Аналіз діяльності ЛПЗ
Шосткинського району за 2018 р.
1. Кількість населення району обслуговування та його структура
У порівняння з 2017 р. чисельність населення зменшилась.
Зміна чисельності сільського населення виглядає таким чином:
Постійного населення:

села району
смт Вороніж

2017р.

2018 р.

13564
7102

13340
7068

Зміна показника
абс.число

%

-224
-34

1,65
0,48

Наявного населення:
села району
смт Вороніж

2017 р.

2018 р.

13430
6999

13206
6868

Зміна показника
абс.число
%

-224
-131

-1,67
-0,03

Як видно з наведених таблиць, постійне населення смт Вороніж зменшилося
на 0,48%, в той же час сільське населення зменшилось 1,65%.
Наявне населення сіл району зменшилось на 1,67%, в той же час по смт
Вороніж на 0,03% збільшилось.
Зміна чисельності сільського населення по віковим групам виглядає
таким чином:
Всього населення
в т.ч.
діти (0-14 років)
підлітки (15-17 років)
дорослі (18 р. і старше)
працездатного віку

Зміна показника
Абс.число
%

2017р.

2018 р.

13430

13340

-90

-0,67

1157
255
11878
7695

1307
251
11782
7526

+150
-4
-96
-169

+12,96
-1,56
-0,8
-2,2

2. Демографічна ситуація
Народжуваність
Смертність
Природній приріст

2017 р.
1,58
16,4
-14,8

2018 р.
0,91
23,2
-22,3

Протягом 2018 р. відмічається збільшення смертності та значне зменшення
народжуваності, що негативно впливає на демографічну ситуацію.
3. Мережа.

- населених пунктів, які без медичних закладів немає
- в районі 2 населених пункти з населенням більш 500 мешканців,
відкриття в яких СЛА або АЗПСМ не планується
- відкриття лікарень-хосписів, хосписних відділень, сестринського догляду
– не було
- ФАПів та ФП з населення понад 1000 осіб – немає
- малопотужних лікарських амбулаторій з прикріпленим населенням до
1000 осіб – немає
- збудованих чи реконструйованих закладів охорони здоров’я за 2018 р. не
було.
Медична мережа сіл району
В порівнянні з 2018 р. в мережі Шосткинського районного центру
відбулись зміни, наведені в таблиці нижче.
2017 р.
Воронізька АЗПСМ
Чапліївська АЗПСМ
Собицька АЗПСМ
Миронівська АЗПСМ
Богданівська АЗПСМ
Ображіївська АЗПСМ
Клишківська АЗПСМ
Івотська АЗПСМ
ФАП – 3
ФП – 15

2018 р.
Воронізька АЗПСМ
Чапліївська АЗПСМ
Собицька АЗПСМ
Миронівська АЗПСМ
Богданівська АЗПСМ
Ображіївська АЗПСМ
Клишківська АЗПСМ
Івотська АЗПСМ
ФАП – 3
ФП – 15

Усі заклади знаходяться на балансі районного бюджету.
4. Стан матеріально-технічної бази
Медичну допомогу сільському населенню району надають:
- КЗ "ЦРЛ"
- Шосткинський районний ЦПМСД, в складі якого
8 АЗПСМ
3 ФАП
15 ФП
Із загальної кількості закладів в типових приміщеннях розміщені 8
АЗПСМ, 1 ФАП та 2 ФП.
В пристосованих приміщеннях розташовано 2 ФАП та 13 ФП.
В районі відсутні лікувально-профілактичні заклади розміщені в
аварійних приміщеннях.

ЛПЗ району забезпечені слідуючим автотранспортом:

