
                                                                 Проєкт рішення 

 

від 13.04.2022                                                                                                                            № 66 

 

Про затвердження звіту головного лікаря 

про надання медичних послуг та фінансово-

господарську діяльність Комунального 

некомерційного підприємства  

«Бурштинський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» 

Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області  за 2021 рік 

 

 

          Відповідно до ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

керуючись ч.10 ст. 78, ст. 75, 77 Господарського кодексу України, Порядку складання, 

затвердження та контролю виконання фінансового плану Комунального некомерційного 

підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області, затвердженого рішенням виконкому 

від  21.08.2018 року №168, Статуту підприємства та прийнятого рішення міської  ради від  

20.12.2019 року №21/85-19 «Про бюджет міста Бурштина на 2021 рік» виконавчий комітет 

міської ради                   

              

                                                                           вирішив: 

 

 

            1. Затвердити  звіт головного лікаря про надання медичних послуг та фінансово-

господарську діяльність Комунального некомерційного підприємства  «Бурштинський 

міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради 

ІваноФранківської області  за 2021 рік (додається). 

             2. Відповідальність за показники  звіту покласти на головного лікаря Комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області Оксану Савчин. 

            3. Координацію роботи та узагальнення інформації, щодо виконання даного рішення 

покласти на головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Бурштинський 

міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області Оксану Савчин. 

4. Контроль за виконанням  даного  рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів Володимира Чуйка. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                              Василь  АНДРІЄШИН 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор проєкту:  

   

Головний лікар КНП «Бурштинський міський центр  

первинної медико-санітарної допомоги»                                                  Оксана САВЧИН                                                                                    

 

 

Погоджено: 

 

Заступник міського голови                                                                         Володимир ЧУЙКО 

   

Фінансовий відділ                                                               

 

Юридичний відділ                                                            
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ПОЯСНЮВАЛЬНА   ЗАПИСКА 

                  до проекту рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради 

« Про затвердження звіту головного лікаря про надання медичних послуг та фінансово-

господарську діяльність Комунального некомерційного підприємства  «Бурштинський 

міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської області за 2021 рік» 

 

 

        1.   Ініціатором та розробником подання проєкту рішення «Звіт головного лікаря про  

надання медичних послуг та фінансово-господарську діяльність Комунального 

некомерційного підприємства  «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Бурштинської міської ради ІваноФранківської області за 2021 рік» є головний 

лікар Оксана Савчин. 

        2.  Обґрунтування рішення : прозвітувати про надання медичних послуг та фінансово-

господарську діяльність Комунального некомерційного підприємства  «Бурштинський 

міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради 

ІваноФранківської області за 2021 рік, на підставі Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» від 24.05.1997р. №280/97-ВР, Цивільного кодексу України від 

16.01.02003р.№435-ІV, Господарського кодексу України від 16.0.2003р. №436-ІV, 

Бюджетного кодексу України від 08.07.2010р. №2456- ІV, розпорядження КМУ «Про 

схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров. №1013-р. та рішення 

Бурштинської міської ради від 26.04.2018р. № 02/52-18 «Про створення Комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Бурштинської міської ради ІваноФранківської області та затвердження його 

Статуту». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний  лікар  

КНП «Бурштинський міський центр  

 первинної медико-санітарної допомоги»                                                     Оксана САВЧИН                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                       



                                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                           рішення виконавчого комітету 

                                                                                                           від____________№____ 

 

                                                                       Звіт 

головного лікаря про надання медичних послуг та фінансово-господарську діяльність 

Комунального некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної 

медико – санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано- Франківської області  

                                                                  за 2021рік. 

 

                    І.  Характеристика  КНП « Бурштинський міський   центр первинної    

медико- санітарної допомоги» » Бурштинської міської ради Івано- Франківської 

області         

 

      Центр створений рішенням сесії Бурштинської міської ради Івано-Франківської   області 

сьомим скликанням  від 26 квітня 2018року та почав свою діяльність  з 15.06.2018року. В 

цьому ж році заклад отримав  ліцензію на  медичну  практику за спеціальністями:  

«організація і управління охорони здоров’ я», «загальна практика- сімейна медицина», 

«педіатрія», «терапія», «сестринська справа» , «лікувальна справа», «медична статистика». В 

2020році внесені зміни до ліцензії і додана спеціальність «лабораторна справа». 

