
 

 

 

 

ЗВІТ 

про роботу Управління охорони здоров'я 

Івано-Франківської міської ради за 2020 рік 

 

Кадрове забезпечення управління охорони здоров’я Івано-Франківської 

міської ради. Впродовж 2020 року, станом на 31.12.2020 року, в управлінні 

охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради працювало 7 фізичних осіб. 

В закладах охорони здоров’я Івано-Франківської  міської ради у 2020 році 

штатними розписами було передбачено 3676,0 посад медичних та немедичних 

працівників, зайнятих – 3301,25 посад, на яких працювало 3306 осіб. З числа 

пацюючих в медичній галузі – 1005,00 посад лікарів, на яких працювало 1000 

лікарів (в тому числі 33 лікаря-інтерни),  1424,5 посад середнього медичного 

персоналу, на яких працювало 1344 осіб, 586,00 посад молодшого медичного 

персоналу, на яких працювало 505 осіб, 590,75 посад інших немедичних 

працівників, на яких працювало 511 осіб. 

У 2020 році працівники управління охорони здоров’я та закладів охорони 

здоров’я міської ради працювали в напруженому режимі у зв’язку із 

цілорічним карантином (з 11.03.2020 року до 31.12.2020 року) через епідемію 

коронавірусної хвороби, викликаної  коронавірусом SARS-CoV-2. 

Впродовж 2020 року в управлінні охорони здоров’я міської ради 

розглянуто 3243 звернення громадян, що склало третину від числа 

зареєстрованих звернень у відділі звернень Івано-Франківської міської ради. 

18 електронних звернень, 70 звернень на службу «15-80», 105 звернень 

громадян, скерованих з департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації;    

2672 – листів вихідної кореспонденції. 

Впродовж 2020 року управлінням охорони здоров’я міської ради 

організовано 8 засідань Експертної ради при виконавчому комітеті Івано-

Франківської міської ради, розглянуто 908 звернень громадян  щодо надання 

одноразової матеріальної допомоги, виділено одноразову матеріальну 

допомогу  з міського бюджету на  лікування в сумі  1 455 500,00  грн, зокрема  

81 звернення на лікування дітей на загальну суму 235 500,00 грн., та  827 

звернень від дорослих пацієнтів на суму 1 220 000,00 грн.  

У 2020 році, з метою підтримки медичних працівників, матеріального їх 

стимулювання, за рішенням міського голови, 889 медичним працівникам, які 

задіяні в наданні медичної допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою 

виділена матеріальна допомога на суму 4 457 600,00 грн., 215 медичним 

працівникам, які перехворіли на коронавірусну хворобу. 

Фінансування медичної галузі за 12 місяців 2020 року.  

Внаслідок реформування медичної галузі, з 01.04.2020 року усі заклади 

охорони здоров’я міської ради уклали договори за програмою медичних 

грантій щодо надання медичних послуг за різними напрямками (терапевтична, 



 

 

хірургічна медична допомога, діагностика, тощо) і  отримали фінансування з 

державного бюджету України через Національну службу здоров’я України. 

Загальний обсяг передбачених видатків на медичну галузь міста у 2020 

році склав 759,6 млн.грн. (у 2019 році – 455,3 млн.грн.), з них - видатки галузі 

за загальним фондом бюджету – склали 176,3 млн.грн. (у 2019 році – 296,5 

млн.грн.); за спеціальним фондом - 112,0 млн.грн. (у 2019 році – 74,4 млн.грн.), 

в т.ч. бюджет розвитку – 46,1 млн.грн. (у 2019 році – 40,0 млн.грн.),  власні 

надходження закладів – 65,9 млн.грн. (у 2019 році– 34,4 млн.грн.); кошти на 

виконання урядової програми «Доступні ліки» – 0  млн.грн. (у 2019 році - 1,9 

млн.грн.), кошти медичної субвенції з державного бюджету на закупівлю 

інсулінів для пацієнтів з цукровим діабетом – 12,7 млн.грн. (у 2019 році – 7,4 

млн.грн.),  

В порівнянні з 2019 роком планові видатки галузі у 2020 році зросли на 

304,3 млн.грн.  або на 66,8%. 

