 

тенденцій до рос-

ту, наприклад: рев-

матоїдний артрит, 

ревматизм, захво-

рювання психіки і 

поведінки, інфек-

ційні хвороби 



 

 

 
Середньострокові тенденції свідчать про незадовільний стан здоров’я 

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

свідчать про  ріст захворюваності та поширеності «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. 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 2015 році: 

у порівнянні з середньо-обласними показниками за 2014 рік за основними 

класами хвороб у районі спостерігається високий рівень захворювань на 

злоякісні новоутворення в IV стадії, хвороби системи кровообігу, травми та 

отруєння. 

За поширеністю захворювань негативні тенденції мають хвороби крові, 

органів кровообігу, органів травлення, ендокринної системи, травм і отруєнь, 

хронічний алкоголізм. 



Аналіз демографічних показників, показників стану здоровя 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 «попереджуваної 

смертності», до якої відносяться усі випадки смерті, які б могли бути 

попереджені за умов оптимальної діяльності системи охорони здоров’я та 

суспільства. Зокрема, використовуються показники, які стосуються 

працездатного населення. 

 

У 2015 році 

смертність 

населення у 

працездатному 

віці 

знаходиться на 

рівні 2014 року, 

перевищує 

середньо-

обласну за 2014 

рік (район був 

на 9 місці серед 

інших) 

(померло 166 

осіб проти 167), 

жінок 30 (проти 

23), чоловіків 

136 (проти 144) 

У структурі 

смертності, в 

порівнянні з 

структурою 

загальної 

смертності – у 3 

рази вища 

смертність від 

травм і отруєнь, 

у 2 рази вища – 

від ново-

утворень, у 2 

рази менша – 

від хвороб 

системи 

кровообігу.  



 

 

Запобіжна 

смертність знижується 

більш швидкими 

темпами, як загальна 

смертніст,ь при 

ефективній діяльності 

системи охорони 

здоров’я та 

ефективній соціальній 

політиці.  Ми бачимо, 

що у 2015 році у 

порівнянні з  2014 

році вищезазначені 

показники 

погіршилися, тобто 

говорити про 

покращення 

функціонування 

системи охорони 

здоров’я підстав 

говорити немає. 

Проаналізовані 115 з 

166 випадків смерті 

осіб працездатного 

віку у Березнівському 

районі у 2015 році, що 

померли від причин, 

класифікованих, як 

запобіжні.  

Виділяють три групи 

запобіжної 

смертності, викликані 

причинами, яким 

пожна запобігти 

відповідно заходами 

первинної, вторинної 

та третинної 

профілактики 

У 2015 році таких:    

І групи – 89 (77,4%), ІІ 

групи – 8  (6,9%), ІІІ 

групи – 18 (15,7%) 

 

 

 

 



По І групі (хвороби, які підлягають первинній профілактиці,  

формується 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 державної соціальної політики та належній 

профілактичній роботі в першу чергу на первинному рівні):  

після зменшення у 2007 – 2012 роках, рівень смертності з запобіжних 

причин має вигляд плато з незначними коливаннями, зокрема, показники 

2015 року дещо гірші від 2014 року, але кращі за показники 2013 року. 

 

 
 

 

Ми можемо спостерігати ряд 

негативних тенденцій, які сприяють 

такій ситуації в показниках роботи 

за 2015 рік: це і продовження 

епідемії ВІЛ/СНІДу, і неефективне 

виявлення онкозахворювань в 

ранніх стадіях, і неефективна 

державна політика по профілактиці 

дорожнього травматизму, і недоліки 

в диспансеризації населення 

(наприклад, кількість 

цереброваскулярних захворювань 

зменшується, а інсультів росте), 

тощо. 



