
Звіт про роботу управління охорони здоров'я міської ради  

у І кварталі 2019 року 

 

№ 

п/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відмітка про 

виконання 

1. Проведення оперативних нарад з 

керівниками закладів охорони здоров’я 

міста 

Щотижня Виконано 

2. Проведення розширених нарад з 

керівниками закладів охорони здоров’я 

міста, позаштатними спеціалістами: 

- щодо звітів міських позаштатних 

спеціалістів. Узагальнення даних. (21-

25.01.19); 

- щодо робіт за титульними списками в 

(04.02.19, 26-27.02.19); 

- нарада-круглий стіл з питань експертизи 

тимчасової та стійкої втрати 

працездатності (28.02.19); 

- щодо припинення ЦМКЛ; 

- щодо роботи бухгалтерської служби. 

При потребі  Виконано 

3. Засідання комісії інфекційного контролю 

за туберкульозом (15.02.2019р.). 

1 раз на 

квартал 

Виконано 

4. Засідання експертної ради при 

виконавчому комітеті міської ради 

(проведено 2 засідання 20.02.2019р., 

25.03.2019р.,  розглянуто 177 звернень від 

малозабезпечених мешканців міста щодо 

отримання матеріальної допомоги на 

придбання ліків та лікування) 

1 раз на міс. Виконано 

5. Засідання міської експертної протиракової 

комісії (22.02.2018р.). 

Щоквартально Виконано 

6. Засідання координаційної ради з питань 

протидії туберкульозу та ВІЛ/СНІДу  

Щоквартально Не 

проводилось, 

проведено 

«Круглий стіл з 

нагоди дня 

боротьби з 

туберкульозом» 

8. Медичний супровід патріотично-виховних, 

культурно-масових, спортивних заходів, 

організованих на відзначення 

загальнодержавних, релігійних свят та 

заходів місцевого значення, та зовнішнього 

незалежного оцінювання (проведено 20 

медичних супроводів) 

За залученням Виконано 



10. Здійснення моніторингу в закладах 

охорони здоров’я міста: 

 фінансової діяльності; 

 закупівель, титульних робіт; 

 енергетичний моніторинг. 

Щодня 

Щотижня 

Щотижня 

Виконано 

11. Моніторинг основних показників роботи 

закладів охорони здоров’я міста. 

Щотижня 

Щомісяця 

Виконано 

12. Розгляд звернень, запитів на публічну 

інформацію, інформаційних запитів 

громадян (розглянуто 81 звернення від 

громадян). 

Відповідно до 

вимог 

чинного 

законодавства 

Виконано 

13.  Моніторинг виконання урядової програми 

«Доступні ліки» (виконання плану 100%) 

Щомісячно Виконано 

14. Участь в  оперативних нарадах міського 

голови (3 виступи: «Щодо кількості 

підписаних декларацій», «Щодо 

прибирання територій ЗОЗ», «Щодо 

підготовки до великодніх свят»). 

Щотижня Виконано 

16. Моніторинг надання допомоги: 

- внутрішньо переміщеним особам; 

- учасникам бойових дій 

Щомісяця 

Щотижня 

Виконано 

17. Продовження кампанії «Обери лікаря». 

Станом на 29.03.2019р. – укладено 156 431 

декларацій.  

Щодня 

Щотижня 

Виконано 

18. Підготовлено 5 рішень виконавчого 

комітету міської ради, 2 рішення сесії 

міської ради 

За потребою Виконано 

 

 

19. Підготовлено 86 наказів УОЗ з основної 

діяльності 

За потребою Виконано 

 

20. Виступи в засобах масової інформації 

керівництва управління охорони здоров'я 

міської ради та закладів охорони здоров’я 

міста: проведено 12 виступів в ЗМІ, 3 прес-

конференції:  

- до дня боротьби з туберкульозом, 

- до дня людей з синдромом Дауна,  

- про розвиток кардіохірургії 

За залученням 

 

 

Виконано 

 

 

Звіт про роботу управління охорони здоров'я  

та закладів охорони здоров’я міської ради  

за І квартал 2019 року 

 

Пріоритетними напрямками в охороні здоров’я міста на 2019 рік є: 

- подальше формування єдиного медичного простору надання медичної – 

амбулаторної та стаціонарної медичної допомоги мешканцям міста Івано-

Франківська, 



- реформування і удосконалення первинної ланки, в т.ч. подальший розвиток 

інституту сімейної медицини;  

- реформування стану надання стаціонарної ланки медичної допомоги – 

створення комунальних некомерційних підприємств на базі ЦМКЛ та МКЛ №1, 

- створення комунального некомерційного підприємства, яке надає 

стоматологічну допомогу дітям і дорослим, на базі МСП і МДСП, 

- розширення спектру надання медичної допомоги на базі катамнестичної 

служби спостереження і моніторингу за дітьми з особливими потребами, 

передчаснонароджених, у віці 0-5 років,  

- удосконалення стану надання медичної допомоги пацієнтам, розширення 

можливостей стаціонарної та амбулаторної лікувальної та діагностичної допомоги, 

впровадження нових методів і методик в лікувано-діагностичному процесі закладів 

охорони здоров’я (операції на «відкритому серці», застосування тромболізису в 

судинній неврології, удосконалення протезування суглобів, тощо); 

- покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я усіх ланок 

надання медичної допомоги населенню міста Івано-Франківська за рахунок 

проведення капітальних ремонтів та реконструкції, впровадження енергоощадних 

заходів, 

- насичення закладів охорони здоров’я міської ради новим сучасним 

обладнанням, апаратурою, тощо. 