За програмою медичних гарантій заклади охорони здоров’я від 

Національної служби здоров'я України у 2020 році отримали надходження в 

сумі 536,4 млн.грн., а саме за такими пакетами медичної допомоги:  

- первинна медична допомога – 131,1 млн.грн. -  24,4%, 

- хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах - 

59,1млн.грн. – 11%, 

- стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних 

операцій – 57,3 млн.грн. – 10,7%, 

- медична допомога при пологах -  12,0 млн.грн. - 2,2%, 

- лікування пацієнтів методом екстракорпорального гемодіалізу в 

амбулаторних умовах – 11,6 млн.грн. – 2,2%, 

- медична допомога при гострому мозковому інсульті в стаціонарних 

умовах 8,1 млнорна вторинна (спеціалізована) та третинна 

(високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи 

медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу   43,3 млн.грн. - 8,1%, 

- перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних 

послуг в частині умов, які застосовуються з 1 вересня 2020 року – 28,7 млн.грн. 

– 5,4 %, 

- медична допомога, яка надається мобільними медичними бригадами, що 

утворені для реагування на гостру респіраторну хворобу COVID-19 та 

стаціонарна медична допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою 

COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, яка надається 

окремими закладами охорони здоров’я протягом квітня-грудня 2020 року – 1,1 

млн.грн. 0,2%, 

- стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою 

COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 –167, 1 тис.грн - 31,1%, 

- інше - 17,0 млн.грн. - 3,2% 

У структурі видатків закладів охорони здоров’я міської ради у 2020 році 

(717,1 млн.грн.) становили: заробітна плата з нарахуваннями – 61,9% 



 

 

(444,1млн.грн.), оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 2,1% 

(15,4млн.грн.), медикаменти – 12,4% (89,2 млн.грн.), засоби індивідуального 

захисту – 2,3% (16,2 млн.грн.),  харчування – 0,8% (5,7 млн.грн.), предмети, 

матеріали та інвентар, господарські матеріали – 1,5% (10,7 млн.грн.), оплата 

послуг (в т.ч.поточний ремонт) – 2,3% (17,1 млн.грн.), відшкодування вартості 

пільгового відпуску медикаментів за рахунок коштів міського бюджету – 0,8% 

(5,5 млн.грн.) кошти на закупівлю інсулінів для пацієнтів з цукровим діабетом 

– 1,8% (12,7 млн.грн.), придбане обладнання і предмети довгострокового 

використання 12,0% (85,9 млн.грн.), капітальні ремонти – 0,6% (4,1 млн.грн.),  

реконструкція та реставрація об'єктів – 1,5% (10,5 млн.грн.). 

У 2020 році структура здійснених касових видатків загального фонду 

(150,8 млн.грн.): заробітна плата з нарахуваннями – 65,3% (98,5 млн.грн.), 

оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 5,7% (8,6 млн.грн.), предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар – 1,3% (2,0 млн.грн.), медикаменти – 8,9 %  

(13,4 млн.грн.), харчування – 1,1% ( 1,7 млн.грн.), оплата послуг (крім 

комунальних) – 5,2% (7,8 тис.грн. (в т.ч. 6,0 тис.грн. кошти державної 

субвенції на проведення поточних робіт по розведенню кисневої мережі до 

пацієнтів), відшкодування вартості пільгового відпуску медикаментів за 

рахунок коштів міського бюджету – 4,0% (6,0 млн.грн.), кошти на закупівлю 

інсулінів для пацієнтів з цукровим діабетом – 8,4% (12,7 млн.грн., в т.ч. за 

кошти медичної субвенції 7,9 млн.грн., міські кошти 4,8 млн.грн.). 

