Аналітичної довідка
щодо основних результатів, ризиків і проблемних моментів
модернізації первинної медичної допомоги за підсумками
2019 р. у Шосткинському районі
Структура Шосткинського районного центру ПМСД налічує 6 АЗПСМ,
4 ФАП та 11 ФП. В усіх населених пунктах з населенням більш 1000 маються
АЗПСМ. В типових приміщеннях розміщені всі амбулаторії, 2 ФАП та 2 ФП.
В пристосованих -2 ФАП та 9 ФП. В районі два лікувально -профілактичні
заклади розміщені в аварійних приміщеннях (Коротченківський,
Вовнянський фельдшерські пункти). Матеріально-технічна база Центру та
його підрозділів недостатня.
У штатному розписі штатні посади згідно державного класифікатора у
кількості 102,0, зайняті штатні посади – 93,0, фізичні особи 109,
укомплектованість лікарями становить – 79,2 %. Забезпеченість лікарями на
10 тис. нас. складає 5,3.
У штатному розписі передбачено 12,0 штатних посад : головний лікар
1,0 заступник головного лікаря – 1,0, сімейних лікарів – 9,0, лікар-терапевт –
1,0.
Зайняті штатних посад– 9,5: головний лікар – 1,0, сімейних лікарів –
7,5, лікар-терапевт – 1,0, Тимчасово вакантні посади - 2,5.
Автотранспорт Центру поступово приводиться у відповідність до табелю матеріально-технічного оснащення. Забезпеченість автомобілями
складає всього 100 % (потреба - 9, наявно - 9), що суттєво покращує роботу
лікарів та повноцінне надання первинної допомоги населенню. Забезпеченість скутерами становить 36,4% (потреба – 11, наявно - 4).
На 2019 р. заплановано на паливно-мастильні матеріали 40 тис.грн.
Витрати на паливо-мастильні матеріали зменшилися в зв’язку з економічним
їх використанням.
Заплановано придбання твердого палива (дров) на 2019 р. на суму
250,4 тис. грн..
Продовжується ремонт в Миронівській АЗПСМ, на даний момент
витрачено 1019,2 тис. грн.
Розпочато ремонт в Воронізькій АЗПСМ на суму 2991,0 тис. грн..
Виконано ремонт на суму 217,2 тис. грн. по Коротченківському ФП.
Для Воронізької АЗПСМ придбаний системний блок на суму 516,5 тис.
грн.
Для Івотської та Миронівської АЗСМ придбані машини по 541,0
тис.грн..
Кількість прикріпленого до обслуговування Центром населення на
01.01.19 складає 18 823 осіб, із них дітей – 1998. Сільське – 11 860 особи,
населення селища – 6963 осіб.
Показники здоров'я сільського населення Шосткинського району
протягом 2019 року в порівнянні з минулорічними дещо покращились:

- загальна смертність серед сільського населення зменшилась з 23,2 (за 2018
р.) до 20,1 на 1 тис. нас.
- материнської смертності за 2018 р. та 2019 р. не було.
-малюковa смертність в районі за 2018 р. та 2019 р. відсутня.
- народжуваність за 2019 р. порівняно з минулорічними показниками сталі. За
2019 р. показник 0,9 на 1000 нас.( 2018 р. - 0,91).
-природній приріст - 22,3, за 2018 р., - 19,2 за 2019 р.
Відмічається зменшення показника захворюваності на злоякісні
новоутворювання : 2018 р.– 862,4 на 100 тис. нас., 2019 р.– 435,6 на 100 тис.
нас.
Збільшення захворюваності на туберкульоз. За 2018 р. показник 60,2
(абс.число - 12 ) на 100 тис. нас., за 2019 р. показник 79,7 (абс.число - 15) на
100 тис. нас.
Рентген - флюорографічно обстежено за 2018 року 7140 чоловік сільського населення, охоплення флюорографічним обстеженням склало 801,2
на 1000 підлягаючого населення, у 2019 р. обстежено 5972 чоловік, що
становить – 659,7 на 1000 населення.
За 2018 р. онкопрофоглядів жінок проведено - 3506 ,за відповідний
період 2019 року - 2354.
По сільському населенню оглянуто 52,9 % за 2018 р., а за 2019 року –
28,4 % підлягаючого огляду населення.
Зменшився первинний вихід на інвалідність – за 2018 року – 53,46 на
10 тис. дорослого населення та 54,3 серед працездатного населення.
Показники за 2019 р. склали 29,6 на 10 тис. дорослого населення та 40,5
серед працездатного населення.

Головний лікар
Шосткинського районного ЦПМСД

О.О. Пурис