 

Виконання заходів державних, обласних та міських цільових програм у галузі 

охорони здоров’я забезпечують доступ жителів міста до консультативної допомоги 

та безоплатного анонімного тестування на ВІЛ- інфекцію, страхування медичних 

працівників на випадок професійного інфікування на ВІЛ/СНІД, закупівлю тест-

смужок та інсуліну для пацієнтів з цукровим діабетом,  недопущення випадків 

внутрішньо лікарняних інфекцій, професійного захворювання медичних 

працівників на туберкульоз, тощо. 
 

Робота з пільговими  категоріями  населення. На початок  2019р.  кількість 

учасників бойових дій (далі – УБД), що перебувають на диспансерному 

спостереженні в міських поліклініках КНП ЦПМКДД  складала 1496 осіб, із них  

785 учасників  АТО.  За  1-й квартал  2019 року кількість  УБД - склала  1490 осіб,  

кількість учасників АТО зросла  до  797, із них інвалідів  І групи  – 1 ос.,        ІІ групи 

– 13 осіб, ІІІ групи – 30 осіб.  

Стаціонарне   лікування    отримали  63 УБД, із них 23 учасники АТО. В  

денному  стаціонарі  міських поліклінік проліковано   24   УБД,  із  них  8  учасників   

АТО,  в стаціонарах  вдома  проліковано  55 УБД, із них 10 учасників АТО. 

Санаторно-курортне лікування отримали 4 осіб з категорії УБД (госпіталі вВВ в 

Циблях,  м.Коломиї).    

Збільшилась  кількість  інвалідів  війни  із  184  на  01.01.2019р.  до  192  на  

кінець І кварталу 2019 року, кількість інвалідів АТО  зросла  із 54 до 60 осіб. 

Стаціонарне лікування  отримало  21 інв. війни,  із них 11 – інв. АТО, санаторно-

курортне  - відповідно  6 інвалідів війни, із них 3 – інваліди АТО. В денному  

стаціонарі проліковано 6/3, вдома  15/2 осіб. 

Учасників ІІ світової війни  -  кількість природно  зменшилась  із  705 до 684  

(22 померло,  14  змінили  місце проживання).  Це люди  похилого віку, стаціонарно 



проліковано  22 осіб, 4 – санаторно-курортно,  6  - в денному стаціонарі,  88 – вдома,  

санаторне оздоровлення отримали 7 осіб (Циблі, Коломия). 

Прирівнених за  пільгами  зменшились  від 525 до 509 осіб, із них 17 померло,  

9 – змінили  місце проживання.  Проліковано  стаціонарно – 18 осіб,  із них  члени 

сімей  АТО – 2 ос, санаторно-курортне  лікування – 1, денний  стаціонар  - 14, вдома 

– 48.   

Недостатнє  забезпечення  зубними  протезами – при потребі  119 осіб  -  

забезпечено 4. Використано коштів  - 8687,1  грн. 

Слуховими  апаратами  ніхто  не  забезпечувався.  

В  стаціонарах  міста  виділено 68 ліжок  для  лікування  ветеранів  війни.   

Проліковано   54  особи  -  витрачено на  медикаменти  39800  грн.,  на харчування  

- 22000 грн.  Всього  коштів  - 61800 грн. 

На обліку  перебуває учасників ліквідації аварії на ЧАЕС - 639 осіб, з них 9 

онуків. За І квартал 2019 року оглянуто 267 осіб, що становить 41,8% від всіх 

постраждалих від ЧАЕС, з них 5 – здорових, що становить лише 1,9%, решта 98% 

мають ту чи іншу хронічну патологію. Оздоровлено амбулаторно - 262 особи (41% 

від всіх, що спостерігалися), стаціонарно - 33 особи (12,6%),  санаторно-курортне 

лікування -14 осіб (5,4%). 

Виписано 102 пільгових рецептів для 52 осіб на суму 18 670,66 грн. 

 

У 2019 році управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради 

продовжувало роботу щодо відшкодування витрат у зв'язку з  відпуском лікарських 

засобів, вартість яких повністю або частково  відшкодовується за рахунок 

державних коштів за Урядовою програмою «Доступні ліки», укладено 20  договорів 

з аптечними закладами.   