У 2019 році структура здійснених касових видатків загального фонду 

(261,5 млн.грн.) становили: заробітна плата з нарахуваннями – 78% (203,9 

млн.грн.), енергоносії – 4,7% (12,2 млн.грн.), медикаменти – 4,3 %  (11,3 

млн.грн.), харчування – 2,5% (6,5 млн.грн.), відшкодування вартості 

пільгового відпуску медикаментів за рахунок коштів міського бюджету – 1,6% 

(4,2 млн.грн.), кошти на закупівлю інсулінів для пацієнтів з цукровим діабетом 

– 2,8% (7,2 млн.грн. за кошти медичної субвенції), пільговий відпуск 

медикаментів в рамках урядової програми «Доступні ліки» – 0,7% (1,9 

млн.грн.). 

В структурі затверджених для медичної галузі міста видатків 2020 року 

обсяг державних коштів склав 83,7 млн.грн або 11,0% (медична субвенція – 

53,0 млн.грн., централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет – 7,9 млн.грн., кошти на забезпечення подачею кисню 

ліжкового фонду закладів охорони здоров’я – 6,1 тис.грн., придбання 

обладнання і предметів довгострокового користування, реконструкція та 

реставрація – 16,7 млн.грн.); обсяг коштів місцевого бюджету (загальний 

фонд, заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, видатки 

бюджету розвитку та власні надходження закладів) –204,6 млн.грн. або 27,0 % 

або та, відповідно, видатки по надходженнях за програмою медичних гарантій 

заклади охорони здоров’я від Національної служби здоров'я України – 62,0 % 

або 471,3 млн.грн. 



 

 

В структурі затверджених для медичної галузі міста видатків 2019 року 

обсяг державних коштів становив  46,0% або 209,2 млн.грн. (медична 

субвенція – 185,0 млн.грн., урядова програма «Доступні ліки» - 1,9 млн.рн. 

централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 

7,2 млн.грн., придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування – 15,1 млн.грн.) та, відповідно, обсяг коштів місцевого бюджету 

– становив 37,5% або 171,0 млн.грн. (загальний фонд, видатки розвитку та 

власні надходження закладів); кошти НСЗУ – складали 16,5% або  

75,1млн.грн. 

Відсоток виконання затверджених для галузі за загальним фондом 

бюджету видатків  склав 95,6% (575,6 млн.грн.), за спеціальним фондом 

бюджету (видатки розвитку) – 89,8% (141,5 млн.грн.).  

У складі видатків медичної галузі Івано-Франківської міської 

територіальної громади у 2020 році (717,1 млн.грн.) частка коштів міського 

бюджету склала 13,5%  або 97,0 млн.грн. Зокрема, за рахунок місцевого 

бюджету проведено касові видатки на  оплату праці – 50,1 млн.грн., оплата 

комунальних послуг та енергоносіїв – 8,6 млн.грн., медикаменти – 

11,1млн.грн., харчування - 0,6 млн.грн., інші поточні видатки (господасрькі 

витрати, оплату послуг тощо) –2,7 млн.грн., інші виплати населенню – 

10,8млн.грн., капітальні видатки – 13,1 млн.грн. 

У 2020 році для виплати премії до Дня медичного працівника 3253 

працівникам медичних заклдів міської ради з міського бюджету  було виділено 

4,0 млн.грн (у 2019 році  2,5 млн.грн.).   

На боротьбу із коронавірусною інфекцією COVID-19 з бюджету Івано-

Франківської міської об’єднаної територіальної громади було виділено 

17494,0 тис.грн., з них: 

- на закупівлю медичного обладнання 80,0 тис.грн.; 

- на встановлення пандусу в КНП ЦМКЛ 300,0 тис.грн.; 

- на придбання кисню  1270,0 тис.грн.; 

- на закупівлю медикаментів та тестових систем 6978,7 тис.грн.; 

- на закупівлю дезінфікуючих засобів, засобів індивідуального захисту, 

засобів гігієни 1514,3 тис.грн. 