  Відповідно  до Рішення Бурштинської міської ради від 23 грудня 2020року №01/4-20 та 

рішення від 07 червня 2021року №02/13-21 в зону обслуговування КНП БМЦПМСД увійшло 

17 населених пунктів  

Згідно головному управлінню статистики чисельність населення в 2021році зросла та   

складає – 24195 чоловік, з них міського населення – 14866 чол., сільського населення – 

9326.чол., 

     Станом на 31.12.2021року в структуру КНП « Бурштинський міський центр первинної 

медико - санітарної допомоги»  Бурштинської міської ради  Івано- Франківської області 

входить: Бурштинська амбулаторія загальної практики сімейної медицини,  Бовшівська 

амбулаторія загальної практики сімейної медицини, Задністрянська амбулаторія загальної 

практики сімейної медицини та ФАП с. Вигівка та 14 МПТБ.    

Станом на 31.12.2021року укладено 17392 декларацій на 835 декларацій більше в порівнянні 

з минулим 2020роком, задеклароване населення складає 72,0% від загальної кількості 

населення територіальної громади,   

-  дорослого населення  -14116 осіб,  

-  дитячого (0-17р) – 3276 осіб, 

-  працездатного віку – 9980 осіб, 

-  пенсійного віку -4136 осіб. 

                                                      

                                                                                              

ІІ.  Кадрове забезпечення 

 
       Станом на 31.12.2021 року в КНП  «БЦПМСД » затверджено 53,25 штатних  посад,  
49,75 зайнятих ( з них зовнішніми  сумісниками-1,5 посади), укомплектованість складає  93,4 %.  В 

порівнянні з 2020 роком кількість штатних посад збільшено  на 8,25одиниць.   В основному це 

пов’язано з приєднанням закладів ОЗ із Галицького та Рогатинського районів, а саме:  

- збільшено на 1 штатну посаду лікаря ЗПСЛ; 

- збільшено на 6,5 штатних посад середнього мед. персоналу; 

- збільшено на 1 штатну посаду молодшого мед.персоналу; 

- збільшено на 0,25 штатної посади водія; 

- зменшено на 0,5 штатної посади оператора з уведення даних ЕОМ. 

          



       Залишаються вільними- 3,5 штатних посад, з них: лікарі- 1,25 ; середній мед. персонал- 1,5 ; інші-

0,75. Всього фізичних осіб -55 (зовнішніх  сумісників -3).   

-    лікарів -14 штатних  посад, з них зайнятих 12,75, вільних -1,25, відсоток укомплектованості-  

-91,0 %;  фізичних осіб- 14 ( з них -2 , у відпустці по догляду за дитиною); 

 -   середній медичний персонал – 26 посад ,з них зайнятих -24,5, вільних -1,5,  відсоток 

укомплектованості-94,2%. ;  фізичних осіб- 26 ( з них 3- у відпустці по догляду за дитиною); 

 -   молодший персонал - 4  посади, з них зайняті -4, укомплектованість – 100% ; фізичних осіб- 5;       

-    інший персонал – 9,25 посад, зайнятих  –8,5, вільних- 0,75  посади,  відсоток укомплектованості – 

91,9%.; фізичних осіб -10 (з них -3 зовнішніх сумісники).   

   Лікарями центру здійснюється постійне безперервне підвищення кваліфікації відповідно наказу 

МОЗУ від 22.02.2019року №446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів», а 

саме участь у циклах ТУ в закладах післядипломної освіти, навчання з використанням електронних 

ресурсів та у участь у різних професійних семінарах. 
.      

 

ІІІ.   Фінансове та матеріально-технічне забезпечення 

      

    Відповідно до п.5 Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового 

плану затвердженого рішенням виконкому від 21.08.2018 року №168 , КНП «Бурштинський 

міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-

Франківської  виконання фінансового плану за 2021 рік. складає: 

 

1. Доходи підприємств за 2021рік, всього -12398.8 тис.грн , у тому числі : 

 

    Дохід від Національної служби  здоров’я  України за  2021 рік – 11420,4 тис. грн. за 

двома пакетами:  

- «Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19 причиненої  коронавірусом  

SARS-CoV-2»- 659280,0 тис.грн 

- « Первинна медична допомога»- 10761188,0 тис. грн.       

   Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі на оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв - 937,4 тис.грн 

    Інші доходи (відсотки за депозитами)- 41,0 тис.грн 

 

2. Витрати  підприємства за  2021 рік , всього – 12361,6,  у тому числі: 

 

    Витрати на оплату праці (у т.ч. ЄСВ)- 9954,6 тис.грн. 

- витрати на оплату праці  - 8142,9 тис.грн 

- нарахування на оплату плату – 1811,7 тис.грн. 

 

    Придбання товаро-матеріальних цінностей-  634,9 тис. грн 

-витрати на медикаменти та вироби медичного призначення, діагностичні 

тести,вакцини,дезсередники  –522,6 тис.грн 

- господарські товари, будівельні матеріали, кантовари –63,2 тис. грн 

- пальне для автомобіля- 49,1 тис. грн. 

 

    Витрати на оплату робіт та послуг- 457,5 тис. грн 

- оплата медичної інформаційної системи-49,6 тис.грн 

- оплата послуг утилізації медичних відходів-4,4тис. грн 

- друк медичної документації-49,0 тис.грн. 

- послуги метрологічної повірки – 34,1 тис. грн 

- навчання персоналу- 20.5 тис. грн. 

- послуги обслуговування газопроводів, заміна електролічильників- 21,6 тис.грн 

- послуги зв’язку, інтернету, охорони , супровід сайту-38,7 тис.грн 



- юридичні послуги, виготовлення експертних висновків  та технічних паспортів на будівлі 

72,5 тис. грн. 

- обслуговування програмного забезпечення-27,5 тис.грн. 

- обслуговування авто- 19,7 тис.грн 

- обслуговування оргтехніки- 10,0 тис.грн. 

- страхування та банківське обслуговування -6,9 тис.грн 

- ремонт приміщення шести кабінетів прийому лікаря-103,0 тис. грн. 

                 

       Придбання  основних засобів та інших предметів довгострокового користування-  

377,2 грн., а саме: 

- ЕКГ апарати 3 шт - 65,2 тис.грн 

- меблі медичного призначення( кушетки, ширми.,пеленальні столи , маніпуляційні столи, 

штативи ) -56,6 тис. грн. 

- стерилізатор -11,3 тис. грн 

- інше обладнання згідно табеля остащення-50.5 тис. грн. 

- бензокоса-8,6 тис. грн. 

- уніформа -3,9 тис.грн 

- мобільний телефон-1,4 тис. грн. 

- пуско-зарядний пристрій-1,8 тис.грн 

- персональний комп’ютер( 2 –шт), токени - 56,4 тис. грн. 

- електричний обігрівач -7,7 тис.грн 

- придбання операційної системи Windows 10 ( 23 робочих місць)- 113.9 тис.грн.        

 

 

       Виконання міських цільових програм-937.4 тис. грн 

- придбання тест-систем для глюкометрів- 14,6 тис. грн. 

- придбання тест-систем для діагностики Віл/СНІДу та гепатиту-  8,9 тис. грн 

- придбання підгузків,  слухового апарату для людей з інвалідністю-105,8 тис.грн.  

- придбання туберкуліну -19,8 тис. грн. 

- спеціальне дитяче харчування – 14,8 тис.грн 

- засоби індивідуального захисту- 79,4 тис.грн. 

- відшкодування вартості ліків пільговій категорії населення-322,6 тис. грн. 

- газифікація  Задністрянської амбулаторії- 40.7 тис.грн 

- заміна дверей Задністрянської амбулаторії- 13 тис.грн. 

- відшкодування енергоносіїв-317.4 тис. грн. 

 

       Середній рівень  заробітної  плати   по закладу складає: 13923,43 тис. грн 

- керівники- 25749,69 тис.грн. 

- керівники  структурних підрозділів- 14811,10 тис. грн. 

- лікарі – 21557,72 тис. грн. 

- середн. мед. персонал – 11142,85 тис. грн. 

- мол. мед. персонал- 7160,52. 

- інші – 12389,17 тис. грн. 

  

                                                       

                                          ІV.  Демографічні показники 

 

      В  2021 році в районі обслуговування народилось 95 проти 103 немовлят, показник 

народжуваності склав 3,9 (обл.показник 7,8) на 1000 населення. Померло 266 проти 179 осіб. 

Рівень смертності складає 10,9 проти 10,8 на 1000 населення (обл. пок 15,2). 

Відповідно природній приріст становить -7,0 проти -4.6  обл (-7,4). 

