
   АНАЛІЗ
ДІЯЛЬНОСТІ РОБОТИ

Комунального некомерційного підприємства
«Арбузинський районний центр первинної медико – санітарної допомоги»

 Арбузинської районної ради» 

за 2018 рік.

Медична  допомога  населенню  Арбузинського  району  надається  Комунальним
некомерційним  підприємством  «Арбузинський  РЦ  ПМСД»  та  центральною  районною
лікарнею.

 Первинна медична допомога населенню Арбузинського району надається Комунальним   
некомерційним підприємством «Арбузинський РЦ ПМСД» ,  до складу якого входять 
амбулаторії ЗПСМ та ФАПи. В медичній галузі на державному рівні проводяться заходи з 
реформування. Медичні заклади району активно приймають участь в  цьому, а саме :

1.  Згідно  реформи  10.07.2018р.  проведено  перетворення   Комунального  закладу
«Арбузинський  РЦ  ПМСД»  у  Комунальне  некомерційне  підприємство  «Арбузинський  РЦ
ПМСД» 

2. Заклад  зареєстрований   в  системі  e-Heаlth  (електронне  здоров’я),  також  16.03.2018
проведена реєстрація лікарів центру в електронній системі.

3.  З  02.04.2018 розпочато підписання декларацій між лікарем та  пацієнтом (декларації
заключають 10 сімейних лікарів, 1 терапевт, 1 педіатр, 1 лікар в декретній відпустці.). Станом
на  01 01.2019 підписано 13376декларацій (67,4%).

4. Активно впроваджується погоджена на місцевому та затверджена на державному рівні
спроможна  медична  ланка.  З  01.10.18  заклад  має  в  структурі  7  амбулаторій  та  6  ФАПів
(Арбузинський РЦ ПМСД мав в своїй структурі 21 підрозділ, а саме 8 амбулаторій загальної
практики сімейної  медицини  та  13  фельдшерсько  –  акушерських  пунктів;  згідно  вимог до
спроможної медичної ланки амбулаторія с. Агрономія переведена в ФАП та припинено роботу
8 ФАПів, приміщення, яких використовуються  для виїзної роботи лікарів  та фельдшерів, з
метою забезпечення населення медичною допомогою).

5. 16.08.2018р. Арбузинський РЦ ПМСД уклав договір з національною службою здоров’я
України  (НСЗУ)  на  медичне  обслуговування  населення,  що  надасть  можливість  отримання
фінансування за новою схемою (збільшення заробітної плати медичних працівників).

 27.09.2018  отримана  Ліцензія   на  здійснення  медичної  практики  для   КНП
«Арбузинський РЦ ПМСД».

6. В 7 АЗПСМ розгорнути ліжка денного стаціонару - 56 ліжок. В ЦПМСД   працює
денний стаціонар на дому (кожній амбулаторії).

.
7.   7  амбулаторій  ЗПСМ  та  1  ФАП  під’єднанні  до  мережі  Інтернет.  Кожен  заклад

забезпечений оргтехнікою (принтера або багатофункціональні пристрої , ноутбук). Записатися
на  прийом  до  сімейного  лікаря  можна  здійснити  через  Інтернет   (електронна  адреса
амбулаторії), реєстратуру або особистий мобільний телефон лікаря та медичної сестри.
8.    В районі затверджена Районна Програма запобігання і лікування серцево – судинних та
судинно - мозкових захворювань на 2018-2020 роки (рішення №4 від 17.08.2018 року 37 сесії 7
скликання   Арбузинської  районної  ради).  Завдяки  фінансуванню  якої,  поліпшиться  надання
медичної  допомоги  населенню  району.     9.   З  метою  виконання  заходів  спрямованих  на
розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості в с. Семенівка Арбузинського району
розпочато   будівництво  нової  амбулаторії. 
10.  Закінчено капітальний ремонт в амбулаторії ЗПСМ с. Воєводське

Мережа

     В ЦПМСД  працює 7 АЗПСМ: (потужність поліклінік району складає 359 відвідування за
зміну).