- для додаткової доплати до заробітної плати виділено працівникам 

медичних закладів  м.Івано-Франківська, які безпосередньо зайняті на роботах 

з ліквідації захворювання серед людей на коронавірусну хворобу (COVID-19) 

7351,0 тис.грн. 

Рішеннями виконавчого комітету Івано-Франківської міської з 

резервного фонду бюджету Івано-Франківської міської МТГ виділено кошти в 

сумі 4 789 тис.грн.,  зокрема: 

 - 2289,0 тис.грн. для закупівлі дезсередників, антисептиків для рук, 

засобів індивідуального захисту, хірургічних масок, медикаментів, тестових 

систем, медичних костюмів багаторазового використання, тощо для закладів 

охорони здоров'я; 



 

 

- 1000,0 тис.грн для закупівлі медикаментів (антибактеріальних 

препаратів, противірусних, інфузійних розчинів, тощо) для лікування 

пацієнтів з респіраторними симптомами, що не виключають короновірусну 

хворобу; 

- 1500,0 тис.грн. для забезпечення роботи стаціонарної госпітальної бази 

(КНП ЦМКЛ, КНП МКЛ №1, КНП МДКЛ, КНП МКПЦ, КНП ЦПМКДД) для 

лікування пацієнтів з віруно-бактеріальними пневмоніями, коронавірусною 

хворобою COVID-19 на закупівлю медикаментів, засобів індивідуального 

захисту та виробів медичного призначення (в тому числі управлінням охорони 

здоров’я  закуплено тести  для виявлення  антитіл до коронавірусу SARS-CoV-

2  в сумі 320 000,00 грн.).  

Використані кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  

на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, 

які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою 

респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-

CoV-2 по  Івано-Франківській МТГ (відповдно до заходів, обумовлених 

постановою КМУ №923 від 09.10.2020)     в сумі 5972,7 тис.грн.   

 

У 2020 році до спеціального фонду медичних закладів  надійшло 

65,2млн.грн. (2019р. – 34,4 млн.грн.) позабюджетних коштів, з яких 

12,5млн.грн. (2019р. – 7,7 млн.грн) – отримано за надані платні медичні 

послуги, та 52,7 млн.грн. (2019р. – 26,7 млн.грн.) – благодійні надходження (з 

них 6,4 млн.грн. у грошовій формі, 28,0 млн.грн. – у натуральній формі,                       

18,3 млн.грн. - витратні матеріали та медикаменти, отримані за кошти 

Державного бюджету, стенти, тромболітичні препарати, засоби для 

інгаляційного наркозу, тощо). 

У 2020 році отримані надходження використано в сумі 65,9 млн.грн. (у 

2019 році – 32,8 млн.грн.)  на першочергові потреби лікувальних закладів: на 

медикаменти – 25,7 млн.грн. або  39% (у 2019 році – 20,7 млн.грн., 63,1%), 

господарські витрати – 4,2 млн.грн. або 6,4%  (у 2019 році – 4,3 млн.грн., 

13,1%), оплату послуг – 2,9 млн.грн. або  4,4% (у 2019 році – 4,0 млн.грн., 

12,2%), заробітну плату – 7,6 млн.грн.  або 11,5% (у 2019 році – 2,3 млн.грн., 

7,0%), капітальні видатки – 25,0 млн.грн. або 37,9% (у 2019 році – 1,4 млн.грн.,  

4,3%), інші поточні видатки – 0,5 млн.грн. або 0,8% (у 2019 році – 0,1 млн.грн). 

Зокрема, завдяки залученим власним надходженням заклади охорони 

здоров'я самостійно змогли зробити ряд заходів щодо покращення їх 

функціонування. 