  

  
 

За причинами ІІ групи (візуальні форми онкозахворювань)  

спостерігається різнонаправлена динаміка. Але, якщо не покращиться робота 

по виконанню скрінінгових програм (а питома вага виявлення візуальних 

форм онкопатології в ІІІ стадії у 2015 році зросла в 3 рази у порівнянні з 2014 

роком), а  це також в основному функція первинного рівня, можна  уже зараз 

прогнозувати погіршення показників запобіжної  смертності з причин ІІ 

групи у найближчому майбутньому. 



 

Цьому будуть сприяти, зокрема, такі негативні показники 2015 року, як: 

  
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 – 2015рр). Фактори, які можуть сприяти негативним 

тенденціям, пов’язані з дотриманням стандартів та протоколів надання 

медичної допомоги. Наявні негативні тенденції 2015 року, це, зокрема, рівень 

туберкулінодіагностики, рентгенологічних профоглядів на туберкульоз та 

збільшення випадків необхідності надання термінової хірургічної допомоги. 



  

  
          Взагалі не виявляли хворих на туберкульоз у 2013 – 2015 роках по 

Тишицькі лікарській дільниці, у 2015 році – по Вітковицькій і Соснівській 

лікарській дільницях, тільки 1 хворий у занедбаній формі виявлений у 2015 

році по Друхівській лікарській дільниці, 2 з деструкцією, один з них в 

занедбаному стані, - по Малинській лікарській дільниці. 

 

 

 

 



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. 

            

 

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, щоденно контролювати 

впровадження клінічних протоколів і стандартів лікування, забезпечувати на 

належному рівні організаційно-методичне керівництво роботи первинного 

рівня надання медичної допомоги, проведення санітарно-освітньої роботи, 

тощо. 



Необхідно нагадати, що 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 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. 

 

З наданих обласним управлінням охорони здоров’я семи середньо 

обласних показників якості надання первинної допомоги шість районних 

показників гірші: 

показник По району По 

області 

Абс. 

число 

показник показник 

Рівень виявлення  онкозахворювань в ранній 

стадії % 

28 

(з 40) 

70,0 72,8 

Рівень первинної захворюваності на 1000 осіб населення відповідного віку: 

На інфаркт міокарду 91 2,6 0,7 

На інсульт 90 2,6 1,6 

Гострий інфаркт міокарду + інсульт 181 5,2 2,4 

Рівень госпіталізації в заклади вторинного 

рівня на 100 осіб 

12020 18,7 17,1 

Кількість виїздів екстреної медичної 

допомоги до хронічних хворих 

774 12,1 16,2 

Кількість консультативних висновків, 

виданих лікарем вторинної ланки в 

амбулаторних умовах на 1000 осіб 

2256 35,2 43,5 

 



 Одним з інформативних критеріїв ефективності діяльності на 

первинному рівні є показник частоти виїзду швидкої медичної допомоги до 

хронічних хворих, який, хоча і нижчий за середній по області, у порівнянні  з 

2012 роком виріс удвоє: 

  

  
Переважання в структурі виїздів бригад швидкої медичної допомоги до 

хронічних хворих у Моквин (де немає постійно працюючого сімейного 

лікаря), по Соснівській лікарській дільниці, у Зірне та Березне потребує 

невідкладних організаційних висновків. 

 

 

 



 
Якщо динаміку показників, які характеризують стан здоров’я 

населення, причини смертності, якість надання медичної допомоги та об’єми 

роботи закладів охорони здоров’я у 2014 – 2015 роках розмістити на одному 

слайді, як це зроблено вище, то можна припустити, що ріст смертності 

населення (+3,4%), в т.ч. сільського населення (+10,4), в т.ч. з причин 

новоутворень (+13,6) та інсультів (+15,7), ріст питомої ваги вперше 

виявлених занедбаних форм візуальної онкопатології (+12,2)  та 

туберкульозу (+11,5) може бути банально пов’язаний зі зменшенням 

загальної кількості відвідувань жителями району лікарів (-3,5%), зокрема 

сільськими жителями (-9,3%), що співпадає зі зменшенням відвідувань 

хворими спеціалістів поліклінічного відділення ЦРЛ (-9%). 

