
Аналіз роботи  
комунального некомерційного підприємства   

«Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини» 
 за  І квартал  2019 р. 

 
Комунальне некомерційне підриємство «Амбулаторія загальної практики-
сімейної медицини» обслуговує населення, яке проживає на сел. Гірничому, 
Кізельгурі, Масляниківці, Арнаутово, Савинівці. 
В амбулаторії працює оглядовий, процедурний кабінети, кабінет щеплень, 
кабінети УЗД, ЕКГ, фізіотерапевтичний кабінет , клінічна та біохімічна 
лабораторії. 
    Чисельність постійного населення амбулаторії станом на 01.04.2019 року 
становить 9690 осіб, з них доросле населення – 7984 осіб, жіночої статі – 4710 
(59%), чоловічої статі – 3274 (41,0%), осіб пенсійного віку – 2554 (32 %), осіб 
працездатного віку – 5430 (68 %). Із загальної чисельності населення дітей від 0-
17 років – 1706; з них від 0-14 років – 1606, підлітків – 100. 
    В амбулаторії працюють 5 лікарів загальної практики сімейних лікарів. Питома 
вага укомплектованості штатних посад сімейних лікарів фізичними особами 
становить 91 %.  
    Станом на 01.04.2019 року померло 23 дорослих жителів, показник смертності 
на 100 тис. населення становить - 237,4 проти  - 270,6 за І квартал 2018 року ( 
974,8 на кінець 2018 р.). 
    За причинами смерті на першому місці від загальної кількості померлих, 
знаходяться хвороби системи кровообігу, які на 01.04.2019 р. становлять 69,6 % 
(за І квартал 2017 р.–  
57,7 %; на кінець 2018 р.– 69,2 %), на другому місці – смертність від злоякісних 
новоутворень –  
30,4 % ( за І квартал 2017 р.– 34,6 %; на кінець 2018 р.– 23,4% ). Відмічається 
зменшення  смертності від гострого порушення мозкового кровообігу  - в 3 рази. 
    Кількість відвідувань в амбулаторію на прийом до лікарів на 01.04.2019 р. 
становить –  
7368, з них дорослими – 4227, дітьми – 2713. Кількість відвідувань в амбулаторію 
на 1 жителя становить – 1,0. 
    Кількість відвідувань лікарями вдома – 149. 
    В амбулаторії функціонує стаціонар вдома. Кількість пролікованих становить – 
264 осіби  
( 272,5 на 10 тис.нас), з них дорослим – 180 (225,5 на 10 тис.дор.нас.), дітей 0- 17 
років – 84 (492,4 на 10 тис.дит.нас.).Середня тривалість лікування відповідає 
нормативу.  
    Переважна кількість пролікованих дорослих – це хворі на серцево-судинні 
захворювання (40,6 %). На другому місці – це хворі з захворюваннями органів 
дихання (26,7 %). 
    Переважна кількість пролікованих дітей у стаціонарі вдома – це хворі діти з 
захворюваннями органів дихання – 83,3 %, діти з ЛОР патологією займають 5,7 
%. 



