Аналіз
діяльності лікувально-профілактичних закладів області
за 2016 рік
Ресурси охорони здоров’я
Станом на 1 січня 2017 року медичну допомогу населенню області
надають 120 закладів охорони здоров’я, у тому числі: 39 лікарняних закладів
(5 обласних лікарняних закладів, 7 міських лікарень, 2 дитячі міські лікарні,
21 ЦРЛ, 2 пологові будинки);12 диспансерів; 32 самостійних амбулаторнополіклінічних закладів (з них 3 АЗП/СМ),з них 24 - ЦПМСД (у їх склад
входять: 162 амбулаторії, з них 135 АЗП/СМ, 456 ФАП/ФПів); 6 стоматологічних поліклінік; 3 санаторії; 1 обласний територіальний центр
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф; 2 станції переливання
крові; 1 бюро МСЕК; 1 бюро СМЕ; 1 дитяче обласне патанатомічне бюро; 1
обласний центр здоров’я; 1 будинок дитини; 1 обласний інформаційноаналітичний центр медичної статистики.
В мережі лікувально-профілактичних закладів області за 2016 рік
відбулися наступні зміни:
1. Число лікарняних закладів змінилось з 40 до 39 за рахунок вузлової
лікарні станції Гайворон, яка реорганізована в амбулаторію ЦПМСД
Гайворонського району
2. Загальна чисельність ФАПів/ФП змінилась з 480 до 475 за рахунок за
рахунок
закриття
Долинівського
ФП
Компаніївського
району,
Куликовобалківського та Трудолюбівського ФП Новоукраїнського району та
передачі 2 ФАПів при Знам’янській міській лікарні у підпорядкування
Одеської клінічної лікарні на залізничному транспорті. Скорочення ФП у
Компаніївському та Новоукраїнському районах пов’язане
з малою
чисельністю обслуговуваного населення: Долинівський ФП – 106 жителів,
Куликовобалківський ФП - 93, Трудолюбівський ФП – 53.
Станом на 01.01.2017 року кількість лікарняних ліжок в стаціонарах
області становить 8007, а показник забезпеченості стаціонарними ліжками в
розрахунку на 10 тисяч постійного населення становить 83,5 на 10 тисяч
населення (2009 рік – 93,4, 2010 рік – 93,6, 2011 рік – 91,4, 2012 – 86,6, 2013
рік – 86,0, 2014 рік – 86,3, 2015 рік – 88,4 )
За 2016 рок в закладах охорони здоров’я області скорочено 540
стаціонарних ліжок: у закладах м.Кропивницький скорочено 105 ліжок (5
інфекційних ліжок для дорослих, 5 інфекційних для дітей, 10 терапевтичних,
15 кардіологічних, 20 пульмонологічних, 10 ендокринологічних, 10
гастроентерологічних, 10 хірургічних, 5 гнійних хірургічних, 5 урологічних,
10 неврологічних), у вузловій лікарні ст. Гайворон (у зв’язку з реорганізацією
в АЗПСМ Гайворонського районного ЦПМСД) – 40 ліжок (20 терапевтичних,
20 хірургічних), у Голованівській ЦРЛ – 40 ліжок (2 терапевтичних, 2
інфекційних для дорослих, 5 хірургічних, 8 травматологічних, 12
гінекологічних, 2 отоларингологічних, 5 педіатричних, 4 ліжка
реанімаційних), у Добровеличківській ЦРЛ - 25 ліжок (11 гінекологічних, 5
хірургічних, по 2 терапевтичних, інфекційних для дорослих, педіатричних, по

1 ліжку для вагітних та породіль, патології вагітних та ліжок інтенсивної
терапії), у міській лікарні м.Помічна – 15 (по 5 педіатричних, терапевтичних,
хірургічних ліжок), у Долинській ЦРЛ – 55 ліжок (15 терапевтичних, 2
інфекційних для дітей та 1 для дорослих, 15 неврологічних, 4 хірургічних, 4
пологових, 1 патології вагітних, 5 гінекологічних, 3 отоларингологічних, 5
педіатричних), у Знам’янській ЦРЛ – 119 ліжок (45 терапевтичних, 15
кардіологічних,
5 травматологічних, 25 гнійної хірургії, 6 для вагітних і породіль, 4 патології
вагітності, 4 гінекологічних, 5 отоларингологічних, 20 педіатричних з
одночасним збільшенням хірургічних ліжок на 10), у Кіровоградській ЦРЛ –
29 ліжок (20 терапевтичних, 10 травматологічних з одночасним додатковим
розгортанням 1 хірургічного ліжка), у Маловисківській ЦРЛ – 10 ліжок (5
хірургічних, 5 травматологічних), у Новомиргородській ЦРЛ – 10 ліжок
(5 педіатричних, 5 неврологічних), у Новоукраїнській ЦРЛ – 8 терапевтичних
ліжок, у Олександрівській ЦРЛ – 14 ліжок (17 туберкульозних з одночасним
додатковим розгортанням 1 терапевтичного ліжка та 2 ліжок інтенсивної
терапії), в Олександрійській ЦРЛ – 10 ліжок (5 гінекологічних та 5
педіатричних), в Онуфріївській ЦРЛ – 3 ліжка (1 хірургічне, 2
гінекологічних), у Петровській ЦРЛ – 10 ліжок (5 гінекологічних ліжок, 2
пологових, 3 патології вагітності), у Світловодській ЦРЛ – 10 ліжок (3
урологічних ліжка, 2 хірургічних, 5 гінекологічних), в Ульяновській ЦРЛ – 21
ліжко (2 інфекційних для дорослих, 1 інфекційне для дітей, 1 пологове, 2
патології вагітності, 1 гінекологічне, 12 неврологічних, 3 педіатричні, 1 ліжко
перепрофільоване в травматологічне), в Устинівській ЦРЛ – 16 ліжок (6
терапевтичних, 10 педіатричних).