Померло 0 проти 2 дітей:  



 За 20 

8 

 

 

 

 

 

Прп  

аппр По структурі смертності: ооооаарррроппррррПОпооооппппрпро 

- 1 місце займають хвороби органів кровообігу – 141 проти 135 осіб, показник на 100 тис.  

населення – 528,8 проти 815,3 (обл. пок.- 965,5);       

- 2 місце – онкологічні захворювання – 42 проти 25 осіб показник на 100 тис. населення - 

173,6 проти 150,9 (обл. пок.158,5). , та COVID-19  – 42 проти 8 осіб, показник на 100 тис. 

населення - 173,6 проти 48.3(обл. пок.171,7).    

-  3 місце- старість 17 проти 7 показник на 100 тис. населення -70,3 проти 42,2 (обл. пок.78,6) 

 

      В працездатному віці померло 39 проти 16 осіб, що становить 14,6%  проти 8.9%  від всіх 

померлих. 

      В структурі смертності в працездатному віці переважають:  

- 1 місце займають х-би органів кровообігу 10 чол. проти 4 чол. 

          та онкологічні захворювання -10 чол.  проти 5 чол. 

-  2 місце -  СOVID-19 – 5 чол. проти 1чол. 

          та органи травлення – по 5 чол. проти 3 чол. 

-  3 місце -  травми та нещ. випадки-3чол. проти 3 чол. 

                                

                                        

                                          V.  Лікувально-профілактична робота 

 

        Амбулаторна допомога мешканцям міста надається за основними  пріоритетними  

напрямками: 

- вдосконалення первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини; 

- підвищення якості медичної допомоги шляхом дотримання стандартів якості діагностики, 

лікування, диспансерного нагляду та  профілактики. 

- впровадження альтернативних стаціонарозамінних методів лікування, які базуються на   

доказовій медицині. 

 

 

     Робота лікарів  амбулаторії  характеризується такими показниками: 

Найменування показника 
 

2021рік 

 

2020рік 

Відвідувань,  всього: 60748 34105 

з них:  до лікарів сімейної медицини 29524 16205 

з них:  терапевтів дільничних 18537 10054 

з них:  до педіатрів дільничних 12687 7846 

Діти віком 0-17 років 16814 11076 

Відвідувань на дому 1059 992 

Відвідувань на 1 лікарську посаду  4339 2436 

Відвідувань  вдома  на1 лікарську 

посаду  

75 76 

                                           

Найменування показника      2021р     2020р 

Народжуваність на 1000 нас. 3,9 6,2 

Смертність на 1000 нас. 10,9 10,8 

Природний приріст населення -7,0 -4,6 

Дитяча смертність загальна - 0,6 

Смертність до 1року життя - 8,4 



                                             

                                          Робота закладу в період  карантину 

 

    1. З метою розмежування потоків хворих організовано пости на вході в заклад для 

розподілу потоків відвідувачів, забезпечено вимірювання температури безконтактними 

термометрами хворих та працівників. 

    2. Прийом температурячих  хворих проводився в окремому кабінеті: 

-   всього прийнято 6227 проти 4743 хворих; 

- відібрано зразків біологічного матеріалу для лабораторії – 4209 проти 1476, з них 

підтверджено на  COVID-19  – 1809 проти 563, проліковано амбулаторно;  

-   пневмоній  – 546 проти 447, 

-   бронхітів  3720 проти 2800, 

-   ГРВІ - 1961 проти 1470. 

                                         

                               

                                 Інформація щодо стану вакцинації  від COVID-19 

 

   Проведено вакцинацій всього -17165  

   Кількість пацієнтів ,яким проведено вакцинацію--  9758 

   Першою дозою-2373 

   Другою дозою- 7365. 

                            

                           

Кількість пацієнтів, скерованих на стацінарне лікування 

 

   Кількість скерованих пацієнтів на стаціонарне лікування  - 787 проти 560, 

   в тому числі дітей -178 проти 114  

   Структура захворюваності  (у %) 

   1.  Хвороби серцево-судинної системи: 110-14,0%. проти 139-24,8% 

   2.  Хвороби органів дихання та (СОVID-19): 262-71,4% проти 262- 45,0%, 

   3.  Хвороби органів травлення: 52-6,6%. проти 95-16,4% 

   4.  Захворювання кістково-м’язової системи: 9-1,1%. проти 16-2,8% 

   5.  Інші( сечо- статева с-ма.) 54-6,9%. проти 61-10,8%. 