- Воронізька АЗПСМ

ВАЗ 2106 – 2006 р.вип.
Ореl «Соmbo» - 2009 р.вип.
KRASZSRHDMO(Renault Duster) – 2018р.
- Чапліївська АЗПСМ:
KRASZSRHDMO(Renault Duster) – 2018р.
- Богданівська АЗПСМ:
Ореl «Соmbo» - 2010 р.вип.
- Миронівська АЗПСМ:
ВАЗ-210994 – 2008 р.вип.
- Клишківська АЗПСМ:
KRASZSRHDMO(Renault Duster) – 2018р.
- Івотська АЗПСМ:
ГАЗ 3110-1999р.вип.
УАЗ 31512 – 1993 р. вип.
- Собицька АЗПСМ:
скутер «Фортуна» - 2009 р.вип.
- Ковтунівський ФП:
скутер - 2008 р.вип.
- Гамаліївський ФАП:
скутер - 2008 р.вип.
- Дібрівський ФАП:
скутер - 2008 р.вип.
На 2018 р. заплановано на паливно-мастильні матеріали 140,6 тис.грн.
Витрати на паливо-мастильні матеріали зменшилися в зв’язку з економічним їх
використанням. Профінансовано 140,6 тис. грн.
Заплановано придбання твердого палива (дров) на 2018 р. на суму 267,8
тис. грн., придбано на суму 266,5 тис.грн.
За 2018 року було придбано 2 тонометра для Миронівської АЗПСМ на
суму 560,00 грн., 2 медичні ширми для Миронівської та Собицької АЗПСМ на
суму 3820,00 грн., за рахунок субвенції Коротченківської сільської ради було
придбано 3 велосипеди для медичних працівників Коротченківського,
Остроушківського та Свіржського ФП на суму 10500,00 грн., за рахунок
бюджету соціально-економічного розвитку придбано 10 комп᾽ютерів в
комплекті на суму 163500,00 грн. та 5 МФО (багатофункціональних принтерів)
на суму 35500,00 грн., за рахунок субвенції Ображіївської сільської ради
придбаний електричний бойлер для Ображіївської АЗПСМ на суму 6750,00 грн.
Придбаний ноутбук для Собичівського ФАПу сумою 10 000 грн.
Проплачена проектно-кошторисна документація та експертиза для
капітального ремонту Івотської АЗПСМ на суму 28 319,60 грн. та для
Коротченківського ФП на суму 30 500 грн.
Для Собицької амбулаторії придбано опалювальний котел на суму 29 700
грн. за кошти районного бюджету.
Придбано 3 автомобілі KRASZSRHDMO(Renault Duster) для Воронізької,
Чапліївської та Клишківської АЗПСМ на суму 1 731 296 грн.
Для Воронізької АЗПСМ придбані електричні ваги на суму 770 грн.
(кошти районного бюджету), компресорний інгалятор ЛД-210 сумою 1 590 грн.
(кошти районного бюджету), 4 бактерицидні лампи на суму 3 260 грн. та
медичну сумку укладку СП – 5 шт. сумою 6 475 грн.(кошти районного бюджету)
для Клишківської, Чапліївської, Воронізької, Миронівської та Богданівської
АЗПСМ.
Для Дібрівського ФАПу придбано штатив ШДВ-3 за кошти субвенцій
сільських рад на суму 520 грн.
Для Воронізької та Богданівської АЗПСМ придбані 2 пульсоксиметри
«Біомед» ВР-10В сумою 1 340 грн. за кошти районного бюджету.
Для Чапліївської АЗПСМ придбаний принтер на суму 5 200 грн за кошти
субвенцій сільських рад.

Для Вовнянського ФП придбаний електрокардіограф Мидас на суму
15 145 грн. за кошти субвенцій сільських рад.
Заборгованості за енерго- та теплоносії немає.
Телефонним зв’язком забезпечені всі лікувально-профілактичні заклади
району.
Усі ЛПЗ району забезпечені холодильниками, ростомірами та
фізіотерапевтичною апаратурою в достатній кількості.
4. Кадрова ситуація
Забезпеченість лікарями (фізичними особами) склала:
2017 р.
2018 р.
Абс. число
12
12
Забезпеченість лікарями на 10
5,8
5,9
тис.
Укомплектованість
64,2
59,4
Забезпеченість середніми медичними працівниками (фізичними
особами) склала:

Абс. число
Забезпеченість середнім медичним
персоналом на 10 тис.нас.
Укомплектованість

2017 р.

2018 р.

67

68

32,4

33,3

86,4

90,0

Плинність кадрів:
Лікарів
Середній медперсонал

2017 р.
2018 р.
Прийнято Звільнено Прийнято Звільнено
2
2
1
1
7
12
7
6

Переведення працівників на неповний робочий день за 2017 р. та 2018 р.
не було. Заробітна плата виплачується вчасно.
Всі медпрацівники житлом забезпечені.
5.

Фінансування
Заплановано
Профінансовано
Розрахунок на 1-го мешканця

2017 р.
11718,1
929,1
118,79

2018 р.
13405,6
12846,4
629,45

Вартість амбулаторно-поліклінічної
94,20
111,7
допомоги
Надавалися надбавки для лікарів за складність та напруженість праці у
Воронізькій та Миронівській АЗПСМ.

6. Короткий аналіз негативних та позитивних показників
Захворюваність населення району на онкопатологію (на 100 тис. нас.)
2017 р.– 808,1 на 100 тис. нас.
2018 р.– 862,4 на 100 тис. нас.
Захворюваність на туберкульоз органів дихання ( на 100 тис. нас.)
2017 р.– 114,1 на 100 тис.нас.
2018 р.– 60,2 на 100 тис.нас.
Смертність від туберкульозу органів дихання (на 100 тис.нас.)
2017 р.- 24,8 на 100 тис.нас.
2018 р.- 5,01 на 100 тис.нас.
Первинний вихід на інвалідність ( на 10 тис.дор.нас.)
2017 р.- 39,8 на 10 тис.дор.нас. (51,5 на 10 тис.прац.нас.)
2018 р.- 53,46 на 10 тис.дор.нас. ( 54,3 на 10 тис.прац.нас.)
Медобслуговування інвалідів та учасників війни
зареєстровано за:
2017 р.– 679 осіб
2018 р.– 618 особи
«Д» наглядом охоплені 100%
Онкопрофогляд жінок
2017 р. – 50,9%
2018 р. – 56,5%
7. Проблемні питання:
1. Покращення фінансування.
2. Своєчасне забезпечення вакцинальним матеріалом.
3. Проведення капітальних та поточних ремонтів АЗПСМ,ФАП та ФП.
4. Направлення лікарів, що навчались за державний кошт на вакантні
посади в лікарські амбулаторії.
Головний лікар
Шосткинського районного центру ПМСД

Подоляко (05449)76-4-35

О.О. Пурис