Середні сумарні видатки на роботу 1 ліжка у .2020 році склали в розрізі 

закладів охорони здоров’я міської ради:  

 КНП «КНП  ЦМКЛ» - 215287,3 тис.грн. / 440 ліжок = 489,3 тис.грн., 

вартість 1 ліжко-дня 1940,8 грн. (у 2019 році – 75773,0 тис.грн./470 ліжок = 

149,8 тис.грн.,  вартість 1 ліжко-дня – 556,0 грн); 



 

 

 КНП  «МКЛ №1» - 105457,5 тис.грн. / 220 ліжок = 479,3 тис.грн., 

вартість 1 ліжко-дня 2069,20 грн. (у 2019 році – 33317,6 тис.грн./240 

ліжок=138,8 тис.грн.,  вартість 1 ліжко-дня – 514,0 грн); 

 КНП «МДКЛ» -  22617,5 тис.грн. / 105 ліжок = 215,4 тис.грн., вартість 

1 ліжко-дня 923,13 грн., (у 2019 році – 20191,4 тис.грн./130 ліжок=155,3 

тис.грн., вартість 1 ліжко-дня – 530,0 грн); 

 КНП «МКПЦ» - 69744,6 тис.грн. / 210 ліжок = 332,1 тис.грн., вартість 

1 ліжко-дня 1715,70 грн. (у 2019 році – 55431,8 тис.грн./215 ліжок= 257,8 

тис.грн., вартість 1 ліжко-дня -  833,60 грн). 

 

За кошти Державного бюджету з метою розвитку системи охорони 

здоров’я у сільській місцевості та забезпечення жителів Івано-Франківської 

МТГ медичною допомогою у 2020 році придбано службовий автотранспорт 

для КНП «ЦПМ КДД» для амбулаторій загальної практики сімейної медицини 

сіл Хриплин, Угорники, Микитинці, Вовчинець, Крихівці, та для КНП 

«ЦПМД» для амбулаторій загальної практики сімейної медицини сіл 

Підлужжя, Черніїв)  на суму 3499,3 тис.грн. 

Також за кошти Державного бюджету, за рахунок субвенції державного 

бюджету на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів  охорони 

здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою 

респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою короновірусом  SARS-

CoV-2, закладами охорони здоров’я міської ради придбано кисневі 

концентратори на суму 1371,8 тис.грн. 

 

За кошти бюджету розвитку у 2020 році (2019 рік – 21874,7 тис.грн.) 

придбано :  

 лабораторне обладнання, кошти виділено з резервного фонду бюджету 

Івано-Франківської МТГ з метою протидії поширенню коронавірусної 

хвороби (COVID-19), а саме: центрифуги з охолодженням ультрашвидкісна, 

Дозатор одноканальний змінного об'єму 100-1000 мкл. Research plus 

Eppendorf, бокс ламінарний 2 класу біобезпеки, ШЛ-1.2в, 1000х750х2150 мм., 

дозатор одноканальний змінного об'єму 100-1000 мкл. Research plus Eppendorf 

на суму 138,3 тис.грн., 

 кисневі концентратори в КНП «МДКЛ» (2 шт.) та в КНП «МКПЦ»                  

(5 шт.) на загальну суму 278,4 тис.грн., кошти виділено з резервного фонду 

бюджету Івано-Франківської міської МТГ з метою протидії поширенню 

коронавірусної хвороби (COVID-19);  

 за програмою «Бюджету участі», фінансування проєкту «Сучасна 

дитяча поліклініка, комфортна для всіх»  -  обладнання в сумі 60,9 тис.грн.,  

 за рахунок коштів субвенції сільського бюджету (с.Хриплин) 

придбанний електродіагностистичний спірометричного апарат на суму 

34,8тис.грн. для СП МП №1 КНП ЦПМКДД; 



 

 

 придбаний неонатального апарату ШВЛ експерт класу для відділення 

інтенсивної терапії новонароджених для КНП "Міський клінічний 

перинатальний центр на суму 2960,0 тис.грн.;  

 за рахунок субвенції з обласного бюджету придбане обладнання на 

суму 20,0 тис.грн.; 

 придбано Лапароскопічна стійка та набір інструментів для 

лапороскоп. стійки КНП МКЛ №1 на суму 2070,0 тис.грн.,  виділено авансовий 

платіж на придбання МРТ в сумі 300,0 тис.грн. 