Причини зменшення відвідувань хворими лікарів поліклініки ЦРЛ не 

зовсім очевидні і можуть бути пов’язані з високими цінами на ліки, адже 

моніторинг роздрібної вартості лікарських засобів чітко свідчить про те, що 

їх ціна постійно зростає, корелюючись з курсом гривні до долара.  

Варто враховувати і той фактор, що лікування дороговартісними 

брендовими препаратами, які проштовхують для використання населенням, 

зокрема при хронічних захворюваннях, коли ліки необхідно постійно 

приймати роками, представники фармацевтичних компаній, в тому числі і 

через лікарів, веде до того, що хворі після значних початкових матеріальних 

затрат, перестають приймати лікування зовсім і не йдуть на повторний 

прийом до лікаря. Тому, необхідно акцентувати увагу на призначенні 

хронічним хворим, особливо соціально незахищеним верствам населенням, 

препаратів - генериків. На цьому акцентував увагу головний позаштатний 

терапевт Міністерства охорони здоров’я України В.З. Нетяженко, 

виступаючи на нараді з терапевтами та кардіологами в Рівному восени 2015 

року. 



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 зменшилась на 17% - до рівня 2013 

року. 

 

 

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 01.01.2016 року в комунальних закладах охорони здоров’я 

Березнівської районної ради зареєстровано 773 посади працівників, на яких 

зайняті 823 особа. Ще 132 працівники перебувають у відпустці по догляду за 

дитиною. 154 працюючих – пенсійного віку, в т.ч. 18,1% усіх медпрацівників 

(29%  лікарів, 14,2%  середнього медперсоналу). 

 

 

У порівнянні з 

2009 роком, коли 

були створені 

спеціалізовані 

установи при 

відділі охорони 

здоров’я: 

кількість 

працюючих 

зросла на 2%,  

число 

зареєстрованих 

посад в галузі 

зменшилося на 

10,25 одиниць.  

 

Одночасно: число 

посад медичних 

працівнків 

збільшлося на 

4,25 одиниць,  

зокрема лікарів – 

на 1,25 од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість 

працюючих 

пенсіонерів 

зменшилася на 

8%. 

 

 

 

На 5% виросло 

число 

працівників, які 

перебувають у 

відпустці по 

догляду за 

дитиною 

 

 

 



 

На 10 осіб зросла 

кількість лікарів, 

на 17 – 

середнього 

медперсоналу, 

Найважливіші проблеми кадрового забезпечення: 

 

Низька 

забезпеченість 

лікарськими 

кадрами (22 на 

10 000 населення 

у 2015 році ) 10-

показник  серед 

районів області у 

2014 році;  

забезпеченість  

середніми 

медичними 

працівниками у 

2015 році 55,6 на 

10 000 населення 

(15 показник по 

області у 2014  

році), що 

свідчить про те, 

що медична 

галузь району є 

одною з 

найбільш 

оптимізованих в 

області по 

кадровому 

забезпеченню.  
- висока питома вага осіб пенсійного віку серед лікарів (28.8%). 

Головному лікарю ЦПМД необхідно тримати на контролі питання 

підготовки та перепідготовки лікарів за спеціальністю «загальна практика - 

сімейна медицина», адже для забезпечення надання первинної медичної 

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

таких спеціалістів (станом на 01.01.2016 працює 19 фізичних осіб).  

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 – на 6%, по ФАПах – на 2%. 

 

 

У 2015 році за 

кошти районного 

бюджету для 

Березнівської 

ЦРЛ придбано 

медичного 

обладнання на 

суму 206, 954 тис 

грн, зокрема: 

автоматичний 

мікропланшет-

ний промивач 

(98,9 тис грн.), 

хірургічний 

аспіратор (38,47 

тис грн.), 

лабораторна 

центрифуга та ін. 