а)  Костянтинівська  міська  амбулаторія  загальної  практики  сімейної  медицини  ,  де  працює
2лікаря: завідувач, сімейний лікар, 4 середніх мед працівника. Денний стаціонар на 7 ліжок.
б) Арбузинська міська АЗПСМ - 4 сімейних  лікаря, 0,5 ст. лікар – педіатр,  12 середніх мед
працівника. Денний стаціонар на 18 ліжок .
в) Семенівська сільська амбулаторія загальної практики – 0,5 ст. сімейний лікар, 4 середніх мед
працівника. Денний стаціонар на 6 ліжок.
г) Новокрасненська сільська АЗПСМ – завідувач  амбулаторією, він же сімейний  лікар та 3
середніх мед працівника. Денний стаціонар на 7 ліжок.
ж)  Благодатненська  сільська  АЗПСМ  -  завідувач  амбулаторією,  сімейний  лікар  на  0.5  ст,
терапевт на 0.5 ст  та 3 середніх мед працівника. Денний стаціонар на 7 ліжок.
д) Садівська  сільська АЗПСМ – сімейний лікар на 0.5 ст. та 3  середній  мед працівник. Денний
стаціонар на  7 ліжок.
з)  Воєводська сільська  АЗПСМ -   сімейного  лікаря   -  інтерн,    5  середніх  мед працівника.
Денний стаціонар на  4  ліжок.
     В районі працює 6 ФАПів. Укомплектовані усі ФАПи.. 
    Укомплектовані сімейними лікарями всі  амбулаторії. В амбулаторіях с.Садове (населення
991чол)  та с. Семенівка сімейні лікарі працють на 0.5 ст. Пенсійного віку 2 лікаря працює в
ПМСД ( терапевт та лікар- організатор). Дефіцит сімейних лікарів складає  1 чол. Підготовку в
інтернатурі після закінчення вищого медичного закладу проходить один  лікар другого року
навчання, що отримав цільове направлення для навчання у  медичних ВУЗах  на бюджетній
формі та після закінчення інтернатури буде працювати в Арбузинському районі с. Воєводське.

Кадри

По  штатному  розкладу  на  01.01.2019  року  в  ЦПМСД  зареєстровано  всього  111,5
штатних одиниць, зайнято 103,5 та 97 фізичних осіб.

З них лікарів:
ЦПМСД

 штатних посад —    15,5                                              
 зайнято    -          13,5 
 фізичних   -         12                                                         

                                                                                                                                       
 Середніх медпрацівників:
 штатних посад –    49,0                                                 
 зайнято              –    45,25                                                 
 фізичних             –     44                                                

2016 рік 2017 рік 2018 рік

Забезпеченість лікарями на 10000 населення 
( фізичними особами) сімейними лікарями

16,3 15,5 6,1

Укомплектованість лікарями ( зайнятими посадами) 
сімейними лікарями

75,4 74,8 87,1

Забезпеченість середніми медпрацівниками
( фізичними особами) в ЦПМСД

55,4 48,5 22,2

Укомплектованість середніми медпрацівниками
(зайнятих посад) в ЦПМСД

91,3 89,8 92,3

В Арбузинському  ЦПМСД  працює  12 лікарів.
Питома  вага  атестованих  лікарів--66,6  %,  питома  вага  атестованих  середніх

медпрацівників 42,2% ( в зв’язку з великою кількістю молодих спеціалістів). Вишу категорію
мають серед лікарів 0 чоловік, І-4, II – 4, не атестовано 4 лікаря.  Серед середніх медпрацівників
вищу категорію мають 9  чоловік,  І  –4чоловіка   II  –  6  чоловік,  до  5  років  мають  стаж –  9
чоловіка,  7 чоловік пенсіонери, із них 2 не атестовані. 



Згідно графіку в 2018 році були на курсах підвищення кваліфікації 1 лікар та 8 середніх
мед. працівника. Усі вони були атестовані.

В 2018 році в район прибули 5 середніх мед. працівника  та 1 лікар.  Вибуло з району 1
лікар та  5 середніх медпрацівника. 

Показники фінансової діяльності.

Районний бюджет склав  7 714329,0 грн. (на 1 мешканця 388,90 грн.), позабюджетних 
коштів залучено  10465 (на 1 мешканця 0,52 грн.). 