 КНП «Центральна міська клінічна лікарня» закуплено операційні 

столи в сумі 311,0 тис.грн., медичне обладнання  в сумі 934,1 тис.грн.; 

придбано обладнання для реалізації запланованих заходів у рамках проекту 

«Спільні ініціативи та рішення у сфері охорони здоров’я у транскордонній 

Румунії-Україні придбання в сумі 1415,1 тис.грн., по "Співфінансуванню 

проєкту в рамках програми Транскордонного співробітництва Румунія-

Україна 2014-2020 "Лікарні без інфекцій" в сумі 1642,0 тис.грн., для 

забезпечення невідкладної кардіологічної допомоги на суму 1373,6 тис.грн.; 

 КНП «Міська дитяча клінічна лікарня» для покращення діагностики 

захворювань органів дихання у дітей на суму 42,0 тис.грн., придбано 

офтальмоскоп 16,3 тис.грн. 

 здійснено капітальні ремонтні роботи в лікарнях, амбулаторно-

поліклінічних закладах – 1909,0 тис.грн. (у 2019 році – 5173,4 тис.грн.)  

 

За рахунок субвенції з державного бюджету у 2020 році виділені та 

використані кошти  на реалізацію проекту з реконструкції, капітального 

ремонту приймального відділення в опорному закладі охорони здоров'я 

(Реконструкція з добудовою відділення екстреної медичної допомоги КНП 

«ЦМКЛ») на загальну суму 10489,3 тис.грн. 

 

За кошти отримані у 2020 році за програмою медичних гарантій від 

Національної служби здоров'я України  закладами охорони здоров’я міської 

ради придбано обладнання на суму 44318,5 тис.грн., а саме: 

- КНП «Центральна міська клінічна лікарня» закуплено щілинну лампу з 

адаптером, кисневі концентратори – 2 шт., систему УЗД VIAMO, операційні 

столи рентгено-прозорі, монітори пацієнта укомплектовані |OMNI-3 – 5 шт. на 

загальну суму 3770,6 тис.грн.; лабораторне обладнання на суму 2 693,0 

тис.грн; комп’ютерна техніка, датчик 1шт на суму 1057,5 тис.грн.; операційне 

обладнання (3шт) – 789,6 тис.грн.; система рентген-пересувна 1 шт. – 794,3 

тис. грн.; мікроскоп 1 шт – 1 271,6 тис. грн.; функціональні ліжка 39 шт – 

1261,7 тис. грн.; мартаци 60 шт.- 156,1 тис. грн.; жилети і фартухи 

рентгенозахисні 4 шт., візок 1шт, насоси шприцеві 12 шт., монітори пацієнта 

2 шт., відсмоктувач 1шт, кисневі концентратори, електрокардіографи 4 шт., 

дефібрилятор 1шт., коагулометр 1шт, машина для дезінфекції 1шт, стіл 



 

 

реабілітаційний 1шт. на суму 3277,8 тис.грн. Загальна сума закупленого 

15072,2 тис.грн. 

- КНП «Міська клінічна лікарня №1» закуплено лабораторне обладнання 

на суму 2118,0 тис.грн., апарат УЗД 1 шт. на суму 1380,0 тис.грн., аспіратор 

медичний 54,5 тис.грн., в реанімаційне відділення апарат ШВЛ з функцією 

СРАР, систему 4 шт. на суму 42,7 тис.грн., відеобронхоскоп ЕВ19-110 на суму 

2190,7 тис.грн. Загальна сума 5785,8 тис.грн.; 

- КНП «Міська дитяча клінічна лікарня» -  монітор пацієнта 3 шт. 76,9 

тис.грн., насос шприцевий 51,0 тис.грн., педіатричний венозний сканер 7,1 

тис.грн., термостат сухоповітряний 2 шт. 48,5 тис.грн.,  аквадисцилятор 

електричний 12,9 тис.грн. Загальна суму 196,4 тис.грн.; 