На І квартал 2019 року було передбачено 1 948 500.00 грн на виконання заходів 

урядової програми «Доступні ліки».  За 1-й квартал 2019 року аптечним закладам 

профінансовано та перераховано поточних витрат по відшкодуванню витрат в сумі 

1 948 500.00 грн (100.0%).   

З  01 квітня 2019 року відшкодуванням витрат у зв'язку з відпуском лікарських 

засобів, вартість яких повністю або частково відшкодовується за Урядовою 

програмою «Доступні ліки»  за рахунок державних коштів займається НСЗУ. 

Робота терапевтичної служби у І кварталі 2019 року. 

За І кв. 2019 року захворюваність на інфаркт міокарду становить 53 пацієнти в 

порівнянні з 58 за звітний період минулого року, що на 5 менше. Проведено 

стентувань – 32, коронарографій  – 49, встановлено ШВРС –  12.                         

За І квартал 2019 року в кардіологічному  відділені проліковано, проведено  

стаціонарний етап реабілітації згідно клінічного маршруту  49 хворих з гострим 

інфарктом міокарда, в тому числі з них 28 пацієнтів з проведеною процедурою 

первинного перкутарного коронарного втручання (ПКВ). Також проведено 

лікування і реабілітацію  7 пацієнтів після аорто-коронарного шунтування (АКШ), 

3-х – пацієнтів протезування клапанів (мітрального клапана, аортального клапана). 

Всього в ЦМКЛ за І квартал 2019 року проліковано 155 хворих з гострим ІМ, 

з них переведено в кардіологічне відділення 48 пацієнтів, 57 переведено в ОККЦ, 

43 виписано з відділення ІМДЛ. 

За звітний період  у відділенні проліковано 477 пацієнтів із серцево-судинною 

патологією, середній термін лікування складає 10,6. Обстеження та лікування 



хворих проводиться згідно протоколів надання медичної допомоги по серцево-

судинним хворобам. 

Захворюваність на інсульти зменшилась на 8 випадків з 154 у2018 році до 146 

в цьому році.  

При інфаркті міокарду, інсульті тромболізиси не проводились через 

відсутність препаратів та їх дороговартісність. 

Загальна захворюваність на хвороби органів дихання у І кварталі 2019 року по 

місту збільшилась на 13%, первинна захворюваність на 6%, порівняно з 

аналогічним періодом 2018 року, що пов’язано із цьогорічною епідемією грипу.  

Показники первинної та загальної захворюваності  покращились в усіх 

поліклініках, первинна захворюваність на пневмонії  зросла у 1,5 рази, найбільше 

по СП МП№ 1 та 3. Зріс показник первинної захворюваності на бронхіальну астму, 

зокрема по СП МП № 3, 4, що пов’язано з покращенням роботи щодо виявлення. 

Поліклініками міста  проводиться моніторинг   захворюваності  та моніторинг 

пролікованих на пневмонію хворих в стаціонарах міста, ОФПЦ. Стаціонарним 

лікуванням  в терапевтичних відділеннях ЦМКЛ, МКЛ №1 було охоплено  в 1-му 

квартал 2019року в 1.4 рази більше хворих    із бронхолегеневою патологією – 426, 

ніж в  1-му кварталі  2018 року (306  хв), із них пневмоній  - 285 (І кв. 2018 р - 175).   

Показник первинного виходу на інвалідність із захворюваннями 

бронхолегеневої системи по місту складає  в 1-му кварталі 2019 року - 0,2 на 10 тис. 

дор. нас. Смертність від захворювань  органів дихання по місту  становить – 3.45 

на100 тис. дор.нас. (7 випадків), з них - 2 випадки від пневмонії (на  285 

пролікованих). 

 

На диспансерному обліку з цукровим діабетом перебуває 7952 дорослих 

пацієнти, з них ЦД І типу - 415 осіб, ЦД ІІ типу інсулінопотребуючих - 669 осіб,  

1084 пацієнти отримують препарати інсуліну.  

З січня 2019 року Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської 

ради, на виконання постанови  КМУ  від 05.03.2014 року №73 «Питання реалізації 

Пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати 

інсуліну» та зі змінами від 10 жовтня № 1832 «Про внесення змін до Реєстру (цін 

відшкодування) на препарати інсуліну станом на 01 серпня 2018 року» розпочало 

роботу щодо відшкодування вартості препаратів інсуліну хворим на цукровий 

діабет. На ці заходи на 2019 рік передбачено 5 213 500.00грн.  

Кількість виписаних рецептів за І квартал 2019 року – 3650 на суму 2189670,39 

грн. 