   По структкрі захворюванності :  

   на першому місці – хвороби органів дихання та (СОVID-19): 262-71,4%  проти 262- 45,0%, 

   на другому  місці  - хвороби серцево-судинної системи: 110-14,0%. проти 139-24,8%, 

   на третьому – інші ( сечо- статева с-ма.) - 54-6,9%. проти 61-10,8%. 

 

       

             Кількість пацієнтів, скерованих в палату денного перебування хворого 

 

   Всього скерувань - 236 проти 128.     

   Структура захворюваності  (у %) 

   1.  Хвороби серцево-судинної системи;  70 -29,7%. проти 49- 38,2% 

   2.  Хвороби органів дихання; 46-19,4 %. проти 32-25,8% 

   3.  Хвороби органів травлення; 91-38,6% проти 23-19,9% 

   4.  Захворювання кістково-м’язевої с-ми ; 23-9,7 %. 

   5.  Хвороби нервової системи: 6 -2,5% 

   По структкрі захворюванності : 

   на першому місці – хвороби органів  травлення : 91-38,6%  проти 23-19,9%, 

   на другому  місці  - хвороби серцево-судинної системи: 70-29,7%. проти 49-38,2% 

   на третьому місці –  захворювання кістково- м’язевої с-ми  - 23-9,7%. проти 10 -7,8%. 



                                                                          

                                        Кількість лабораторних обстежень 

 

Найменування показника 
 

2021рік 

 

2020рік 

Кількість лабораторних обстежень, 

всього: 

13399 10080 

з них:     загальний аналіз крові 6978 5894 

з них:     загальний холостерин 915 448 

з них:     цукор крові  3406 690 

з них:     загальний аналіз сечі 2100 1453 

Проведено експрес- тестів           2021 2020р 

на тропоніни 44 19 

гепатит 80 65 

  ВІЛ/СНІД 77 65 

                                          

                                              Функціональні дослідження 

 

Найменування показника 
 

2021рік 

 

2020рік 

Обстежено хворих       3464 2212 

Проведено досліджень        3579 2239 

Кількість ЕКГ        3533 2171 

Кількість пікфлуометрій           46 68 

Кількість досліджень на  

100 амбулаторних відвідувачів  

        5,9 6,5 

 

 

    Нозологія К-ть  пацієнтів    К-ть  обстежених      % виконання 

 2021р 2020р 2021р 2020р 2021р 2020р 

Гіпертонічна х-ба 1552 979 885 666 57,0 68,0 

Цукровий діабет 280 253 245 232 87,5 91,7 

Рак молочної з-зи 379 384 175 220 46,2 57,2 

Колоректальний  рак 44 31 23 17 52,3 54,8 

Рак передміхурової з-зи 312 334 154 192 49,4 57,4 

Туберкульоз 10180 7535 7535 4951 74,0 72,5 

 

                                            

 

 

 

VІ.    Стан здоров’я населення 

Показники захворюваності  населення . 

      

      Одним із основних показників здоров’я населення  є захворюваність  населення, 
   яка складає 96015,4  випадків на 100 тис. населення. 

   

 

                         

    Кількість  пацієнтів з підвищеним ризиком розвитку захворювань 



Захворюваність населення 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

   В структурі захворюваності  населення : 

   на першому місці знаходяться хвороби органів дихання -  33,1%  проти  -31,6 % від усіх    

   захворювань .  

   на другому місці  – COVID-19   - 10,8 % проти 3,5 %,  

   на третьому-  хвороби органів кровообігу- 8,5  % проти 8,0 % . 

  
 

   Показник  поширеності  хвороб становить  179921,8  випадків на 100 тис. населення. 

 

Поширеність хвороб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В структурі поширеності захворювань:  

на першому місці знаходяться хвороби органів системи кровообігу, питома вага яких складає 

-37,3% проти 38,3% від всіх хвороб.  

друге місце займають хвороби органів дихання- 19,0%, третє –СOVID-19  - 18,7% . 