- КНП "Міський клінічний перинатальний центр» закуплено стерилізатор 

повітряний, дефібрилятор 512,1 тис.грн.; апарат ШВЛ "Ювент-Т" 606,3 

тис.грн.,    стерилізатор паровий M1-ST-HM 100 л.  300,0 тис.грн.; кольпоскоп 

МК-200 з відеосистемою 147,8 тис.грн.; насос шприцевий МР-300 66,8 

тис.грн.; акумулятори 2 шт. 78,3 тис.грн.; електрокардіограф "Біомед" 70,5 

тис.грн.; крісло гінекологічне КС-3РМ 99,0 тис.грн.; стіл операційний МТ 300 

40,0 тис.грн.; АВР 97,2 тис.грн.; системний блок, стіл, пральні машинки, шафи 

на суму  97,4 тис.грн. Загальна сума закупленого 2115,4 тис.грн. 

- КНП «Центр первинної медичної консультативно-діагностичної 

допомоги»  закуплено відеоцистоскоп та відеоендоскопічну систему на 

загальну суму 3213,7 тис.грн.компютерний томограф – на суму 

11950,0тис.грн.,  УЗД-апарат - 5985,0 тис.грн. Загальна сума 21148,7 тис.грн. 

- Здійснено капітальні ремонтні роботи в закладах на  2141,9 тис.грн., а 

саме в КНП «Центральна міська клінічна лікарня» - на суму 1459,0 тис.грн. (в 

т.ч. 116,5 тис.грн. на виготовлення ПКД )  та КНП «Міська клінічна лікарня 

№1» - 682,9 тис.грн. 

 

Основні показники захворюваності населення Івано-Франківської 

міської територіальної громади (ІФ МТГ) та діяльності закладів охорони 

здоров’я Івано-Франківської міської ради  за 2020 рік. 

 

Робота терапевтичної служби закладів охорони здоров’я Івано-

Франківської міської ради за 2020 рік  на амбулаторно-поліклінічному етапі 

забезпечується в КНП «Центр первинної медичної і консультативно-

діагностичної допомоги Івано-Франківської міської ради» та КНП «Центр 

первинної медичної допомоги Івано-Франківської міської ради». КНП «ЦПМ 

КДД ІФМР» підпорядковані 6 міських поліклінік, 1 дитяча поліклініка, 5 

АЗПСМ приписних сіл: Крихівці, Хриплин, Микитинці, Угорники та 

Вовчинці. КНП «ЦПМД» підпорядковані АЗПСМ з прилеглими ФАПами – 

АЗПСМ с.Черніїв (ФАП с.Березівка, с.Чукалівка), АЗПСМ с.Підлужжя (ФАП 

с.Узин, с.Колодіївка, с.Підпечери, с.Добровляни), АЗПСМ с.Радча, ФАП 



 

 

Драгомирчани, АЗПСМ с.Тисменичани (ФАП с. Камінне), АЗПСМ 

с.Братківці. 

У 2020 році загальна та первинна захворюваність населення Івано-

Франківської МТГ, порівняно з 2019 р., дещо знизилась в розрізі всіх 

нозологій, окрім пневмоній : 2972 осіб захворіло на пневмонії у 2020 р. проти 

747 вип. у 2019 р., що зумовлено ростом  числа вірусно-бактеріальних 

пневмоній на фоні коронавірусної хвороби. 

Основні показники  загальної та первинної захворюваності  

дорослого населення  ІФ МТГ у 2019-20202рр.(на 100 тис. дор. нас.) 

 

Нозологія 

Загальна захворюваність Первинна захворюваність 

2019 рік 2020 рік 2019 рік 2020рік 

Абс.ч. На 

100 

тис 

Абс.ч. На 

100 

тис 

Абс.

ч. 

На 

100 

тис 

Абс.

ч 

На 

100 

тис 

Анемії 1104 529.3 460 220.0 154 73.8 87 41.7 

Диф. зоб ІІ-ІІІ 

ст. 257 

123.2 

226 108.4 20 

9.6 

15 7.2 

Тиреотоксикоз 237 113.6 207 99.2 43 20.6 16 7.7 

Цукровий діабет 8623 4134.3 8410 4032.2 712 341.4 479 229.7 

- в т.ч. 