Станом на 01 квітня 2019 року проведено наступну роботу: 

1) для відшкодування вартості  препаратів інсуліну хворим на цукровий діабет 

та подальшої співпраці, управлінням охорони здоров'я Івано-Франківської міської 

ради, укладено 12 договорів з аптечними закладами щодо відшкодування вартості 

препаратів інсуліну хворим на цукровий діабет, а саме: 

- ТзОВ "Іва - Фарм"; ПП "ФК" Здорова родина"; ТОВ "ФК" Здорова родина"; 

ФОП Постоловська В.А.; ТзОВ "РЕЦІПЕ"; ТЗОВ "Фармастор";  ФОП Носович Л.Я.; 

ТзОВ "ЗІМА"; КП "Обласний аптечний склад"; ТзОВ "Подорожник"; ТзОВ 

"І.К.В.Е.Л."; ТзОВ "МЕНГО", 

2) на 18.04.2019 року уже профінансовано та перераховано поточних витрат по 

відшкодуванню вартості препаратів інсуліну на суму 1 738 000.00 грн., що складає 

33.34 % від річного плану. 



Враховуючи аналіз фактично поданих звітів (реєстрів) аптечними закладами 

щодо відшкодування вартості препаратів інсуліну хворим на цукровий діабет, 

прослідковується  не достатнє  фінансування даної програми, на підставі чого 

подані службові записки міському голові на додаткову потребу в інсулінах для 

дорослих та дітей на суму 9300,0 тис.грн. 

 

Робота нефрологічної служби міста за  І квартал 2019 року. В міських 

поліклініках нефрологи відсутні. Консультування пацієнтів з нефрологічною 

патологією здійснюється в центр нефрології та діалізу ЦМКЛ, який включає в себе: 

5 нефрологічних ліжок на базі терапевтичного відділення №2 та відділення діалізу 

з 3-ма діалізними залами на 9 діалізних місць. Відділення працює в цілодобовому 

режимі в 4 діалізні зміни. Амбулаторний прийом пацієнтів проводиться в 

оглядовому кабінеті консультативної поліклініки ЦМКЛ. 

За І кв. 2019р. проведено 1859 процедур гемодіалізу (далі – ГД). Протягом 

звітного періоду на ГД поступило 2 нових пацієнтів з термінальною хронічною 

нирковою недостатністю (ХХН). Всього за звітній період було проліковано методом 

ГД 52 пацієнти з термінальною ХХН та 6 (10 за весь 2018 рік) з гострою патологією 

нирок ІІІ ст. (ГПН), що потребували нирковозамісної терапії (НЗТ). 51 пацієнтів 

продовжує лікування методом програмного ГД, 1 пацієнтка переведена в ОКЛ на 

перитонеальний діаліз (ПД). 

За звітній період проліковано 71 пацієнт, що склало 127% виконання плану 

ліжко/днів. Для нирково-замісної терапії повністю оновлений парк діалізних машин 

на апарати Surdial X. Покращились показники інтегральної дози діалізу eKT/V, 

внаслідок отримання середньо та високопоточних діалізаторів. Внаслідок 

застосування препаратів L-карнітину та препаратів заліза зменшився відсоток 

пацієнтів з анемією та інтрадіалізною гіпотензією, покращився харчовий статус 

пацієнтів. 

 

В структурі смертності населення переважають, як і попередні роки, хвороби 

системи кровообігу - 47%, на другому місці новоутворення - 38%, третє місце – 

нещасні випадки, травми, отруєння -11,2%, що має щороку тенденцію до зростання. 

Стан  онкозахворюваності населення за І квартал 2019 року. Виявлено 176 

хворих проти 156 за даний період минулого року, що на 20 осіб більше в цьому році. 

Захворюваність по місту становить 69,1 на 100 тис. нас. проти 61,9 за І кв. 2018 року. 

В 4 стадії виявлено 27 пацієнтів проти 22 в аналогічному періоді минулого року 

(15,3 проти 14,1). 

Найвища занедбаність щодо раку ротової порожнини - 100% (1 випадок з 1 по 

СП МП№1) та раку прямої кишки - 45,4% (2 з 3 випадків по 66,7% по СП МП№4 та 

СП МП№5). Відсутня занедбаність по місту по раку тіла матки, яйників, 

щитоподібної залози, шкіри, гортані та губи.  

Проведено два засідання протиракової експертної комісії УОЗ на яких 

розглянути причини занедбаності, ухвалені протокольні доручення щодо заходів 

покращення онконастороженості лікарів,  вчасного виявлення та лікування 

онкологічних захворювань згідно галузевих стандартів. 

 

Епідемічна ситуація з туберкульозу за І квартал 2019р. Загальна 

захворюваність на туберкульоз у І кв. 2019р. склала 21 випадок, що становить 10,1 

на 100 тис. нас., проти 20 випадків за І кв. 2018р.(9,3 на 100 тис. нас). 



Захворюваність  на  туберкульоз  легень  за І кв. 2019р. - 17 випадків, що 

становить 8,1 на  100 тис. населення, проти 18 випадків за І кв. 2018р. (7,2 на 100 

тис. нас).  

Захворюваність на деструктивні  форми  туберкульозу  органів дихання за І кв. 