Для Центру 

ПМД, в т.ч. із 

застосування 

електронної сис-

теми закупівель 

Prozorro, - на 

суму 149, 063 тис 

грн., в т.ч.:  

біохімічний 

аналізатор (99,9 

тис грн.), 2 ЕКГ 

апарати (22,77 

тис грн.), 

індикатор 

внутрішньо-

очного тиску 

(11,6 тис грн.) та 

ін. 

 

 



Проблемні питання: 

 

 
За результатами інвентаризації відсоток забезпечення медичним 

обладнанням є незадовільним, особливо, по закладах первинної медичної 

допомоги 31,4%  (у 2014 році - 30,85%) 

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 вважає, що оснащення закладів охорони здоров’я потребує 

розробки та виконання спеціальної державної програми.  

Сподіваємося, що реалізація в районі інвестиційного проекту Світового 

банку «Охорона здоров’я на службі у людей» дозволить значно покращити 

ситуацію із забезпечення галузі медичним обладнанням та устаткуванням.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетне забезпечення галузі  



 

На утримання і розвиток галузі у 2015 році було використано 45 

мільйонів 400 тисяч 76 гривень  (37 мільйонів 911 тисяч 909 гривень у 2014 

році), що на 9 мільйонів 190 тисяч гривень більше від  цифри, передбаченої 

за нормативними розрахунками Мінфіну і на  7  мільйонів 488 тисяч 167 

гривень більше, як у 2014 році. Закладами охорони здоров’я додатково 

залучено 1 мільйон 188 тисяч 988 грн.  

З урахуванням змін, які вносилися до бюджету на протязі 2015 року, з 

державного бюджету (медична субвенція) було профінансовано 37 мільйонів 

395 тисяч гривень, з районного бюджету – 8 мільйонів 5 тисяч 56 гривень, з 

них 2 мільйони 903 тисячі 186 гривень – на капітальні видатки. 

 

 Використано 

млн. грн. 

Різниця з контрольною цифрою 

МФУ млн. грн. 

2011 28,243740 +2,5 

2012 34,041893 +2,441893 

2013 34,810 399 +3,747299 

2014 37,911909 +3,921 

2015 45,4 +9,190 

2016 КЦ   

36,692 

Розрахунок потреби  

+10,35863 

Необхідно зазначити, що розрахований за формулою об’єм видатків на 

забезпечення надання медичних послуг населенню району (медичної 

субвенції) на 2016 рік склав 39 мільйонів 513 тисяч 300 гривень. На 

утримання системи екстреної медичної допомоги з цієї суми утримано до 

обласного бюджету  2 мільйони 821 тисяча 300 гривень.  

 

На 2016 рік 

контрольна 

цифра (розмір 

медичної 

субвенції) на 

галузь охорони 

здоров’я району 

складає 36 

мільйонів 692 тис 

грн. (36 

мільйонів 210 тис 

грн у 2015 році), 

що на 10 

мільйонів 358 

тисяч 630 грн 

менше від 

розрахованої 

потреби. 



 

В доларовому 

еквіваленті ви-

датки, перед-

бачені медичною 

субвенцією на 

2016 рік, менші 

за відповідні 

видатки 1972 

року, проте вищі 

видатків 1990 – 

2005 років. Ви-

датки на 1-го 

жителя у по-

рівнянні з 2009 

роком виросли 

вдвоє, але в 

доларовому екві-

валенті зменши-

лися на на 26,7%, 

з 44$ до 32,3$. 

Капітальні видат-

ки склали 6,4% 

консолідованого 

бюджету,  в т.ч. - 

5,7% бюджету 

ЦРЛ, 8,2% - 

ЦПМД (у 2015р. 