третє- хвороби органів травлення  -9,2% проти 9,4% 

 
                                               

 

 

 

 

       Захворюваність  

   Показник на 100 тис.  населення         

            2021р             2020р 

Всі хвороби 96015,4 95125,0 

Хвороби органів 

дихання 

31803,3 30110,6 

Хвороби органів 

кровообігу  (з них) 

8158,9 7652,1 

Хвороби органів 

травлення  (з них) 

5280,4 6575,3 

Новоутвори(онко.патол) 2087,1            2141,5 

COVID-19 10401,3 3400,3 

 

      Поширеність 

      Показник на 100 тис.  населення      

            2021р             2020р 

Всі хвороби 179921,8 172678,0 

Хвороби органів 

дихання 

34247,6 32457,5 

Хвороби органів 

кровообігу   

67111,3 66252,8 

Хвороби органів 

травлення   

16513,3 16320,4 

Новоутвори(онко.патол)  2087,1  2141,5 

COVID-19 10401,3 3400,3 



                                         Первинний вихід на інвалідність 

 

         Визнано інвалідами дорослого населення по м. Бурштин і с. Вигівка – 41 проти 44 чол. (у   

2020р., них працездатного віку-36 проти 41 показник на 10 тис.прац. населення становить -

23,8(обл. пок. 52,1) 

     Показник  виходу на інвалідність  на 10 тис. дорослого  населення становить 20,3 проти   

33,0 (обл. пок. 43,0) . Визнано інвалідами дітей-4 проти 3 . Показник виходу на інвалідність 

дітей на 10 тис. дітей становить 9,9 (обл. пок.25,1) .  

           

                                                      Онкологічна служба 

 

Абсолютні цифри/ показники Абс. число Показник по 

     закладу  

на 100 тис. нас 

 

Обл.  показн. 

на 100тис.нас 

    

 2021р 2020р 2021р 2020р 2021р 2020р 

Всього перебуває на обліку 363 346     

Захворюваність на 100 тис. нас  59 51 243,8 308,0 304,6 261,5 

Занедбані(занедбаних випадків від всіх 

вивлених) 

 10 12 16,9 23,5  24,0 25,1 

Виявлено  при профілактичному огляді   -   2 - 3,9   1,1 7,7 

Смертність  від онкології  42 25 173,6 150,9 153,4 155,3 

      

    В 2021 році  на обліку перебуває 363 чол., виявлених- 59 чол. (по м. Бурштин  і с. Вигівка 

– 49 випадків проти 49). 

на І місці –- рак шкіри- 9 випадків проти 6, що становить(15,2% від виявлених), з них 0 

занедбаних проти 2 . 

на 2 місці –  рак ротової порожнини – 8 випадків проти 4 (13,5% від виявлених) з них 2 

занедбаних проти 0 . 

на 3 місці – рак молочної з-зи -5 випадки проти 4 (8,4% проти 7,8% від виявлених),  з них 1 

занедбаний  проти 2; 

при профоглядах  - 0 випадків  проти 2(0% проти 3,9% від виявлених). 

Візуальні форми раку: рак шкіри-9 проти 3 (15,2% від виявлених), (запущ.0 проти 0) 

                                       рак порожнини  рота -8 проти 2 (13,5%  від усіх виявлених)( запущ. 2 

                                       проти 0), 

                                       рак молочної з-зи -5 проти 6 (8,4%  від виявлених),(запущ.1 проти 2) 

                                       рак простати -2 проти 3( 3,4%  від виявлених) (запущ.0 проти 1) 

                                       рак прямої к-ки- 3 проти 5 (5,0%  від усіх виявлених)(запущ. 1проти 1) 

                                       рак ш/матки – 4 проти 4 (6,7% від усіх виявлених)(запущ 0 проти 2) 

                                       рак щитовидної з-зи- 2 проти 1(3,4% від усіх виявл.)(запущ 0проти0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                 

                                                              

                                                               Туберкульоз 

 

      План профілактичних флюрографічних оглядів на туберкульоз за 2021 рік виконано на  

74,0% проти 72,5%: при плані 10180 проти  6829 чоловік, оглянуто  7535 проти 4951 чол. 

      В 2021 році виявлено 1 проти 2 випадків туберкульозу , що складає 4,9 проти 15,0  на 100 

тис.дорослого населення (обл. показник 25,0). Питома вага деструктинних форм серед 



виявлених 100% проти 50,0%  за минулий рік. Показник деструктивних форм на 100 тис. 

населення 4,1(обл. показник 12,4).   Смертність від туберкульозу не зареєстрована. 