2019р. -склала 6 випадків, що становить 2,9 на  100 тис.  нас., проти 7 випадків у І 

кв.2018р.(2,8 на 100 тис. нас). Питома  вага  хворих  з  деструктивними  формами  

туберкульозу  серед мешканців міста, які  вперше  захворіли  на  туберкульоз  легень 

за І кв.2019р. становить 35,3%  (6 випадків) проти 38,9% (7 випадків) за І кв. 2018р. 

При профілактичних оглядах виявлено 8 випадків захворювання на 

туберкульоз.  

За І квартал 2019р. методом бактеріоскопії харкотиння обстежено 375 осіб, 

зроблено 433 мікроскопії, виявлено 7 осіб, що становить 3,4 на 100 тис. нас. (за І кв. 

2018 року обстежено 279 осіб, виявлено 5 осіб, або 1,8 на 100 тис. нас). З них: у МКЛ  

№1 проведено 59 мікроскопій у І кв. 2019р (проти 104 мікроскопій за І кв. 2018р.), 

у ЦМКЛ проведено 60 мікроскопій у І кв. 2019р (проти 48 мікроскопій за І кв. 

2018року). 

На 2019 рік профілактичним флюорографічним оглядам підлягає 119105 осіб, 

за І квартал 2019р.  оглянуто 26939 осіб, що становить 23,0 %: з них на власних 

апаратах оглянуто 18588 осіб. Особи із групи підвищеного ризику: на 2019 рік 

підлягає огляду 16595 осіб, оглянуто 3929 осіб, що становить 23,7%, у порівнянні з 

І кв. 2018р підлягало огляду 18732 особи, оглянуто 4938 осіб, що становить 26,4%. 

Не оглянуті 2 і більше років: на 2019 рік підлягає огляду 8915осіб, оглянуто 2121 

особа, що становить 24,0%. 

За І квартал  2019 р. не  виявлено жодного випадку захворювання на 

туберкульоз серед дитячого  населення (І кв. 2018р. 1 випадок). 

На І квартал 2019р. було заплановано охопити пр. Манту 1430 дітей віком 0-17 

років, охоплено 1428 дітей, що становить 99,9 % від запланованих обсягів. 

Зареєстровано  випадків смерті від туберкульозу, у порівнянні з І кварталом 

2018р. 4 випадки смерті, з них 2 на дому. Не зареєстровано  випадків  захворювань  

серед  контактних  осіб.   

За І квартал 2019р. зареєстровано 1 випадок захворювання на туберкульоз 

серед медпрацівників по місту. 

Епідемічна ситуація щодо ВІЛ/СНІДу за І квартал  2019року.    На території 

міста по ЗОЗ створені кабінети  «ДКТ» на базі КІЗів  СП№1,2,3,4,5; основними 

функціями, яких є облік, диспансерна допомога пацієнтам з ВІЛ-інфекцією, а також 

проведення до та після тестового консультування згідно наказу МОЗ України №415 

від 2005 року.   

Станом на 01.04.2019 а обліку перебуває 408 осіб з ВІЛ-інфекцією. 

За  1 квартал 2019 року виявлено вперше 12 дорослих пацієнтів з ВІЛ-

інфекцією  проти 6 за аналогічний період 2018р. За даний період відсутня 

народжуваність дітей від ВІЛ інфікованих  матерів проти 2 дітей за 2018р.   

На облік взято 3 пацієнтів проти 6 в 2018р, захворюваність на ВІЛ-інфекцію  

становить 4,7 на 100 тис. нас. проти 2,9 в 2018році (2  чоловіки, 1 жінка). 

Вікова структура вперше виявлених: 30-39 р – 3, 40-49р – 6. Утримується  

статевий шлях інфікування і складає 100%, що свідчить про вихід інфекції з груп 

ризику до основної популяції. 

У І кварталі 2019 року проведено  1 засідання комісії з інфекційного контролю 

за поширенням туберкульозу у закладах охорони здоров’я міської ради.  



 

Робота хірургічної служби за І квартал 2019 року. За І квартал 2019 року  

За 3 місяці 2019 року хірургами поліклінічних кабінетів амбулаторно прийнято 

11 466 пацієнтів, з них  3957 дітей до 18-річного віку. В порівнянні з аналогічним 

періодом  2018 року 18 456 пацієнтів, з них дітей до 18- річного віку 4809.  

Зменшення кількості прийнятих хворих пов'язане з впровадженням 

електронної системи запису на прийом. Найбільше зменшились відвідування  в СП 

МП №2, СП МП 3, СП МП № 4 в середньому на 1000 пацієнтів, в СП МП№1 та СП 

МДП зафіксоване незначне зменшення цих показників. навантаження  на  одну  

годину  роботи. 

Основним показником роботи хірургів є кількість проведених оперативних 

втручань. За 3 місяці 2019 року в усіх медичних закладах міста, які надають 

амбулаторно- поліклінічну допомогу виконано 1 390 оперативних втручань, з них 

хірургами-820 операцій. В порівнянні з аналогічним періодом 2018 року помітного 

зменшення кількості операцій та інших показників оперативної активності не 

відмічено, що свідчить про збільшення ефективності хірургічних прийомів. 