В розрізі профілів ліжок найбільші зміни відбулися: по терапевтичних
ліжках – їх число скоротилось на 128 ліжок, кардіологічні ліжка скоротились
на 31, пульмонологічні для дорослих - на 20, ендокринологічні для дорослих
- на 10, гастроентерологічні для дорослих - на 10, інфекційні для дорослих на 12, інфекційні для дітей - на 8, хірургічні для дорослих - на 43,
травматологічні для дорослих – на 32, гнійної хірургії для дорослих – на 30,
урологічні для дорослих – на 8, для вагітних та роділь – на 14, патології
вагітних – на 11, гінекологічні - на 51, туберкульозні для дорослих – на 17,
неврологічні для дорослих – на 48, отоларингологічні для дорослих – на 10,
педіатричні – на 60. За рахунок перепрофілізації збільшилось число
реанімаційних ліжок на 3.
В 20 центральних районних лікарнях станом на 01.01.2017 року
функціонують відділення та палати інтенсивної терапії.
Сумарна планова потужність поліклінік у 2016 році склала 26014
відвідувань у зміну проти 26336
у 2015 році або 271,2 на 10 тисяч
населення проти 272,4 у 2015 році.
Забезпеченість фізичними особами лікарів (без зубних лікарів та лікарів
санепідслужби) у 2016 році становила 33,3 на 10 тисяч населення проти 33,5
у 2015 році, тобто на 0,6% менше (Україна 2015 рік – 38,0).

Залишається вкрай недостатньою забезпеченість сільських лікарських
дільниць лікарськими кадрами - на кінець 2016 року 15 сільських лікарських
амбулаторій не мали жодної зайнятої посади лікаря за винятком стоматолога.
Питома вага атестованих лікарів у 2016 році склала 72,5% проти 72,0%
у 2015 році (по Україні за 2015 рік – 67,5%). Серед всіх лікарів 32,9% мають
вищу кваліфікаційну категорію (2015 рік – 31,6%); першу – 28,8% (2015 рік –
29,5%); другу – 10,8% (2015 рік – 10,9%) (по Україні за 2015 рік відповідно
36,3%, 21,1%, 10,0%).
Забезпеченість середнім медичним персоналом у 2016 році становила
94,8 на 10 тисяч населення проти 97,0 у 2015 році (Україна 2015 – 80,1).
Відсоток атестованих середніх медичних працівників становить 73,2
проти 71,8 у 2015 році (Україна за 2015 рік – 70,0%).
Станом на 1 січня 2017 року укомплектованість штатних посад
середнього медперсоналу зайнятими посадами становить 95,4% проти 95,8%
у 2015 році, показник укомплектованості штатних посад середнього
медперсоналу фізичними особами — 88,4% (2015 рік – 89,3%, 2014 рік –
89,6%, 2013 рік – 90,6%, 2012 рік – 90,6%, 2011 рік – 91,1%).
Амбулаторно-поліклінічна допомога
Загальна кількість відвідувань у поліклініку, включаючи відвідування
вдома за 2016 рік становить 8970,4 тисячі проти 9015,8 тисяч у 2015 році та
проти 8814,1 тисячі за 2014 рік, що в розрахунку на одного жителя складає
9,3 що на рівні 2015 року (Україна 2015 рік – 10,2).
Число відвідувань на амбулаторно-поліклінічному прийомі зменшилось
на 66,1 тисяч за рахунок зазначених змін у мережі та скорочення числа
відвідувань до стоматологів. Кількість відвідувань на дому зросла на 20,7
тисячі за рахунок відвідувань на дому у сімейних лікарів.
Число відвідувань до стоматологів скоротилось на 47,3 тисячі у зв’язку зі
зменшенням числа зайнятих посад стоматологів на 11,5 та відтоком пацієнтів
у приватні заклади та стоматологічні кабінети.