                           
Для забезпечення поліпшення матеріально – технічного стану закладів охорони здоров’я

КНП «Арбузинський РЦ ПМСД» на сесії  Арбузинської  райради в  2018 виділені  кошти під
виконання  районних програм -664636,62грн  (районний бюджет) :
-  «Програма протидії  захворювання  на  туберкульоз» - на придбання туберкуліну виділені
кошти з районного бюджету  в сумі 51163,0 грн. та 99966грн. кошти виділені громадами ОТГ.
-  «Програма імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних захворювань» за
рахунок Державного бюджету отримана вакцина на суму 173209 грн  та районного бюджету—
23255,00 грн.  (протигрипозна вакцина). 
 -   Програма  «Підтримка  розвитку  сімейної  медицини»  виділені  кошти   з  районного
бюджету  в сумі – 595931 грн;  

В  2018 році під програму економічного та соціального розвитку району «Арбузинщина
2020»  КНП  «Арбузинський  РЦ  ПМСД»  отримав  кошти  та  придбав  автомобіль  для
обслуговування населення. 

   З метою покращення надання первинної медичної допомоги населенню Арбузинського
району та відповідно до наказу МОЗ України №148 від 26 січня 2018р.  «Про затвердження
Примірного табеля матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров’я та фізичних
осіб – підприємців, які надають первинну медичну допомогу» КНП «Арбузинський РЦ ПМСД»
придбав для АЗПСМ та ФАПів :                             

           У 2018 році придбано оснащення  на загальну суму  - 707885 грн.,  із них:
-  кошти  районного  бюджету  64885 грн.  (придбано  оснащення  для  кабінету

лабораторної  діагностики та співфінансування (58560 грн.)  на придбання гематологічного
аналізатора та центрифуги в кабінет лабораторної діагностики).Пройти обстеження та здати
аналізи  в кабінеті зможе кожен мешканець Арбузинського району (населення району 19836
осіб). 

-  кошти  субвенції  соціально  –  економічного  розвитку  259760,0грн.  (придбана
мебель в кабінети сімейних лікарів , ноутбук, принтер, пральна машина та холодильник);

- кошти субвенції сільських рад 54723грн. (придбано оснащення в кабінети сімейних
лікарів) ;

- кошти Благодатненської ОТГ 53770 грн. (придбано оснащення в кабінети сімейних
лікарів  та  співфінансування  (32860  грн.)  на  придбання  гематологічного  аналізатора  та
центрифуги в кабінет лабораторної діагностики);

-  кошти  Арбузинської  ОТГ  136897  грн. (придбано  оснащення  та  обладнання  в
кабінети сімейних лікарів  ,а  саме :  медичні ліхтарики,  неврологічні  молоточки,  ростомір,
шафи  медичні,  ваги  для  новонароджених,  сумки   лікаря  та  медичної  сестри).  Також  в
амбулаторію  ЗПСМ  с.м.т  Арбузинка  придбано  :  сплiт-система  настiнного  типу,
холодильники  –  2  шт.,  коридорні  банкетки  –  3  шт.,  інгалятор,  штативи  для  проведення
інфузій.  Придбано оснащення для кабінету лабораторної  діагностики та співфінансування
(58070 грн.) на придбання гематологічного аналізатора та центрифуги в кабінет лабораторної
діагностики).

- кошти  НСЗУ   137850 грн. ( придбано меблі, постільна білизна ,твердопаливний
котел, спіфінансування для придбання автомобіля)

Придбане обладнання надасть можливість сімейним лікарям здійснювати обстеження пацієнтів
на  первинній  ланці  та  поліпшити  матеріально  –  побутові  умови  закладів,  в  яких  надається
первинна медична допомога.     



           Для надання медичної допомоги центром закуплено медикаменти в сумі 153550 грн. 

Районна  адміністрація  ,  голови  ОТГ,  сільські  та  селищні  голови  постійно  приймають
активну участь в дооснащенні закладів охорони здоров’я району згідно наказів МОЗ України.

 Питання забезпеченості житлом молодих спеціалістів-лікарів тримається на постійному
контролі, резерв житла відсутній.  Кошти для оплати найманого житла для сімейних лікарів та
сімейних медичних сестер згідно програми «Медичні кадри Миколаївщини 2013-2017 років» в
2018р. не виділені. 

Робота денного стаціонару

Забезпеченість ліжками денного стаціонару складає 28,3 (56 ліжка ) на 10000 населення .
В 7  амбулаторіях сімейного типу розгорнуто денний стаціонар при поліклініці на 56 ліжок  та
денний стаціонар на дому, де ліжка терапевтичного профілю.

План  ліжко-днів  в  ЦПМСД виконано  на  100,2%,  середнє  перебування  на  ліжку  9,1,
робота ліжка 250,6, оборот ліжка—27,5.   В 2018  році на денному стаціонарі проліковано 1538,
а в  2017 р.-1391  хворих ( на 11% більше).