Кількість хірургічних операцій в стаціонарах залишається на рівні І кв.2018 

року . В хірургічному відділенні ЦМКЛ прооперовано 773 хворих проти 847 за І 

кв.2018 року, проведено 859 операції проти 868, хірургічна активність становить 

88.3% проти 85.4 за минулий звітній період.  

По МКЛ №1 за І кв. 2019 року прооперовано 339 хворих проти 347 в минулому 

році, проведено оперативних втручань-347 проти 368, хірургічна активність -80,3% 

проти 72,4 за І квартал минулого року. Летальність складає 0.; проти 1,4 в минулому 

році, післяопераційна летальність -0,8 (2 пацієнти) проти 1,0 (4 пацієнти) за І кв. 

2018 року.  

Всього по місту в стаціонарних хірургічних відділеннях проведено 1206 

оперативних втручань, з них-196-ургентних. Число ургентних операцій 

збільшилося на 32 операції, а число планових операцій зменшилося на 106.  

Хірургічна активність по місту  складає 84.3%. 

У структурі хірургічних хвороб переважають: грижі та захворювання 

шлунково-кишкового тракту(65%), захворювання вен (до 10%), артерій нижніх 

кінцівок (8,0%).тощо. Зросла кількість пацієнтів з неоперабельними 

захворюваннями (онкологічні захворювання, ІІІ-ІV стадії). 

Ортопедо-травматологічна допомога жителям м. Івано-Франківська 

надається в поліклінічних підрозділах № 1,2,3,4,5 КНП ЦПМ КДД, цілодобовим 

травмпунктом клінічної лікарні №1 та в травматологічному відділенні клінічної 

лікарні №1. 

Екстренна травматологічна допомога надається в травмпункті і 

ургентними травматологами травматологічного відділення МКЛ №1  

В міській клінічній лікарні за І кв.2019року проліковано 398 хворих  

проти 438  хворих за І кв. 2018року з різною травматологічною та 

ортопедичною патологією, що на 40% менше в порівнянні з минулим роком.  

В лікуванні ортопедичних і травматологічних хворих використовуються різні 

методи та методики оперативного та консервативного лікування. Проведено 

операцій за І кв. 2019р.-289, проти 408 за І кв. 2018р., що на 119 операцій менше в 

цьому році, з них: ургентних операцій -107, планових о – 182. Співвідношення 

планових та ургентних пацієнтів 2:1 

Проведено 73 ендопротезування суглобів нижніх кінцівок, 3 ампутації. 



Хірургічна активність в стаціонарі за І кв. 2019р. - 67.1%, за І кв. 2018р. – 

92.6% (по області 56,5%). Хірургічна активність зменшилась на 25.8%, що є 

негативним показником та пов’язано з недостатнім фінансуванням, умовами 

перебування пацієнтів та проведенням ремонтних робіт у відділеннях лікарні.  

В першому кварталі 2019 року лікарями травмпункту прийнято 2412 

потерпілих від травм. Збільшення кількості травм, що сталися внаслідок 

погіршення погодних умов (ожеледи) відмічалося лише протягом січня і становило 

111 випадків. Незначно зменшилась кількість травмованих в порівнянні з І 

кварталом 2018 року( на 14) . 

В порівнянні з І кварталом 2018 року збільшилася кількість хворих, що 

звернулися в травмпункт з приводу ран на 73 випадки (14,9% ).  

Загальна кількість оперативних втручань - 261, що на 50 більше ніж в 2018 

році. На 100 (15,9 % ) зменшилась кількість пацієнтів з переломами кісток. 

Відповідно зменшилась  і кількість проведених рентген обстежень ( на 37 ) і 

накладених гіпсових повязок -  на 272  ( 30,9% ). 

Також зменшилась кількість направлених пацієнтів на госпіталізацію в 

травматологічне відділення МКЛ№1 на 23 випадки. Зменшилась кількість 

прийнятих жителів сільської місцевості на 47 випадків . 

В І кварталі 2019 року  Центром антирабічної допомоги прийнято 76 

потерпілих від укусів тваринами. З них у 24 випадках призначено антирабічне 

(вакцинація проти сказу) лікування. У 52 випадках призначене ветеринарне 

спостереження за твариною.  

В порівнянні з 2018 роком кількість потерпілих людей від укусів тваринами 

залишилася на попередньому рівні. Проте, кількість призначених курсів лікувань 

збільшилася на 6. У 52-х випадках укуси були нанесені собаками (39 відомих і 13 

невідомих), у 20 випадках – кішками (17 відомих і 3 невідомих), 1 домашній хом’як, 

1-лисиця, 1-кажан, 1-білка. 