проведено капі-

тальний ремонт 

покрівлі поліклі-

ніки, дитячого 

відділення, ре-

конструкція ко-

телень інфекцій-

ного відділення 

ЦРЛ, Соснівської 

АЗПСМ, системи 

опалення стомат-

поліклініки, виго-

товлена проектно 

кошторисна до-

кументація по пр-

оекту Світового 

банку для розбу-

дови АЗПСМ, ін. 

 

 



 

 

Питома вага 

заробітної плати 

у бюджеті галузі 

охорони здоров’я  

у 2015 році 

склала 70,4% 

проти 76,9% у 

2014 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. Середня 

заробітна палата 

в галузі за 2015 

рік – 2 553 грн 

вдвічі нижча, як в 

промисловості 

(5029 грн в 

листопаді 2015 

року) 

 

 



 

Питома вага 

видатків на оп-

лату енергоно-

сіїв   склала 7,7% 

консолідованого 

бюджету проти 

13%  -  у 2014р., у 

5 разів у 

порівнянні з 

2013р  зменши-

лось споживання 

природного газу 

 Видатки на оплату енергоносіїв (без водопостачання та 

водовідведення) зменшилися у порівнянні з 2013 роком на 239,2 тис $ : 

рік тис грн $ еквівалент 

(тис $) 

Споживання природнього 

газу, тис м³ 

2013 3 273,383 409,1 340 679 

2014 3 049,569 217,6 117 706 

2015 3 738,498 169,9 63 276 

Економія      -239,2 - 277 403 

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 2014 – 2105 роках встановлені  

твердопаливні котли у Соснівській, Моквинській, Малинській, Балашівській, 

Друхівській, Березнівській АЗПСМ та у ФАПі села Яринівка.  

 

Об’єм видатків на 

придбання 

медикаментів і 

перев’язувальних 

матеріалів  у 2015 

році збільшився на 

7% та склав 4,6% 

консолідованого 

бюджету галузі – 

на жаль цифра, 

запланована на 

2016 рік в 4 рази 

менша.   

 

 



 

Медикаментозне 

забезпечення 1-го 

ліжко-дня стаціо-

нарного лікування 

у  2015 році  

склало 10,83 грн  

(по ЦРЛ – 11,01 

грн (план на 2016р 

– 1,23 грн), по 

Соснівській РЛ – 

9,32 грн (план на 

2016р – 5грн) 

У 2015 р. дещо 

збільшились 

видатки на 

надання невідк-

ладної медичної 

допомоги на 1 

особу по Центру 

ПМД з  2,58 до 

2,94 грн, план на 

2016 рік складає 

1,73 грн (реко-

мендації УОЗ ОДА 

2010р перед-

бачають 4 грн по 

ФАПу, 6 грн по 

АЗПСМ, 12 грн по 

ЦРЛ, РЛ) 
 

           З метою забезпечення надання невідкладної допомоги відповідно до 

розпорядження голови облдержадміністрації від 30 червня 2010 року №269 у 

2015 році закладами охорони здоров’я району було залучено 247,162 та 

використано 87,840 тис. грн. 

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 

         Безкоштовну ургентну допомогу отримали  5 тисяч 837 осіб у стаціонарі 

та 14 тисяч 613 амбулаторних хворих, проведено 3051  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 



 

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 по 

Березнівській 

ЦРЛ у 2015 році 

на 2,01грн (як і 1 

ліжко-дня 

медикаментозно

-го забезпечення 

– на 1,69грн) 

вища за від-

повідні показ-

ники по Сос-

нівській РЛ, 

затверджена ци-

фра на 2016 рік 

– вдвічі менша   

 



За рахунок коштів районного бюджету закладами охорони здоров’я у 

2015 році виконувалися завдання та заходи 4 регіональних програм і заходів 

в галузі охорони здоров’я, на що використано  3 мільйон 516 тисяч 622  грн. 