Для надання медичної допомоги використовуються стаціонарозамінні
форми надання медичної допомоги населенню.
Кількість ліжок денного стаціонару поліклініки змінилось з 1642 до
1730, тобто збільшилось на 88 за рахунок скорочення ліжок цілодобобових
стаціонарів та реорганізацію їх у ліжка ДСП в закладах другого рівня
надання медичної допомоги.
Показник забезпеченості ліжками денних стаціонарів поліклінік
збільшився і становить 18,0 на 10 тисяч населення проти 17,0 у 2015 році
(17,8 у 2014 році), тобто на 5,9%. Рівень госпіталізації в денні стаціонари
поліклінік становив 504,0 проти 481,6 у 2015 році (649,1 у 2014 році), тобто
на 4,6% більше.
Стаціонари вдома у 2016 році були організовані в 33 лікувальнопрофілактичних закладах і в них було проліковано 61810 хворих. Показник
кількості хворих, пролікованих у стаціонарах вдома у розрахунку на 10 тисяч

жителів у 2016 році становив 639,4 на 10 тисяч населення проти 645,1 у 2015
році ( 590,5 у 2014 році), або на 0,9% менше.
У цілому по області за 2016 рік профілактичними оглядами охоплено
99,3% проти 99,1% контингентів дорослого населення, які підлягають
профілактичним оглядам з числа працюючих у шкідливих умовах та
працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких
пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення
інфекційних хвороб.
На кінець 2016 року під диспансерним наглядом в закладах охорони
здоров’я області знаходилось 37447 дітей (у віці до 14 років), 12146 підлітків
(15-17 років) та 611951 дорослий (18 років і старші).
Показник числа осіб, що знаходились під диспансерним наглядом на
кінець звітного року у розрахунку на 100 тисяч серед всього населення
становила 68430,7 проти 68656,7 у 2015 році, тобто менше на 0,3% (Україна
2015 рік – 75123,7),
в т.ч. серед дорослих – 76828,0 проти 76810,2, тобто практично на рівні
минулого року (Україна 2015 рік – 82110,5),
серед підлітків – 48179,3 проти 50372,6, тобто зменшився на 4,6%
(Україна 2015 рік – 69087,2),
серед дітей – 25824,8 проти 26594,0, тобто зменшився на 2,9% (Україна
2015 рік – 38139,0).
У 2016 році показник профілактичних оглядів на туберкульоз серед
дорослого населення методом флюорографії майже не змінився та склав
658,0 на 1000 дорослого населення (2015 рік - 666,0 на 1000 дорослого
населення).
Показник профоглядів серед дітей, яким була проведена
туберкулінодіагностика, в середньому по області збільшився і склав 978,0 на
1000 дитячого населення відповідного віку (діти віком від 4 до 14 років)
(2015р. – 969,9).
Діяльність стаціонарів
У стаціонарах лікувально-профілактичних закладів області за 2016 рік
проліковано 247,0 тисяч хворих проти 253,9 тисячі хворих за 2015 рік (251,2
тисячі за 2014 рік), тобто на 2,7% менше минулого року.
Рівень госпіталізації у розрахунку на 100 жителів змінювався від 25,4 у
2014 році до 25,9 у 2015 році та до 25,5 у 2016 році, тобто зменшився в
порівнянні з минулим роком на 1,5%, (Україна 2015 рік – 19,8).
Число днів роботи ліжка за 2016 рік становило 334,2 дня проти 332,5
дня у 2015 році (Україна за 2015 рік – 319,3). Показник зайнятості ліжка по
центральних районних лікарнях у 2016 році становив 333,6 проти 324,3 дня у
2015 році.
Середня тривалість перебування хворого на ліжку змінювалась з 11,8 дня
у 2012 році, 11,5 дня у 2013 році, 11,4 дня у 2014 році, 11,3 дня у 2015 році до
11,2 дня у 2016 році, тобто зменшилась на 5,1% в порівнянні з 2012 роком та

0,9% в порівнянні з 2015 роком, що свідчить про інтенсифікацію лікувальнодіагностичного процесу в стаціонарах області (Україна 2015 рік – 11,4).
Лікарняна летальність у 2016 році становила 1,24 проти 1,17 у 2015 році,
тобто на 6,0% більше (Україна 2015 рік – 1,24).
Структура пролікованих в стаціонарі:
у 2016 році за класами
захворювань госпіталізовані хворі (дорослі) поділялись наступним чином (у
відсотках до кількості всіх госпіталізованих): хвороби органів кровообігу 20,3%, хвороби органів дихання – 10,3%, ускладнення вагітності, пологів та
післяпологового періоду – 9,9%, хвороби органів травлення - 9,4%, хвороби
сечостатевої системи – 9,0%, новоутворення – 8,0%, хвороби кістковом’язової системи та сполучної тканини – 6,9%, травми та отруєння – 6,7%,
розлади психіки та поведінки – 4,5%, хвороби шкіри та підшкірної
клітковини – 3,7%, хвороби нервової системи – 2,9% і т.д.