Урологами поліклінічних підрозділів міста в І кв.2019 року прийнято 2961 

пацієнти проти 3468 за І кв. 2018 року, що на 507 осіб менше в цьому році. На 

диспансерному обліку з приводу хронічних захворювань знаходиться 628 осіб, 

частково оздоровлено стаціонарно -12%, хірургічним методом 6%, решта – 

отримали консервативне лікування. 

В урологічному відділенні ЦМКЛ проводяться ремонтні роботи. 

Основні показники діяльності відділу мікрохірургії ока ЦМКЛ за І квартал 

2019 року Кількість ліжок у відділенні- 30, поступило 290 хворих, в т.ч. планових з 

поліклінічних підрозділів ЦПМ КДД – 242, ургентних –  38, направлено 

військкоматом – 17. Проведено операцій-87, прооперовано хворих - 85, хірургічна 

активність – 31,07 %. 

В структурі захворюваності: глаукома -97- 34,7%, хвороби кришталика-79 

хворих-28,2%, судинної оболонки і сітківки-29- 10,4%, хвороби скловидного тіла-

19-6.8%, аномалії рефракції, хв. м’язового апарату-17-6,1%. 

На 12% зменшилось скерування пацієнтів міськими поліклініками на 

стаціонарне лікування, що можна пов’язати зі збільшенням кількості клінік 

приватної офтальмологічної практики насичених сучасним діагностичним 

обладнанням.  

На дистпансерному обліку в окулістів ЦПМ КДД знаходиться 1777 пацієнтів в 

тому числі з : глаукомою -1146, захворюваннями сітківки-175, захворюваннями 



зорового нерва- 95, наслідками травм-56, діабетичною ретинопатією -37, 

новоутворами-16, тощо. 

На інвалідність за І кв.2019 року вийшло 11 пацієнтів з захворюваннями 

офтальмологічного профілю. 

Робота ЛОР- служби міста за І кв.2019 року. Амбулаторно прийнято лікарями 

отолярингологами -15849 пацієнтів проти 16534 за І кв. 2018 року, що на 685 осіб 

менше цього року, з них 5014 сільських жителів проти -4978 осіб.  

Оглянуто з вперше виявленим захворюваннями ЛОР-органів-8056 осіб проти 

8889 осіб за минулий звітній період. При профоглядиах всього оглянуто – 6144 осіб. 

амбулаторний прийом. На 833 осіб зменшилась кількість осіб із вперше виявленими 

захворюваннями. Зросла кількість звернень сільських жителів (на 36) в поліклініки 

міста із 4978 до 5014. 

Амбулаторних операцій на ЛОР - органах в 2019 році – виконано 312,  з них на 

вусі 19. Кількість амбулаторних операцій в порівнянні з 2018 р. збільшилась на 60, 

також збільшилась кількість проведених операцій на вусі                 на 7. 

В ЛОР-відділенні ЦМКЛ стаціонарне лікування отримало 289 осіб, проведено 

операцій-196, хірургічна активність -58,2 проти 50,6 за минулий звітній період. В 

2019 році відмічено ріст кількості госпіталізованих захворювань носа та 

приносових пазух на 12 випадків, захворювань вуха на 5 випадків, захворювання 

лімфоїдного кільця носоглотки залишились на попередньому рівні, захворювань 

гортані зменшилось на 4 випадки. 

Кількість хворих, що направляється поліклініками міста зменшилась в 

порівнянні з попередніми роками. Відсоток диспансерних хворих, що поступають 

для планового оперативного оздоровлення складає менше 10%. Збільшується 

кількість занедбаних хворих, що потребують невідкладної допомоги.  Кількість 

хворих доставлених швидкою допомогою залишається на попередньому рівні.  

Зменшилась кількість призовників, що направляються медкомісією МВК для 

оздоровлення обстеження та для уточнення діагнозу.  

За 1 квартал  2019 р. діагностовано 1 випадок раку гортані. Занедбаних форм 

онкологічної патології в стаціонарі не було.  

 

Робота педіатричної служби міста за І квартал 2019р. Надання амбулаторно – 

поліклінічної допомоги дітям м.Івано-Франківська здійснюється СП «МДП» та 

відділення загальної практики сімейної медицини СП «МП» №1,3,4. Поліклінікою 

обслуговується 45936 дітей до 18-ти річного віку. Дитяча поліклініка надає 

спеціалізовану допомогу всім дітям міста в тому числі дітям, які спостерігаються в 

системі «сімейної медицини». 

За І квартал 2019 року на облік взято 721 новонароджену дитина (за 

відповідний період 2018р. – 750).  

За три місяці 2019р. в м.Івано-Франківську померло у віці від 0 д 18р. – 4 дітей 

(проти 10 у 2018 р.) в тому числі 1-го року життя 3 дітей (проти - 3 в 2018р.). 

Таким чином, в структурі малюкової смертності за І квартал 2019р. 

неонатальна смертність 66,7; (постнеонатальна 33,3). 

