УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 27.11.2018р

м.Яремче

№ 106

Про стан надання медичної
допомоги населенню м. Яремче,
проведення медичної реформи
на території міської ради та
стан
виконання
рішення
міськвиконому від 25.04.2017
року № 31
Заслухавши та обговоривши інформацію головного лікаря
Яремчанської центральної міської лікарні О. Соколюка, т. в. о директора
комунального некомерційного підприємства «Яремчанський центр
первинної медико-санітарної допомоги» І. Ковача «Про стан надання
медичної допомоги населенню м. Яремче, проведення медичної реформи на
території міської ради та стан виконання рішення міськвиконкому від
25.04.2017 року № 31», керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та необхідністю підвищення якості надання
медичної допомоги в умовах проведення реформування галузі охорони
здоров’я,
виконавчий комітет міської ради вирішив :
1. Інформацію «Про стан надання медичної допомоги населенню м.
Яремче, проведення медичної реформи на території міської ради та стан
виконання рішення міськвиконкому від 25.04.2017 року № 31», фінансове та
матеріально-технічне забезпечення, проблемні питання, пропозиції щодо
подальшого розвитку галузі охорони здоров’я Яремчанщини взяти до уваги
(додається).
2. Роботу по наданню медичної допомоги населенню м.Яремче вважати
доброю.
3. Головному лікарю Яремчанської ЦМЛ О.Соколюку, т.в.о. директора
КНП «Яремчанський ЦПМСД» І. Ковачу:
3.1.
Покращити матеріально-технічну базу шляхом проведення
капітальних ремонтів лікувальних закладів міста, структурних підрозділів
та відділів, придбання медичної апаратури та обладнання;
3.2. Забезпечити виконання заходів Програм, спрямованих на
збереження та покращення стану здоров’я населення міста;
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3.3. Посилити профілактичні заходи по запобіганню захворюваності та
виявленню хворих на туберкульоз.
4.Селищному та сільським головам, керівникам підприємств, установ та
організацій, підприємцям, що мають найманих працівників, сприяти
медичним працівникам у проведенні профілактичних заходів по виявленню
туберкульозу.
5. Фінансовому управлінню міськвиконкому (Г. Бойчук) при розгляді
бюджету міста на 2019 рік, передбачити видатки на поліпшення
матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я міста.
6. Координацію роботи щодо виконання рішення покласти на
відповідальних виконавців – Яремчанську центральну міську лікарню
(О.Соколюк) та Комунальне некомерційне підприємство «Яремчанський
ЦПМСД» (І.Ковач).
7. Зняти з контролю рішення міськвиконкому від 25.04.2017 року № 31
«Про стан надання медичної допомоги населенню м.Яремче за період 20142016 років».
8.Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря
міської ради В. Губарчука.

Міський голова

Василь Онутчак
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ДОВІДКА
про стан надання медичної допомоги населенню м. Яремче, проведення
медичної реформи на території міської ради та стан виконання рішення
міськвиконкому від 25.04.2017 року № 31
Медичну допомогу населенню міста до березня 2018 року надавали
Яремчанська центральна міська лікарня на 115 ліжок, Ворохтянська міська
лікарня на 15 ліжок, дві амбулаторії загальної практики сімейної медицини
с. Микуличин та с. Татарів, чотири фельдшерсько-акушерські пункти с.
Полумистий, с. Яблуниця, с. Поляниця, с. Вороненко.
З березня 2018 року здійснена територіальна реформа первинної ланки.
Рішенням сесії Яремчанської міської ради від 29.03.2018 року № 33821/2018 створено Комунальне некомерційне підприємство «Яремчанський
центр первинної медико-санітарної допомоги» та амбулаторія загальної
практики сімейної медицини м. Яремче, згідно рішення сесії від 29.03.2018
року № 337-21/2018.
До складу КНП «Яремчанський ЦПМСД» ввійшли три амбулаторії ЗПСМ
м. Яремче, с. Микуличин, с. Татарів та чотири ФАПи с. Полумистий, с.
Яблуниця, с. Поляниця, с. Вороненко. Розпочата та проводиться робота з
населенням щодо укладення дикларацій на медичне обслуговування і їх
реєстрацію в базі даних eHealth.
У зв»язку з реорганізацією первинної ланки зі створенням КНП
«Яремчанський ЦПМСД» звільнені у зв»язку з переведенням з ЦМЛ 61
особа, в тому числі: лікарів – 16, середнього медичного персоналу – 29,
молодшого медичного персоналу – 11, інші – 5 осіб. Укомплектованість
посад фізичними особами лікарів та середнього медичного персоналу 98 %.
Відсоток атестації лікарів становить 85, середнього медичного персоналу
87.
В жовтні 2018 року відбулася акредитація лікарні з підтвердженням
першої кваліфікаційної категорії. Наявна ліцензія на медичну практику та
на роботу пов»язану з обігом наркотичних та психотропних лікарських
засобів.
Як і в попередні роки, продовжилась негативна динаміка до погіршення
демографічної ситуації, в основному за рахунок народжуваності. Природній
приріст населення продовжує бути від»ємним і становить за 9 місяців 2018
року – 0,66.
Первинна і загальна захворюваність населення міста значних змін не
зазнала, відмічається незначне зниження захворюваності як серед дорослих,
так і серед дітей майже по всіх класах хворіб.
Зменшилась малюкова смертність до одного року життя, за 2017 рік
випадків не було. Не було і випадків материнської смертності.
Захворюваність на туберкульоз має тенденцію до росту, зросла також
захворюваність
диструктивним
туберкульозом.
Так
загальна
захворюваність зросла з 44,6 до 53,2 на 100 тисяч населення при с/о
показнику 51,2, захворюваність диструктивним туберкульозом зросла з 22,3
до 31,1 при с/о показнику 17,4.