В стаціонарі на дому проліковано  хворих 822 чоловік, на рівні минулого року. Всього
проліковано  хворих в  денному стаціонарі  (на  10000 населення  )  в  Арбузинському районі  –
775,3, в 2017 році – 701,2. 

Демографічні показники

  №п/п 2016 рік 2017 рік 2018 рік

1. Населення  району 20200 19985 19836
2 В т. ч. міське 9298 8448 9363
3.  Сільське 10902 11537 10473
4.  Дорослі 16531 16316 16178
5.  Підлітки 428 428 413
6. Діти до 18 год 3669 3669 3658
7. із них до 1-го року життя 175 175 175

8. Діти до 14 3241 3241 3245

2016 рік 2017 рік 2018 рік
Народжуваність 11,48 8,7 8,8
Смертність 18,1 16,4 18,1
Малюкова смертність 4,3 5,78 17,1
Природний приріст        -6,62 -3,4 -9,1

        
         Всього    померло   360 чол. в т. ч. 18 іногородніх ( в 2018 р. померло      328 чол. в т. ч.

7 іногородніх). 
        Малюкова смертність -17,1.     Дитяча смертність- 0,2 на 1000 всього населення, на 1000

дитячого  - 1,3.
        
В 2018 р. померло 5 дітей,  із них 3 до року життя:

          Причина смертності населення

1.Від хвороб  органів  кровообігу – 76,6 %  ( в  2017- 78,9% ).
2, Онкологія –8,3% ( в 2017 році –8,6%).
3. Травми –6,2% (в  2017 році -5,3%).
          4.  Хвороби органів травлення  -4,7%( в 2017р- 3,0%).

 Від інфаркту міокарду померло 3 чоловік - 3 пенсіонер (в 2017 році 2чол, пенсіонер - 1) ,
від інсультів померло – 7( 6-пенсіонерів , 1 – працездатний).



 Смертність в працездатному віці: померло 56 чоловік (в 2017 році -56) , 4,5% на 1000
працездатного  населення,  з  них померло від хвороб кровообігу  33,9%, (в  тому числі  ІБС –
31,5%), цироз печінки -8,9 %, від травм 30,3%., онкозахворюваність – 14,2%. Від усіх померлих
в працездатному віці померло 15,5%. 

                                                              Робота в поліклініці 

2016 рік 2017 рік 2018 рік
Кількість відвідувань на 1
сімейного лікаря, терапевта, педіатра 31,9 33,5 38,1

Кількість відвідувань на 1 мешканця 4,8 5,1 5,1

Прийом  ведеться  сімейними  лікарями,  педіатром  та  терапевтом,  виконання  функцій
лікарських посад склало 100,0%. Лікарями  амбулаторій сімейної  медицини прийнято 89943
мешканців в амбулаторіях та зроблено 11478 відвідувань на дому.     

Всього відвідувань на  ФАПи  - 33796, вдома – 18410.
 Відвідування на один ФАП складає 3729,0 чоловік ( в 2017 році -4352,5). На одного

мешканця відвідування на ФАПах –10,6 (11,5 в 2017 році). 
Згідно  графіку  профілактичними  оглядами    охоплено  дітей  100%,  підлітків  100%,

Інваліди Вітчизняної війни та учасники бойових дій оглянуті на 100%.

За звітний період оглянуто виїзною бригадою Арбузинською ЦРЛ 173 чоловік, зроблено
7 виїздів. Первинно оглянуто  9422 чол. 

                                          Диспансеризація:

     Всього на диспансерному нагляді знаходиться 13836чол. (або 697,5 на 1000, обласний
–809,.11) в тому числі:

 - дорослих – 13099 (813,0, обласний 947,0 ),
 - дітей – 584 (184,3, обласний -167,3); 
- підлітків – 153 (360,0, обласний 331,63).
 Рівень диспансеризації в працездатному віці склав – 609,6 ( в 2017 році -607,1).

Структура захворюваності по району :                     

Всього зареєстровано 30239 захворювань ( в 2017 році - 31903) , показник поширеності
склав 1524,3 ( в 2017 році –1596,3) зменшився  на 1%. 