В структурі захворюваності дітей 1-го року життя на першому місці хвороби 

органів дихання, на другому – хвороби ока, а на третьому – інфекційні хвороби. 

Робота з дітьми з інвалідністю. Кількість дітей з інвалідністю  в м.Івано-

Франківськ – 870. У віковій структурі інвалідності на першому місці перебувають 



діти у віці 7-14р., на другому – 15-17р., а також 3-6 р., на третьому місці діти віком 

0-2 роки. 

Показник інвалідизації в І кварталі 2019р. складає 5,4 на 10 тис.нас. (проти – 

5,9 в 2018 році на 10 тис. нас.). 

В І кварталі 2019р. на ЛКК СП «МДП» розглянуто – 70 справ дітей з 

інвалідністю, медичні висновки на яких були направлені в Департамент соціальної 

політики м.Івано-Франківська. Протягом І кварталу 2019р. проведено переогляд 

індивідуальних програм реабілітації  на 176 дітей з інвалідністю, реабілітація дітей 

проведена відповідно до ІПР, погіршень показників стану здоров’я не 

зареєстровано, крім 1 дитини, яка померла в лютому 2019 року внаслідок вродженої 

вади розвитку нервової системи. 

Дитяче населення, яке постраждало від наслідків аварії на ЧАЕС, 

спостерігається в дитячій поліклініці і в порівнянні з І кварталом 2018р. зменшилось 

на 8%. Всі діти IV групи обліку  внесені у Всеукраїнський реєстр. Загальна 

захворюваність зменшилась в 1,5 рази, а хворобливість в 1,3 рази за рахунок 

зменшення випадків в І кв.2019р. інфекційних захворювань, гострих респіраторних 

захворювань, захворювань сечостатевої системи.  

Оздоровлення дітей в І кв.2019р. в умовах стаціонару МДКЛ і ОДКЛ 

зменшилась в 2,5 рази, хоча діти з інвалідністю оздоровлені в умовах стаціонару в 

100%. 

На обліку в СП «МДП» стоїть 4 дитини з інвалідністю, з них 2 дітей 

інвалідність яких пов’язана з наслідками аварії на ЧАЕС. 

 

Акушерсько-гінекологічна допомога за І-й квартал 2019 року. КНП "Івано-

Франківський міський клінічний перинатальний центр" за І-й квартал 2019 р. 

проліковано 1737 хворих, проти 1772 в 2018 р., що на 35 хворих менше, ніж у 

минулому  році. За звітний період у МКПЦ госпіталізовано міських жінок – 1066, а 

у 2018 р. 1071 , із інших населених пунктів госпіталізовано 699 - 39,6% проти 733 – 

40.6% у минулому році.  

Кількість проведених пологів  за І-й квартал 2019 р. - 562 проти 540 у 2018р., 

що на 22 пологів більше (4,1%). Майже на одному рівні є відсоток нормальних 

пологів - становить 67.1%, проти 67,0% у 2018 році.  

В ОПЦ за І-й квартал 2019 р.  народило 203 жінок з міста м. Івано-Франківська, 

у 2018 р. 253 жінок. Відповідно сумарно по двох установах мешканок м. Івано-

Франківська за І-й квартал  2019 р. народило 765 жінок (562 по МКПЦ + 203 в ОПЦ), 

у І кварталі  2018 р. народило 793 (540 в МКПЦ + 253 в ОПЦ). 

Пологовий травматизм матерів 10 випадків проти 8 випадків у 2018 р., що 

складає 1.8% проти 1,5%. 

За І-й квартал 2019 р. було проведено 155 операції кесарського розтину, що 

складає 27,6% проти 115 – 21,3% за  І-й квартал 2018 р. 

Планових гінекологічних операцій проведено у І кварталі 2019 року  – 116-74,8 

% проти 86 - 75.0%,  ургентних операцій – 39-25,2% проти 29 – 25.0%.  

Неонатологічна допомога. В КНП МКПЦ народилось 569 дітей проти 550, що 

є більше на 19 дітей (3.4%) порівняно з минулим роком, з них живими – 568 проти 

549, що на 19 дітей більше, ніж у минулому році. Міських дітей народилося – 326  

проти  359 у 2018 році, що на 33 дітей менше.  

Недоношених дітей народилося 4 проти 8. 

Народилось  двійнят - 7 проти  10 у минулому році. 



У відділенні інтенсивної терапії новонароджених КНП МКПЦ проліковано 62 

дітей проти 29 у І кварталі 2018 року.  

 

У  І кварталі 2019 року проблемними питаннями залишались: 

- недостатність коштів медичної субвенції для забезпечення потреб у 

фінансування, зокрема, заробітної плати, вторинної медичної допомоги, 

- призупинення капітальних ремонтів у ЦМКЛ, МКЛ №1, КНП МДКЛ та КНП 

МКПЦ через недостатність фінансування, 

- наявність заборгованості щодо сплати ЄСВ та ПДФО.  

 

 