4

Онкологічна захворюваність зросла з 257,6 до 266,2 і є нижчою за с/о
показник, запущеність онкозахворювань зросла з 25,9 до 30,5 при с/о
показнику 18,5.
Відмічається зниження показників виходу на інвалідність, також
виходу на інвалідність в працездатному віці та серед дітей.
На протязі останніх двох років зросла захворюваність на кір, як серед
дітей так і серед дорослих. За 2017 рік на кір захворіло 69 осіб, з них 62
дітей, 7 дорослих, стаціонарно проліковано 43 хворих. За 2018 рік захворіло
58 осіб, з них 35 дітей, 23 дорослих, стаціонарно проліковано 16 хворих, з
них 1 дорослий.
В зв»язку з відсутністю ліцензії на медичну практику в
Комунальному некомерційному підприємстві «Яремчанський центр
первинної медико-санітарної доомоги», немає можливості отримувати
імунобіологічні припарати та проводити щеплення населення.
Така
ситуація вимагає вжиття невідкладних заходів щодо попередження
можливих негативних наслідків – спалахів дитячих інфекцій в майбутньому.
Ситуація в місті щодо захворюваності на кір є наглядним підтвердженням
порушень в системі вакцинації.
Відсутність ліцензії на медичну практику в КНП «Яремчанський
ЦПМСД» не дає можливості повноцінно функціонувати закладу, виникли
проблеми з наданням медичної допомоги населенню та випискою листків
непрацездатності.
З року в рік стаціонари, як би не старались, не можуть бути заповнені,
що підтверджує необхідність їх подальшої оптимізації. Так норматив у 340 і
більше днів роботи ліжка досягли тільки відділи ЦМЛ, Ворохтянська
міська лікарня працювала з недовантаженням. З 1 липня 2018 року
скорочено 15 ліжок терапевтичних в Ворохтянській МЛ.
Обсяги стаціонарної хірургічної допомоги збільшились. Кількість
операцій за останні три роки збільшилась з 497 до 640, в тому числі на
кістках з 94 до 208 операцій.
У 2018 році Яремчанська центральна міська лікарня отримала
комплект обладнання для ендоскопічної хірургії від Турецької благодійної
організації «Тіка» на суму 1 413 717 гривень.
За спецкошти ЦМЛ придбано:
- Світлову акустичну панель для швидкої медичної допомоги на суму –
16 370грн.;
- монітор пацієнта в пологовий відділ на суму – 74 000грн.;
- ноші медичні на суму – 19 200 грн.
За бюджетні кошти придбано:
- ноші медичні на суму – 19 200 грн.;
- світильник операційний на суму – 57 860 грн.;
- стіл акушерський в гінекологічний кабінет на суму – 94 000 грн.;
- системний блок для комп»ютера на суму – 8 000грн.
Проводиться капітальний ремонт коридорів першого поверху
основного корпусу ЦМЛ на суму 100 000 гривень.
Головний лікар

Олександр Соколюк