Поширеність :
 -  дорослі -1541,0 (в 2017 році 1546,3) 
-     підлітки -1414,1   (в 2017 році 1481,3) , 
-      діти     - 1486,6    (в 2017 році 1855,2 ), показник зменшився  на 8,0 %.
Захворюваність :
-   дорослі         357,1 ( 2017 р  – 357,6 ), 
-  підлітки -734,1       (2017 р – 649,5 ) ,
-    діти  -1205,1       ( 2017р - 1548,3 ).
- всього –498,3   (2017р – 557,0 )
В  працездатному  віці  поширеність   склала  1204,3   (  в  201  7році  –  1228,9)

захворюваність склала – 348,1 ( в 2017р. – 347,1 )
 В 2017 році зменшилась  поширеність,  захворюваність та диспансеризація серед усіх

верств населення.

Захворюваність на туберкульоз за 2018рік.

Оглянуто на туберкульоз 7180,86 на 10000 населення. ФГ- обстеження пройшли  701.3
(на рівні минулорічного) на  1000 населення. Туберкулінодіагностикою  охоплено: дітей –978,
підлітків -100% на 1000 населення (група ризику).  Захворюваність на туберкульоз 2017 року
складає  110  на  100  тис.  населення  (в  2016-69,3).  Захворюваність  деструктивними  формами



склала -  45,0 (в 2016 році 19,8 ). Група медичного ризику оглянута на 99% , група соціального
ризику  оглянута  на  98,8%,  група  не  обстежених  більше  двох  років  обстеження  94,4%.  В
лабораторії ЦРЛ мокротиння  на МБТ+ обстежено 101 чоловік., виявлено 9 позитивних аналізи
серед вперше виявлених.  Результативність бактеріоскопичного обстеження – 9,3. Виявлено при
профогляді хворих на туберкульоз – 88,7%. Померло від туберкульозу 1 хворих (у  2016 році 1
хворих). Смертність  склала  5,0  %  (проти  5,0  в  2016р).  Питома  вага  МБТ+  серед  вперше
виявлених  склала  72,2%  (в  2016   58,3%) Питома  вага  деструктивних  форм  серед  вперше
виявлених склала 50,2% (в 2016  33,3%). Всього з деструкцією 9 чоловіка, БК + 13 чоловік. В
районі  працював  пересувний  флюорограф,  на  якому  оглянуто  4957  чоловік,  що  меньше
минулорічного на 393 чол. Особи, що прийшли з міст позбавлення воли в 2015-2017р., оглянуті
на 99,7%.

Онкозахворюваність

Оглянуто на онкопатологію 8423,8 на 10000 населення. Онкозахворюваність складає 327,1 (в
2017 році 320,2). Смертність від онкозахворювань склала 120,8 (в 2017 році 135,1).Занедбаність
- 24,6%( в 2017 році 18,8%) , при профоглядах виявлено 58,7% ( в 2017р- 44,4%). Візуальні
злоякісні  новоутворення:  III  -  стадії  –  4  чоловік  ,  IV ст.-  1чол рак  прямої  кишки.   Всього
візуальних форм виявлено 29, в  2017 році —25чол.
       В чоловічому кабінеті оглянуто 4947 чол із 5014 або 98,7%. Не виявлено  злоякісних
новоутворень , іншої патології -211.
        Оглянуто жінок з взяттям цитології 70%, виявлено 117 дісплязій, в тому числі – 3 випадок
раку шийки  матки ( І стадія  2 чол.,  III ст. – 1 чол), тяжка дісплязія 4 чол.,  неінформаційних
мазків 106, чистих 28.

Охоплення спеціальним лікуванням склала 46 чол – 73,0% ( в 2017р. -77,8%). Дорічна
летальність 15,9 % ( в 2017 р. -13,9%). 

Травматизм 

Кількість травм всього: 289 або 145,7 на 10000 населення  ( в 2017 році 183,6), дорослих
на 1000 населення 139,0 (в 2017 році 167,3),  підлітків склала 193,7 на 10000 ( 373,8  в 2017
році).,  а серед дітей 172,8 ( 240,0  в 2017 році). Виробничий травматизм в 2018 році -2 випадок,
в 2017 р. - 1 випадок.  Питома вага виробничого травматизму в 2018р –0,69 ( в 2017р.  0,5).

Гіпертонічна хвороба

Поширеність гіпертонічної хвороби на 316,1 на 1000 населення, а в 2017році – 314,5  На
диспансерному нагляді знаходиться на 1000 населення: гіпертонічна хвороба 265,8 (в 2017 році
264,2 ) .  Захворюваність  гіпертонією склала -22,0 .

