
 

 

 

 

Аналіз 

роботи  КНП «Арбузинський РЦ ПМСД» 

за перший квартал 2021 р. 
 

Первинна медична допомога населенню Арбузинського району 

надається Комунальним    некомерційним підприємством «Арбузинський 

ЦПМСД» . 

 За 3 місяця 2021 року народилося 14 дітей, показник народжуваності 

1,2 на 1000 дит. населення, смертність -5,4, природний приріст – -4,2 

Показник малюкової смертності склав-0 на 1000 народжених живими.   

 

                      

      Мережа лікувально-профілактичних закладів району  

Первинна медична допомога населенню Арбузинського району 

надається  Комунальним    некомерційним  підприємством «Арбузинський Ц 

ПМСД» ,  до складу якого входять амбулаторії ЗПСМ. В медичній галузі на 

державному рівні проводяться заходи з реформування: заклад має в 

структурі 7 амбулаторій.   

       При закладах охорони здоров'я району функціонує денний стаціонар в 7 

амбулаторіях ЗПСМ - 56 ліжка. Крім того в усіх амбулаторіях працює денний 

стаціонар на дому. Відсутній семейний   лікар в амбулаторіі с. Воеводське  

Мешканцій села обслуговує сімейний лікар АЗПСМ  с Благодатне, який веде 

прийом згідно графіка. Середніми медпрацівника  Арбузинський ЦПМСД  

забезпечений повністью.   

  За 3 місяця 2021р. середні медпрацівники пройшли курси: спеціалізація по 

сімейної медицині –0 чол.; лікарі проходять курси он- лайн  сімейної  

Біохімічні (деякі) лабораторні обстеження, рентгенологічне та 

цитологічні обстеження  забезпечує згідно  сумісного наказу Арбузинської 

ЦРЛ та ЦПМСД – Арбузинська ЦРЛ. В лабораторії ЦПМСД  робляться 

слідуючи аналізи:  загальний аналіз крові та сечі, цукор крові, біохімічні –

загальний білок,загальний білірубін, загальний холестерин, тести на гепатити 

С,В,  ВІЛ та тропонін.  ПЗ та амбулаторії забезпечені медикаментами для 

надання невідкладної допомоги. 
 



    Для забезпечення поліпшення матеріально – технічного стану закладів 

охорони здоров’я центру ПМСД виділені кошти під виконання  районних 

програм  
   --         Програма «Підтримка розвитку сімейної медицини» виділені кошти  з 

районного бюджету  в сумі – 603969грн. грн. 

 

--     «Програма імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних 

захворювань» отримано  із  державного бюджету  —285235грн. 

                    

Питання забезпеченості житлом молодих спеціалістів-лікарів тримається 

на постійному контролі, резерв житла відсутній. При наявності лікаря в 

АЗПСМ с. Воєводське буде виділено житло для лікаря. 

Кошти для оплати найманого житла для сімейних лікарів та сімейних 

медичних сестер згідно програми «Медичні кадри Миколаївщини 2018-2022 

років» в першому кварталі не виділені.  

Для забезпечення поліпшення матеріально – технічного стану закладів 

охорони здоров’я центру ПМСД за перший квартал було придбано:  

- мед.інструментарій -3766грн (місцевий бюджет) 

моб. телефон, флешки , системний блок  -5360грн (місцевий 

бюджет),1045грн (кошти НСЗУ) 

- будівельні матеріали та господарчі товари на суму- 13580грн 

(місцевий бюджет ), кошти НСЗУ -перфоратор -2000грн. 

- запчастини для санітарних машин—3000грн грн.( місцевий 

бюджет) 

- бензин-20414грн (місцевий бюджет),3408грн(благодійно), 

- фасадна табличка – 2450грн. (кошти НСЗУ) 

                   Для надання медичної допомоги центром закуплено медикаментів        

на суму 777330грн. ( місцевий бюджет) та за рахунок НЦЗУ -2700грн. 

 

Районна адміністрація , голови ОТГ, сільські та селищні голови 

постійно приймають активну участь в дооснащенні закладів охорони 

здоров’я району згідно наказів МОЗ України. 

 

 

 

 

 

                      ДЕМОГРАФІЧНІ     ПОКАЗНИКИ 

  №п/п  2019 2020 2021 

1. Населення  района 19706 19376 19523 

2 В т. ч. міське 9390 9397 9442 

3.  Сільське 10316 9979 10081 

4.  Дорослі 16112 15903 16103 

5.  Підлітки 425 477 476 

6. Діти до 18 год  3594 3473 3420 



7. із них до 1-го року жіття 130 90 110 

8. Діти до 14  3169 2996 2944 

9, Працездатне населення 12500 10798 11122 

 

 

 2019 2020 2021 

Народжуваність 1,6 1,8 1,2 

Смертність 5,7 4,0 5,4 

Малюкова смертність 0 0 0 

Природний приріст         -4,1 -2,2 -4,2  
         

 

               Причина смертності населення 
 

1.Від хвороб  органів  кровообігу – 66,3 %  ( в  2020- 75,6% ). 

2.  Онкологія – 9,5% ( в 2020році –4,0%). 

3.Хвороби органів травлення  -5,3%( в 2020р-2,7%).   

4. Хвороби інф та параз---4,2%  

5. Травми –4,1% (в  2020 році -5,7%). 

 

     Всього померло 105 чоловік в т. ч. іногородні 10,  чоловіків 49, в 

стаціонаре  29 чол. В працездатному віці 23 або 2,1   на 1000 працездатного 

населення, з них померло від хвороб кровообігу 43,6%, (в тому числі ІБС –

50,0%),  від травм 17,4%., онкозахворюваність –8,7%.  

 Від інфаркту померло  1 чол.( працездатний). Від інсультів померло – 5чол.( 

4-пенсіонерів , 1 – працездатний). 

 

                                                              Робота в поліклініці  

 

 2019 2020 2021 

Кількість відвідувань на 1 

сімейного лікаря, терапевта, 

педіатра 

49,3 23,7 22,0 

Кількість відвідувань на 1 

мешканця  
2,8 1,0 0,8 

 

Прийом ведеться 10 сімейними лікарями, педіатром та терапевтом, 

виконання функцій лікарських посад склало 100,0%. Лікарями  амбулаторій 

сімейної медицини прийнято 10857 мешканців в амбулаторіях та зроблено 

542 відвідувань на дому.      

 

 

Робота денного стаціонару 



 

Забезпеченість ліжками денного стаціонару складає 28,7 (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 97,7%, середнє перебування на 

ліжку 8,7, робота ліжка 59,6, оборот ліжка—6,8.   В 2021  році на денному 

стаціонарі проліковано 383,  а в  2020р.---- 413 хворих ( менше на 8,0%). 

 

 

 

 

 

 

                                         Санітарно-просвітницька робота. 

 

На протязі першого квартала 2021 року лікарями  Комунального    

некомерційного підприємства «Арбузинський РЦ ПМСД»  було надруковано 

2 статі в районній газеті "Нове життя", прочитано 0 лекцій лікарями району, 

проведено 510 бесід лікарями і середніми медичними працівниками, 

випущено 3 санітарних бюлетеня.. Проводились пропагандиські  компаніі-7 

(вакцінація). 
 

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 3 

місяців 2020р. –69995 грн, витрачено на лікування –49994 грн. 

(проліковано 157 членів лікарняної каси). 
 

 

 

 
 