(1 126 870 у 2014р.) Березнівський район єдиний в області відповідно до 

місцевої ініціативної програми фінансував довіз хворих, які потребують 

гемодіалізу, в Рівненську обласну лікарню, на що було витрачено 103,435 тис 

грн та виконував дві ініціативні районні програми по розвитку первинної 

медичної допомоги. 500 000 гривень з районного бюджету було виділено та 

використано на відпуск ліків пільговим категоріям населення, зокрема, на 

лікування учасників антитерористичної операції. 

У 2015 році закладами охорони здоров’я району залучено 1 188 988 грн 

позабюджетних коштів, що в розрахунку на 1-го жителя у  склало 18,65 грн, 

що на  4,05 грн більше як у 2014 році. 

роки 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

тис. грн. 759,7 1040,53 828,602 933,232 924,959 11889,88 

на 1-го жителя, грн 12,08 16,65 13,09 14,65 14,6 18,65 

 

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 (за 1 КЕКВ, без прив’язки кількості посад до кількості ліжок) і т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мережа установ охорони здоров’я  

.

 
 

Станом на 1 січня 2016 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 одинадцять 

амбулаторій загальної практики - сімейної медицини (далі – АЗПСМ), в т.ч. 8 

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 районі 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 

- шість 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., Атаманець Н.Є.)  

- ряд суб’єктів підприємницької діяльності, що здійснюють торгівлю 

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

П.П.) 

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

підприємство «Березнівська міжлікарняна аптека» Березнівської районної 

ради (1 заклад 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 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 2015 році:  

отримала ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної 

практики Соснівська РЛ; 

ліцензію на перевезення, зберігання, використання, придбання, 

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

прекурсорів отримав районний центр первинної медичної допомоги; 

акредитовані: 

Березнівська ЦРЛ – вища категорія 

Березнівська стоматполіклініка – перша категорія 

Соснівська РЛ – друга категорія  

Березнівський районний центр ПМД акредитований на першу 

категорію у 2014році.  

 

 



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 головному 

забезпечити роботу 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 покращити взаємодію з Березнівською міжлікарняною 

аптекою та іншими аптеками, які здійснюють пільгове забезпечення 

лікарськими засобами. Необхідно пам’ятати про  фармакокінетику і 

фармакодинаміку лікарських засобів, адже давно доведено, що призначення 

більше 3-5 препаратів одночасно веде до наслідків, які практично не можна 

прорахувати. Саме через це при виписуванні медикаментів, в т.ч. і пільгових, 

необхідно керуватися реальними потребами хворих, а не їх бажаннями. 

 

 

 

 

 



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) 

47,1 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 мережі закладів 



Визначена:  

на первинному рівні 

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», який стосується Березнівського районного центру первинної 

медичної допомоги. 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.  

У 2015 році започатковано: 

- роботу  міської  АЗПСМ в місті Березне на орендованій площі 

колишньої райСЕС,  

- створення на базі приймального відділення ЦРЛ відділення 

невідкладної медичної допомоги. 

на вторинному рівні перспективи розвитку визначені 

Постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року 

№1024 «Про затвердження нормативу забезпечення стаціонарними 

лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тис. населення» 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  

ПОСТАНОВА 

від 25 листопада 2015 р. № 1024  

Київ 

Про затвердження нормативу забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тис. населення 

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є :  
1. Затвердити граничний норматив забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тис. населення не 

більш як 60 ліжок. 

2. Міністерству охорони здоров’я розробити та затвердити у місячний строк методику щодо забезпечення стаціонарними 
лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тис. населення. 

3. Обласним, Київській міській державним адміністраціям: 
вжити заходів до приведення ліжкового фонду стаціонарів підпорядкованих комунальних закладів охорони здоров’я у 

відповідність із затвердженим цією постановою нормативом забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тис. 

населення; 
коригувати кількість ліжкового фонду, зменшуючи його з урахуванням рівня захворюваності населення та регіональних 

особливостей; 

забезпечити дотримання законодавства під час вивільнення у процесі оптимізації ліжкового фонду працівників закладів охорони 
здоров’я. 

