
      
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ  

Стану здоров’я населення  діяльності та ресурсного забезпечення 
КНП «ЦПМСД №1  м.Кропивницького »  Міської ради м.Кропивницького  за І кв. 2019 р.                

 
Назва показника Одиниця вимиру Абс.чис Величина 

показника 
1.Стан здоров’я населення 

1.  Смертність немовлят 
(щоквартально) 

 на 1000 
народжених 

живими 

 
1 

 
1,49 

2. Материнська смертність 
(щоквартально) 

на  
100 000.населення 

- - 

3.  Рівень первинної інвалідності  осіб 
працездатного віку (щоквартально)  

на 
100000.населення 

12 16,83 

4.  Рівень первинної інвалідності   
дитячого населення (щоквартально) 
                 

на 10 000. дитячого 
населення 

4 2,0 

5. Кількість пологів(щоквартально) Абс.число - - 
ІІ. Профілактична робота 

6. Своєчасність проведення 
первинного вакцинального комплексу 
- дітям до 1 року (щоквартально) 

в% 
 

Пл.-279  
95,0 

Ф.-264 

7. Охоплення 
туберкулінодіагностикою 
дит.населенн (щоквартально) 

 

на 1000 дітей, що 
підлягали 

туберкулінодіагнот
иці 

Пл. -4176  
1000,0 Ф. -4176 

8.Профілактичні огляди населення з 
метою раннього виявлення хворих на 
туберкульоз 

На 1000 
населення 

 
16599 

 
133,9 

9 . Охоплення новонароджених 
вакцинацією БЦЖ в пологовому 
будинку (щоквартально) 
 

на 100 
новонароджених 

живими 

- - 

10. Охоплення 2-разовим 
ультразвуковим скринингом вагітних в 
термін до 22 тижнів 

У % - - 

11. Охоплення обстеженням на ВІЛ 
вагітних жінок не залежно від терміну 
вагітності 

У % - - 

 
Ш. Доступність та якість медичної допомоги 

12. Післяопераційна летальність при 
гострій хірургічній патології 
(щоквартально) 

У % - - 

13. Питома вага бактеріовиділювачив 
серед вперше виявлених хворих на 
туберкульоз 

У % - - 

14 Питома вага  злоякісних 
новоутворень виявлених вперше в ІІІ 
(візуальні форми захворювання) 

У %  
6 

 
4,7 

15 Питома вага  злоякісних У %   



новоутворень виявлених вперше в ІY  
ст.  

1 0,8 

16Відсоток виявлення хворих на 
туберкульоз при флюорографічних 
профілактичних оглядах 

У %  - - 

17. Питома вага виїздів швидкої  
медичної допомоги до хворих з 
хр.захворюваннями (щоквартально) 

У % - - 

18. Кількість звернень громадян  щодо 
незадовільного медобслуговування, 
що надійшли до МОЗ  УОЗ ОДА) (на 
10 тис.) 

(на 10 тис. 
населення) 

- - 

 
1У. Впровадження приоритетних форм забезпечення медичної допомоги. 

 19. Кількість посад  сімейних лікарів 
(щоквартально) 
 

(на 10 тис. 
населення) 

54,0 4,4 

20. Укомплектованість фізичними 
особами  штатних посад  сімейних 
лікарів 
 

У % 40 74,1 

 
У. Ресурсне забезпечення закладів охорони здоров’я 

21. Питома вага атестованих   лікарів 
від тих хто піддягав атестації  на 
кінець звітного періоду(щоквартально) 

У % 6 100,0 

22. Питома вага атестованих середніх 
мед.працівників від тих хто підлягав 
атестації на кінець звітного періоду 
 

У %  
0 

100,0 

23. Питома вага атестованих 
керівників органів охорони здоров»я 
від та їх заступників зі спеціальності 
„Управління охорони здоров”я від тих, 
хто підлягав атестації на кінець 
звітного періоду 

У % 0 100,0 
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