ІНФОРМАЦІЯ

про підсумки роботи комунального підприємства
«Комунальне некомерційне підприємство Шепетівський
Центр первинної медико – санітарної допомоги»
Шепетівської районної ради протягом І півріччя 2019 року
1. Демографія
Демографічна ситуація в районі залишається негативною. Упродовж 6
місяців поточного року померло 626 людей, що на 26 осіб більше , ніж за
аналогічний період 2018 року, а народилось 322 дитини, що на 6 дітей більше ,
ніж за 6 місяців 2018 року. Природний приріст залишається від'ємним - мінус
4,5%о (2019 рік), мінус 3,7%о (2018 рік).
Основною причиною смерті мешканців району є хвороби системи
кровообігу - 53,7 % (2019 рік), 53,5 % (2018 рік). Злоякісні новоутворення
11,4% (2019 рік), 11,6% (2018 рік) та хвороби органів дихання 7,8% (2019 рік), а
7,6% (2018рік).
Серед померлих у 2019 році 346 мешканців міста та 280 сільських
жителів, а у 2018 році 324 мешканців міста та 276 сільських жителів.
У працездатному віці померло 125 (2019 рік) і 106 (2018 рік). Основними
причинами смерті цієї категорії людей є хвороби: системи кровообігу - 27,7 %
(2019 рік), 30,1% (2018 рік), хвороби органів травлення 25,6 % (2019 рік), 19,8%
(2018 рік), онкологічні захворювання - 12,8 % (2019 рік), 20,2% (2018 рік)
травматичні ушкодження і отруєння - 13,6 %(2019 рік), 28,4% (2018 рік).
За 6 місяців 2019 року зареєстровано 5 випадків смерті немовлят, за 6
місяців 2018 року 4 смерті немовлят.
Протягом І півріччя 2019 року в районі народилось 322 дитини, із яких
170 дівчаток і 152 хлопчика, а в 2018 році народилось 316 дітей, із яких 164
дівчинки і 152 хлопчиків. Народжуваність в місті - 210 дітей, село -112 дітей
(2019 рік) і 215 дітей - місто і 101 дитина - село (2018 рік).
2. Кадрове забезпечення
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4. Діяльність.
Протягом 6-ти місяців 2019 року до лікувально-профілактичних
підрозділів Центру було здійснено 71224 лікарських відвідувань мешканцями
району, а у 2018 році 72342 лікарських відвідувань.
Із яких:
24568 профілактичних (2019 рік),
25808 профілактичних (2018 рікі),
49960 через хворобу (2019 рік),
46534 через хворобу (2018 р ік), в тому числі: 36178 дорослими та 13782
дітьми (2019 рік) і 32025 дорослими та 14509 дітьми (2018 рік).
Найбільша захворюваність у 2018 році серед дорослого та дитячого
населення відмічалась у класі хвороб органів дихання. Серед дорослого
населення зареєстровано 7604 випадки, вперше - 3572, а серед дитячого
зареєстровано 58 87 випадки , вперше 5672.
У 2019 році також найвища захворюваність у класі органів дихання.
Серед дорослого населення зареєстровано всього 5968 випадків , вперше - 3212,
а серед дитячого населення зареєстровано всього 5592 випадків , вперше - 5388.
У денних стаціонарах проліковано за 6 місяців 2019 року 1366 жителів, а у
2018 році - 1267 жителів. Найкраще ліжковий фонд використовувався в
Ленковецькій амбулаторії - 174% (2019 рік) - 151,1% (2018 рік).
Незадовільне використання ліжкового фонду спостерігається в
Сульжинській амбулаторії - 13% (2019), 25,6% у міській амбулаторії № 4 (2018
рік). Показник середнього терміну лікування хворих в денному стаціонарі
найкращий в Плесенській амбулаторії - 7,7 днів (2019 рік ) і 8,1 дні також в
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Плесенській амбулаторії (2018 рік), а найгірший - в Сульжинській 3,3 дні (2019
рік) і в Судилківській 3,4 дні (2018 рік).
Стаціонарне лікування вдома організовано для 738 хворих (2019 рік) і
681хворий (2018 рік).
Відвідувань вдома лікарями :
2019 рік - 6979;
рік – 11438;
в тому числі до дорослих:
2019 рік – 3857;
2018 рік – 5451;
в тому числі до дітей:
2019 рік - 3122;
2018 рік -5987.
Направлено на консультацію до вузьких спеціалістів 3143 пацієнта (2019
рік) і 3227 пацієнтів (2018 рік).
34% населення пройшли флюорографічне обстеження (2019 рік) і 42,5 %
(2018 рік).
Туберкулінодіагностику проведено 893 дітям, що становить 44,7% від
підлягаючих (2019рік), 3491 дитині, що становило 29,7% (2018 рік).
Онкопрофоглядами з цитологічним обстеженням мазків охоплено 12830
жінок, що становить 44,2 % від підлягаючих у 2019 році і 12985 жінок, що
становить 39% від підлягаючих у 2018.
Протягом півріччя 271 дитина досягла віку 6-ти місяців і 241 із них, що
становить 88,9%, перебували на грудному вигодовуванні у 2019 році і 367 дітей
досягло віку 6-ти місяців і 319 із них, що становить 87%, перебувало на
грудному вигодовуванні у 2018 році.
Протягом першого півріччя 2018 року в амбулаторіях було проведено
1455 ЕКГ досліджень, а в 2019 році проведено 3278 електрокардіографій.
Проведено глюкометрій за 6 місяців 2218 пацієнтам у 2019 році, а у 2018
році 1709 пацієнтам.
Середніми медичними працівниками проведено 36897 лікувальнодіагностичних маніпуляцій за 6 місяців 2019 року, а у 2018 році 39314