4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р. № 640 “Про затвердження 

нормативів потреб у стаціонарній медичній допомозі в розрахунку на 10 тисяч населення” (Офіційний вісник України, 1997 р., число 
27, с. 96). 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/640-97-%D0%BF


Вище зазначеною постановою визначений норматив забезпеченості 

лікарняними ліжками – не більше 60 на 10 тисяч населення. 

Забезпеченість населення району стаціонарними лікарняними ліжками 

на вторинному рівні складає 46,8 на 10 тис. населення. Нижчі показники у 

наступних районах: 

Володимирецький - 42,0 

Зарічненський – 43,1 

Здолбунівський – 43,6 

Рівненський – 44,0 

Дубровицький – 45,2 

В обласних лікарняних закладах (на третинному рівні) 3390 

стаціонарних ліжка, що в середньому по області складає 29,2 на 10 тис. 

населення. З врахуванням цього показника за даними управління охорони 

здоров’я облдержадміністрації, жителями Березнівського району в обласних 

закладах має використовуватися 187 ліжок, на яких медичну допомогу 

повинні отримувати близько 6200 осіб. Однак статистичний аналіз свідчить, 

що в середньому щороку в обласних лікувальних закладах отримують 

стаціонарне лікування  приблизно 3700 осіб, що становить 3,3-3,4% від всіх 

осіб, що туди госпіталізуються, при питомій вазі жителів району серед всіх 

жителів області 5,5%. 

 

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 

 

Таким чином, реальна потреба жителів району в стаціонарних ліжках 

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

населення), що і визначає реальний показник забезпеченості жителів району 

ліжками вторинного та третинного рівнів на сьогодні – 64,8 на 10 тис. 

населення. Виходячи з встановленого нормативу  (60,0 на 10 тис. населення) 

для забезпечення жителів району стаціонарною медичною допомогою 

сумарно необхідно 385 ліжок, з них – на обласному рівні 115, на 

районному – 270. 

Наведені розрахунки є орієнтовними. Адже не врахована специфіка 

роботи конкретних обласних закладів, наприклад, Зірненської 

туберкульозної лікарні, контингент якої на 75% - жителі району. Тим не 



менше, можна відповідально стверджувати, що оптимізації підлягають 

близько 70 ліжок обласних закладів та 30 районного рівня. 

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. 5-річний моніторинг свідчить, що не менше 25% всіх 

хворих не потребують цілодобового перебування у стаціонарі.  

 
Це ще один аргумент з приводу необхідності фінансування закладу 

охорони здоров’я без жорсткої прив’язки штатів до кількості ліжок   і 

причина для збільшення ліжок денного стаціонару як у ЦРЛ, так і у АЗПСМ. 

Перспектива розвитку мережі установ охорони здоров’я: 

 



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;  

пошуку приміщень для розміщення там міських АЗПСМ (наприклад, 

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

 

 Необхідність оптимізації мережі та штатної чисельності закладів 

охорони здоров’я обумовлені насамперед рівнем фінансування галузі та 

можливими змінами бюджетного законодавства. Зокрема, у 2017 році може 

відбутися передача закладів вторинного рівня на фінансування з обласного 

бюджету, що, як відомо, планувалося зробити уже з 1 січня 2016 року. 

Спробуємо спрогнозувати ситуацію, яка складеться у наступному році, 

при збереженні існуючих підходів до фінансування охорони здоров’я в 

країні, очікуваному мінімальному рості економіки України та з врахуванням 

того, що Березнівський район і кожна з місцевих громад району не є 

самодостатніми, тобто залежать від дотації з державного бюджету, а 

можливості перевиконання районного бюджету, тобто виділення додаткових 

коштів на утримання мережі медичних закладів у нинішньому вигляді – 

сумнівними. 