      Підлягало тубдіагностиці 1688 проти 2050 дітей відповідно до віку з них з груп ризику -

326, проведено 387 проти 223. Виявлено1 проти 2 дітей із віражем тубпроби. 

      В 2021 році було проведено 35 проти 59 досліджень на туберкульоз методом мікроскопії 

мазка, хворих з позитивним мазком  не виявлено.  Кількість проведених обстежень на ВІЛ- 

77 проти 65 . Позитивних - 0. 

                                                          

                                                       Аналіз виконання профілактичних щеплень 

 

 План

  

Вико-

нання 

% Обл. 

показ-

ник 

Проти поліомієліту ( до 1 року) 129 94 79,8 70,1 

Проти кашлюку, дифтерії, правцю (до 1 року) 129 73 73,6 76,2 

Проти гемофільної інфекції (до 1 року) 129 92 71,3 92,3 

Проти гепатиту В-3 (до1 року) 129 127 98,4 79,8 

Проти гемофільної інфекції - 1 рік 143 114 79,7 78,1 

Проти кору, паротиту, краснухи (1 рік) 143 126 88,1 79,9 

РЕВАКЦИНАЦІЯ 

АКДП, АаКДП - 4 (18 міс) 143 87 61,5 71,9 

АДП (6 років) 185 109 58,9 67,8 

АДП-М (16 років) 162 136 84,0 82,7 

АДП-М (дорослі 26, 36, 46 років та ті, що отримали 

щеплення 10 р. тому) 

 

1105 

 

537 

 

48,6 

 

45,6 

Поліо (18 міс) і старші  143 140 98,6 72,8 

Поліо (6 років) 185 184 99,5 72,9 

Поліо (14 років) 171 134 78,4 69,7 

Кір, паротит, краснуха (6 років) 185 183 98,9 85,3 

 

 

Своєчасно отримали щеплення по вакцинації ,що прирівнюється до обласного паказника  

наступні вікові групи дітей: 

Вакцинація проти гепатиту В-3 (до 1 року) -98,4%, 

-  проти гемофільної інфекції- 79,7%, 

 - кір, паротит та краснуха діти 1 року життя – 88,1% , 

Ревакцинації АДП-М(16 років) - 84,0% . 

- поліомієліт (18 міс) .-98,6% 

- поліомієліт (6 років )-99,5%, 

- поліомієліт (14 років) -78,4%, 

- кору, паротит та краснуха (діти 6 років) -98,9% 

 

    Залишається низьким показник вакцинації від гемофільної інфекції (до1 ріку) - 71,3% та 

ревакцинація  АКДП (18 міс)-61.5% та АКДП (6 років)-58,9%. Низький рівень охоплення 

пов'язаний з дефіцитом імунобіологічних препаратів та у звязку з коронавірусною 

пандемією. 

. 

 



 

VIІ.   Завдання  на 2022 рік: 

 

 

1. Продовжувати подальшу роботу з Національною службою здоров’я України.   

2. Підписати договір на пакет «Мобільна паліативна медична допомога дорослим та 

дітям». 

3. Продовжити роботу по формуванню спроможної мережі  надання доступної  

первинної медичної допомоги  для населення Бурштинської територіальної громади. 

4. Закінчити газифікацію амбулаторії ЗПСМ с.Задністрянське. Організувати роботу 

амбулаторії  ЗПСМ в с. Ст Мартинів.   

5. Забезпечити постійний контроль за виконанням діючих  місцевих галузевих програм. 

6. Забезпечити контроль за наступністю та послідовністю обстеження, лікування та 

реабілітації пацієнтів шляхом організації системи консультування хворих лікарями – 

спеціалістами. 

7. Постійне вдосконалення професійного,фахового рівня персоналу шляхом участі у 

різних семінарах, тренінгах, курсах. 

8. Приділяти особливу увагу своєчасності виявлення та профілактиці злоякісних 

новоутворень та туберкульозу, взяття на диспансерний облік осіб з факторами 

підвищеного ризику, забезпечення динамічного нагляду за станом їх здоров’я, 

проведення комплексу лікувально – оздоровчих заходів. 

9. Посилити профілактичну роботу з відмовниками по проведенню профілактичних 

щеплень. 

10. Проводити лікування хворих згідно протоколів надання медичної допомоги 

дорослому та дитячому населенню. 

 

                                                       

      

 

 

     Головний   лікар                                                                          Оксана   САВЧИН 

 