    За І квартал 2019 р. лабораторних досліджень в амбулаторії було проведено 
11814 ( на кінець 2018 р.– 66623). Кількість аналізів на 100 відвідувань в 
амбулаторію та вдома за І квартал  
2019 р. становить 157,2 проти 146,1 у 2018 р. Показник проведених аналізів на 1 
жителя  становить 1,2.  
    Загальне число проведених ЕКГ досліджень становить 682, проти 537в  2018 р. 
Число досліджень на 100 відвідувань в амбулаторію і вдома становить 9,1 проти 
4,0 в 2018 р.  
    Кількість ультразвукових досліджень на 10 тис.населення становить 931,8 ( за І 
квартал 2018 р.– 885,7; на кінець 2018 р.–3074,4). Обсяг робіт у порівнянні з 
минулим роком збільшився. 
    Показники поширеності хвороб та захворюваності за І квартал 2018 році 
відповідають нормативам. 
    Показник поширеності захворювань серед дорослих на 10 тис.населення 
становить – 3454,4;(за І квартал 2018 р.–4175,8). 
     Серед дитячого населення від 0-17 років поширеність захворювань на 1000 
дітей становить – 490,0; (за І квартал 2018 р.– 467,2). 
    Захворюваність з діагнозом встановленим вперше  на 10 тис. дорослого 
населення становить – 796,6 
 (за І квартал 2018 р.– 542,3). 
    Серед дітей від 0-17 років захворюваність на 1000 населення становить – 453,1   
 (за І квартал 2017 р.– 408,2). 
    В структурі поширеності хвороб серед дорослого населення на першому місці 
– хвороби системи кровообігу, на другому – хвороби органів дихання, на 
третьому місці – хвороби кістково – м’язової системи. 
    Аналізуючи показники діяльності онкологічної служби за І квартал 2018 р. слід 
зауважити, що рівень онкологічної захворюваності на 100 тис. всього нас. 
зменшився і становить – 82,6 
(за І квартал 2018 р.– 104,2; на кінець 2018 р.– 356,4). Показник смертності від 
злоякісних новоутворень зменшився і становить на 100 тис. всього населення – 
72,2; (за І квартал 2018 р.– 93,7; на кінець 2018 р.– 230,6).     
     Показник охоплення туберкулінодіагностикою дитячого населення на 1000 
дітей, що підлягало туберкулінодіагностиці на рівні з І кварталом 2018 р. і 
становить– 1000,0.  
    Показник своєчасного проведення первинного вакцинального комплексу дітям 
до 1 року – 100 % (за І квартал 2018 р.– 70,6 %; на кінець 2018 р.– 100 %). 
   За І квартал 2019р. по даним МСЕК  первинної  інвалідності серед дорослого 
населення не встановлено.  
Кількість дітей-інвалідів віком від 0 до 17 років у 2019 році становить 39 осіб ( на 
10 тис. дітей – 228,6). Первинної інвалідності серед дітей за І квартал 2019 р. не 
встановлено .    
    На 01.04.2019 року в амбулаторії знаходиться під наглядом 124 ветеранів війни 
(в т.ч.участники АТО- 40 осіб). З них учасників бойових дій – 55 (в т.ч.участники 
АТО- 32 особи), інвалідів війни – 12 осіб ( в т.ч АТО- 3), учасників війни – 44 
чол., осіб прирівняних по пільгам –13 осіб ( в т.ч.АТО-5 ).  



    В І кварталі 2019 року отримали стаціонарне лікування 5осіб – 4,0 % усіх 
ветеранів війни, з яких проліковано стаціонарно УБД – 5,4 %, учасників війни – 
2,2 %, інвалідів війни – 8,3 %, учасників АТО- 8,3%. Станом на 01.04.2019 р. 
сімейним лікарем оглянуто ветеранів війни – 81чол., також проліковано в 
стаціонарах вдома – 6 інвалідів війни. 
    На 01.04.2019 р. в амбулаторії знаходиться під наглядом 6 дітей та 50 
дорослих, осіб потерпілих від аварії на ЧАЕС. Усі особи потерпілі від аварії на 
ЧАЕС були оглянуті  і проліковані амбулаторно. 
Особлива увага у роботі медичних працівників закладу приділяється  санітарно-
просвітній  
    Особлива увага у роботі медичних працівників закладу приділяється  
санітарно-просвітній роботі серед населення. На тематичних заняттях лікарів та 
середнього медперсоналу щоквартально проводиться аналіз роботи з метою 
усунення недоліків в діагностиці, лікуванні та реабілітації хворих з вперше 
виявленими захворюваннями. 
     На І квартал 2019 ріку на медичне обслуговування пільгових категорій 
населення затверджені асигнування у сумі 8250,00 грн. Фактично використано – 
5070,96 грн. (62%). 
     Кількість виписаних рецептів за якими відшкодовано вартість ліків по  
Урядовій програмі «Доступні ліки» становить – 2430 (кількість осіб які отримали 
лікарські засоби в межах програми – 980 чол.). 
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