Розрахована Міністерством фінансів потреба району в наданні 

екстреної, первинної та вторинної медичної допомоги на 2016 рік склала 39 

512,3 тис грн. З врахуванням фінансування Березнівської підстанції швидкої 

медичної допомоги з обласного бюджету до району доведена цифра медичної 

субвенції 36 692,7 тис грн. 

Зазначимо окремо, що видатки, які спрямовуються на утримання 

Березнівської підстанції швидкої медичної допомоги майже на 400 тис грн. 

менші, ніж 2 820 тис грн., що утримуються з району. Через це ми 

підтримуємо і вважаємо за необхідне наполягати на реалізації у 2016 році 

позиції обласного управління охорони здоров’я щодо покращення 

доступності населення району до екстреної медичної допомоги шляхом 

створення пункту постійного базування швидкої медичної допомоги у с. 

Малинськ (як альтернативу пропонуємо розглянути можливість базування 

бригади ШМД у с. Яринівка). Цей пункт завдань для обласного центру 

екстреної медицини та медицини катастроф на 2015 рік виконаний не був.  

З виділених району 36 692,7 тис грн. 13750,3 тис грн. (або 34,8 % від 

всіх запланованих) мали бути спрямовані на первинну медичну допомогу. 

Залишок – 22 942,4 тис грн. – це і є ресурс, за який обласний бюджет 

має утримати вторинний рівень медичної допомоги в районі – Березнівську 

ЦРЛ, Соснівську РЛ та Березнівську районну стоматологічну поліклініку. 

На утримання Березніської ЦРЛ у 2015 році було затрачено 27 362, 9 

тис грн., Соснівської РЛ – 1543,2 тис грн., стоматполіклініки – 1212 тис грн. 

(без капітальних видатків). 

 



Тому, з метою максимально ефективного використання наявного 

лікарського потенціалу необхідно першочергово розгляди питання 

оптимізації утримання матеріально-технічної бази на вторинному рівні, 

зокрема: 

- розглянути можливість перепрофілювання Соснівської РЛ в заклад 

системи соціального захисту населення або у відділення Березнівської 

ЦРЛ; 

- 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; 

- тощо. 

 



 
Висновки 

 

             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 ми 

маємо систему надання медичної допомоги, яку необхідно удосконалювати 
відповідно до Указу Президента України №5/2015 «Про Стратегію сталого 

розвитку «Україна-2020», який передбачає реформу системи охорони 

здоров'я. 

  Метою державної політики у сфері охорони здоров’я 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 європейської політики Здоров'я - 2020 включають чотири 

пріоритетні області стратегічних дій : 

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

можливостей громадян; 

• вирішення найбільш актуальних проблем регіонів, 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. 

           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. Для моніторингу ходу досягнень національних цільових орієнтирів в 

області охорони здоров’я може використовуватися набір добровільно 

застосовуваних індикаторів, схвалених державам- членами. 

   

Ця стратегія і буде визначальною для роботи медичної галузі 

Березнівщини в найближчій перспективі. 

 

На практиці ми:  

 

1) за рахунок пріоритетного розвитку первинної медичної допомоги 

повинні добиватися реалізації профілактичного напрямку медицини: 

- модифікації жителями району способу життя, в першу чергу реалізації 

свідомого відношення до свого здоров’я; 

- забезпечувати диспансеризацію населення, впровадження скрінінгових 

програм для цілеспрямованої діагностики передпатологічних станів та 

захворювань на ранніх стадіях, коли можливе успішне лікування. 

2) забезпечувати впровадження та виконання протоколів та стандартів 

надання медичної допомоги, в т.ч. за рахунок технічної модернізації та 

інформатизації галузі 

 

Цим буде забезпечений більший, ніж існуючий 10% вплив медичної  

галузі на громадське здоров’я.  

 

 

 

 

Начальник відділу                                                  І. Мотруніч 
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