Зареєстровано  12  інфарктів,  в  тому  числі  2  в  працездатному  віці,  померло-3чол.
(померло 3 чоловіка в пенсійному  віці). 

Зареєстровано 28 інсультів,  в тому числі  в працездатному 5,    поширеність інсультів
склала 1,7% (в 2017 році 1,5). Померло від інсультів 7 чоловік, в тому числі в працездатному
віці - 1, в пенсійному віці 6 . В 2017році померло від інсультів 7 чоловік, в т.ч. в працездатному
віці – 0. 

Поширеність  цукрового  діабету  серед  дорослих  склала  –  32,2  (в  2017році  –  28,7  ).
Ампутацій нижніх кінцівок з приводу цукрового діабету –0 (в 2016 році – 0) . Зареєстровано
5випадків цукрового діабету у дітей.

Поширеність  бронхіальної  астми   5,7  у  дорослих,  та  у  дітей   1,3.  Захворюваність
бронхіальної астми   1,7 у дорослих, та у дітей   0.

Захворюваність з втратою тимчасової працездатності серед медпрацівників.

2016 рік 2017 рік 2018 рік
Працюючих 241 259 243
В днях на  100 працюючих 451,4 647,0 500,4
В  випадках  на   100 41,5 42,0 42,7



працюючих
Тяжкість одного випадку 10,8 14,9 11,7

       
          Всього за 12 місяців 2018 показники тимчасової непрацездатності медичних працівників в
порівнянні з 2017 роком зменшились в випадках - з 45,17 до 42,7 , а в днях з 676,0 до 500,4. 
Зменшились тяжкість випадків всіх зареєстрованих захворювань серед медичних працівників з 
14,9 до 11,7. Зростання дали хвороби органів травлення. Співвідношення стаціонарного 
лікування медичних працівників до амбулаторному 58% та 42%.
         В червні щорічний періодичний огляд медичних працівників району пройшли 100%. 

Захворюваність на ВІЛ – інфекцію /СНІД

Проведено  обстежень  1275  або  6,4  %  населення  (позитивних  проб-16),  пройшли
тестування 137 чол. швидкими тестами (позитивних проб –  14),  6 анонімно (позитивних проб–
0). На «Д» обліку знаходяться 130 чол, із них 9 дітей, хворих на СНІД 36 дорослих, в т.ч. 1
дитина, з перше встановленим діагнозом 6 чол. По шляхам передачі на 1 місці статевий, від
матері до дитини 1 чол. На АРТ терапію 72 чол. дорослих та 4 дітей.

Санітарно-просвітницька робота.

На  протязі  2018  року  лікарями   Комунального   некомерційного  підприємства
«Арбузинський  РЦ  ПМСД»  було  надруковано  25  статей  в  районній  газеті  "Нове  життя",
прочитано 452 лекцій лікарями району, проведено 2623 бесіди лікарями і середніми медичними
працівниками, випущено 14 санітарних бюлетеня. При Арбузинському аграрному ліцеї працює
«Університет  здоров’я»,  де  проведено  11тематичних  вечори.  Проводились  пропагандиські
компаніі-5.

Лікарняна каса.

БО  «Арбузинська  районна  лікарняна  каса»  -  членська  Благодійна  організація,  що
функціонує у правовому полі створеного Законом України «Про благодійні організації та «Про
об’єднання громадян».

Створена БО «Арбузинська районна лікарняна каса» виключно для громадських корисних
дій, направлених на створення умов поліпшення охорони здоров я громадян. На сьогоднішній
день  в  організації  -  1101  осіб,  це  пенсіонери  ,  працівники  організацій,  інші  категорії
непрацюючих. 

Всім  надається  медична  допомога  в  Арбузинській  ЦРЛ та  обласній  лікарні.  Надійшло
коштів  в  БО  «Арбузинська  районна  лікарняна  каса»  за  2018р.  –  342260грн,  витрачено  на
лікування – 253036,00грн. (проліковано 877 членів лікарняної каси ).

                        Урядова програма  «Доступні ліки»

       В районі використання коштів за Урядовою програмою «Доступні ліки» за 12 місяців 2018
року становить 97,3% (використано  коштів  станом на 01.01.2019 – 608,9.)

Головний  лікар 
КНП «Арбузинський  РЦ ПМСД»                                                  Л. СМАГА