маніпуляцій. Прочитано 408 лекцій у 2019 році та 422 у 2018, проведено 5146
бесід серед населення району на санітарно-освітню тематику у 2019 році і 5213
бесід у 2018 році.
Виконання реформи охорони здоров’я.
Успішно проведена реформа первинної медико - санітарної допомоги.
Рішенням сесії районної ради від 11.05.2018 року та від 27.07.2018року №
7/32-2018року створено комунальне підприємство «Комунальне некомерційне
підприємство Шепетівський центр первинної медико - санітарної допомоги»
Шепетівської районної ради. Затверджено передавальний акт майна,
переведено працівників. Підготовлено необхідні юридичні документи та 15
серпня 2018 року укладено договір з Національної службою здоров’я України
про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.
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Наказом МОЗ України від 04.10.2018року № 1813 прийнято рішення надати
нашому підприємству нову ліцензію на медичну практику. Прийнятий на
засіданні трудового коллективу 14.09.2018 року колективний договір
зареєстрований Шепетівською районною державною адміністрацією.
Значно збільшилось фінансування підприємства. Це дало можливість
підвищити заробітну плату працівникам (лікарям з 7143,48 грн. до 16786,05
грн., працівникам із середньої медичною освітою з 4785,42грн до 6150 гривень).
Завдяки співпраці з корпорацією «Сварог Вест Груп» відкрито нову
сучасну амбулаторію №7, яка обладнана новітнім медичним обладнанням та
службовим автомобілем.
Для покращення медичного обслуговування дитячого населення відкрито
нову амбулаторію №6.
На виконання наказу МОЗ України від 19.03.2018 № 503 "Про
затвердження Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу,
та форми декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу»
станом на 22.07.2019року зареєстровано 55098 (78,7 %) декларацій пацієнта з
лікарем.
Значно покращено умови надання медичної допомоги. Забезпечено
комп’ютером на інтернетом 39 з 41 лікарів, 17 з 18 амбулаторій.
Проведено ремонтні роботи в дитячій амбулаторії №6, яка стала
прикладом сучасної пацієнт орієнтованої амбулаторії.
Замінено вікна та вхідні двері в амбулаторії с. Михайлючка, проведено
ремонтні роботи в амбулаторії с. Чотирбоки.
Закуплено медичного обладнання (глюкометри Sensolite Nova, ваги
електронні для немовлят до 20 кг, комплекс спірографічний Спіробанк 2,
отоскопи, пульсоксиметри, електрокардіографи 300 G, вимірювачі
артеріального тиску, освітлювачі таблиць для перевірки зору, апарат для
ультразвукової терапії та інше медичне обладнання). Закуплено нові меблі для
оснащення кабінетів лікарів та реєстратури .
Впроваджена програма МІС (медична інформаційна система) Helsi.
Освоєна функціонали програми « реєстрація декларацій», « особистий кабінет
лікаря», « електронна черга», « електронна амбулаторна картка».
Укладено угоди з центральною районною лікарнею на забезпечення
лабораторною діагностикою згідно нормативних вимог.
Організовано можливість безкоштовного стоматологічного огляду
пацієнтам нашого закладу як в стоматологічній поліклініці центральної
районної лікарні, так і у приватному стоматологічному закладі «Фенікс-Дент».
Активно проводиться робота щодо покращення кадрового питання
закладу. Так, протягом року прийнято на роботу 7 лікарів, відсоток
забезпечення лікарями збільшився та становить - 92,3 %, середнього медичного
персоналу - 97,6 відсотка. Для вирішення кадрового питання в фінансовому
плані на 2019 рік заплановане придбання службового житла для молодих
спеціалістів, укладені прямі договори з вищими медичними навчальними
закладами. З 01 серпня поточного року приходять на роботу ще 5 лікарів.
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Урядова програма «Доступні ліки» виконується на 100 відсотків.
Запроваджене електронне адміністрування виписки рецептів. За 2019 рік
виписано 1256 електронних рецептів.
Одним з головним досягненням роботи команди центру є участь у
грантовому проекті USAID UKAID «Підтримка реформи охорони здоров’я» як
кращої з 15 команд центрів первинної медико-санітарної допомоги України.
У рамках роботи грантового проекту напрямок діяльності центру
перенаправлений на якість надання медичної допомоги. Для цього
поліпшуються умови надання медичної допомоги, рівень сервісу для пацієнтів,
впроваджуються сучасні протоколи лікування, впроваджуються індикатори
якості надання медичної допомоги які впливають на стимулювання роботи
медичного персоналу.
Команда центру продовжує працювати над подальшим впровадженням
пацієнт орієнтованого методу надання медичної допомоги.

Головний лікар КП
«КНП Шепетіський Центр ПМСД»

А.Нечипорук
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