Середні строки лікування хворих у стаціонарі за 2016 рік становили 11,8
дня проти 11,7 дня у 2015 році (Україна 2015 рік – 11,9).
За 2016 рік проведено 114659 оперативних втручань включаючи
амбулаторні без абортів проти 114326 оперативних втручання за 2015 рік,
тобто на 0,3% більше. Показник кількості операцій у розрахунку на 10 тисяч
населення у 2016 році становив 1186,0 проти 1173,6, що більше 2015 року на
1,1% (2014 рік – 1144,1).
Показник післяопераційної летальності в стаціонарі у 2016 році
становив 0,56 проти 0,53 у 2015 році (Україна 2015 рік – 0,54).
Післяопераційна летальність при терміновій хірургічній патології за
2016 рік становить 0,86 проти 0,64 у 2015 році ( у 2014 році – 0,67, Україна
2015 рік – 1,17).
У 2016 році в жіночих консультаціях області було взято під нагляд 8208
вагітних жінок проти 8679 у 2015 році, що на 5,4 відсотки менше у
порівнянні з 2015 роком, з них до 12 тижнів вагітності 93,2%.
Показник раннього охоплення наглядом вагітних є одним з головних в
оцінці ефективності роботи жіночих консультацій. Рівень даного показника
залежить від багатьох чинників, серед яких є рівень санітарно-просвітницької
роботи, рівень культури населення та залежить від авторитету жіночих
консультацій.
Показник раннього охоплення лікарським наглядом вагітних у 2016 році
становить 93,2% проти 92,7% у 2015 році, тобто на 0,54% більше.
З числа вагітних, які закінчили вагітність у 2016 році були обстежені
терапевтом 100%, у тому числі до 12 тижнів вагітності 95,2% (Україна 2015
рік обстежених терапевтом 99,4% у тому числі до 12 тижнів – 93,0%).
Показник охоплення вагітних дворазовим обстеженням на ВІЛ-інфекцію
становить 98,3% та обстеження УЗД дворазово до 22 тижнів вагітності
становить 98,2% (Україна 2015 рік відповідно 96,7%, 96,4%).
За 2016 рік у пологових стаціонарах області було прийнято 8416 пологів
проти 8945 пологів у 2015 році, що менше на 5,9%, або на 529 пологів.
Питома вага ускладнених пологів у 2016 році становила 33,4% проти
30,5% у 2015 році та проти 35,7% у 2014 році.

Найбільш частими ускладненнями пологів у 2016 році були:
o анемія – 111,4 на 1000 пологів (2015 рік – 143,5, Україна 2015 рік –
159,4);
o утруднені пологи – 52,5 на 1000 пологів (2015 рік – 60,9, Україна 2015
рік – 56,5);
o пізні токсикози – 38,9 на 1000 пологів (2015 рік – 54,0, Україна 2015 рік
– 58,8);
o аномалії родової діяльності – 49,0 на 1000 пологів (2015 рік – 46,8,
Україна 2015 рік – 38,7);
o хвороби щитоподібної залози – 19,1 на 1000 пологів (2015 рік – 20,3,
Україна 2015 рік – 55,3);
o хвороби системи кровообігу – 18,9 на 1000 пологів (2015 рік – 19,4,
Україна 2015 рік – 49,6);
o кровотечі в післяродовому і послідовому періоді – 10,9 на 1000 пологів
(2015 рік – 10,1, Україна 2015 рік – 9,9).
У 2016 році у закладах охорони здоров’я області виконано 2630
переривань вагітності проти 2923 у 2015 році та 2959 у 2014 році. Загальна
кількість абортів зменшилась на 293 абортів у порівнянні з 2015 роком, або
на 10,0%.
Показник абортів на 1000 жінок фертильного віку у 2016 році склав 11,6
проти 12,7 у 2015 році та 12,6 у 2014 році (Україна 2015 рік – 9,8).
Показник кількості абортів на 100 народжених живими та мертвими по
області становить 30,96 проти 32,28 у 2015 році та 28,91 у 2014 році (33,42 у
2013 році) і перевищує державний рівень на 18,1%, (Україна 2015 рік –
25,36).
Показник кількості жінок, що застосовують різні методи контрацепції
(гормональні та ВМС) у розрахунку на 1000 жінок фертильного віку у 2016
році становив 313,8 проти 315,5 у 2015 році, тобто зменшився на 0,54% у
порівнянні з минулим роком (Україна 2015 рік – 339,4), що пояснюється
постарінням жіночого населення.