інсуліно 

залежний 

432 207.1 

443 212.4 3 

1,4 

8 3.8 

Ревматизм 848 406.6 807 386.9 8 3.8 2 1.0 

Гіперт.хвороба 

(всі форми) 62039 

29744.

9 36304 

17406.

1 3437 

1647,9 

2778 1331.9 

ІХС 

42677 

30461.

7 23677 

11352.

1 2276 

1091.2 

1329 637.2 

- в т.ч. зі 

стенокардією 8959 

4295.4 

4728 2266.9 361 

173.1 

236 113.2 

інфаркти 

міокарду 233 

111.7 

188 90.1 233 

111.7 

188 90.1 

ЦВЗ 11069 5307.1 7293 3496.7 1598 766.2 1421 681.3 

Інсульти 529 253.6 557 267.1 529 253.6 557 267.1 

Пневмонії 747 358.2 2972 1424.9 747 358.2 2972 1424.9 

Хр. бронхіти 4557 2184.9 3482 1669.5 187 89.7 106 50.8 

Бронх.астма 1066 511.1 681 326,5 53 25.4 56 26.8 

Виразкова х-ба 

шлунку і 12-ї к-

ки 3157 

1513.6 

1205 577.7 177 

84.9 

153 73.4 

Цирози печінки 287 137.6 211 101.2 33 15.8 34 16.3 

Хронічні 

гепатити 1654 

793.0 

844 404.7 126 

60.4 

80 38.4 



 

 

РА 488 234.0 432 207.1 20 9.6 20 9.6 

ДОА 3646 1748.1 2686 1287.8 652 312.6 406 194.7 

Хр.гломерулоне

фр. 116 

55.6 

116 55.6 6 

1,9 

6 2.9 

Дуже незначно зросла загальна та первинна захворюваність на 

інсулінозалежний цукровий діабет з 432 вип. у 2019 р. до 443 вип. у 2020р., на 

інсульти - 557 вип. проти 529 у 2019 р., що на 29 вип. більше.  

Геморагічних інсультів зареєстровано 63 вип., це 11,3% від загальної 

кількості інсультів, проти 77 вип. у 2019 р. (і 14,5% від загального числа 

інсультів). 

Загальна кількість інсультів на ґрунті гіпертонічої хвороби (ГХ) 

збільшилась з 478 вип. в 2019 році до 510 в 2020 році, проте питома їх вага в 

загальній структурі інсультів залишається практично незмінною і становить 

90,4% проти 91,3% від всіх зареєстрованих інсультів в 2020р.  

Звертає на себе увагу зниження кількості інсультів серед населення 

працездатного віку, яких в 2020 р. зареєстровано 85 (15,2%) вип. проти 110  

(20,8%) в 2019 р., що на 25 менше. Це може свідчити про ефективність для 

пацієнтів  гіпотензивної терапії завдяки дії урядової програми «Доступні 

ліки».  

Померло від інсультів у 2020 р. 124 пацієнти, що складає 22.2% від 

загальної кількості пацієнтів з інсультами проти 110 осіб (20,8%) у 2019 р. 

Померло 13 осіб  від ГРМК в працездатному віці у 2020 р., що становить 2.3% 

від загальної кількості інсультів проти 14 (12,7%) у 2019 р. 

У 2020 р. захворюваність на інфаркт міокарду знизилась до 191 вип. з 233 

у 2019 р., що на 42 вип. менше. Інфарктів міокарду на фоні гіпертонічної 

хвороби зареєстровано 122, що становить 63,9% проти 144 вип. (61,8%) в 

2019р., що пов’язано з карантинними обмеженнями та відсутністю планових 

прийомів лікарів вамбулаторно-поліклінічних закладах. 

Знизилось число померлих від інфаркту міокарду з 27 у 2019 р. до 21 у 

2020р., з них в працездатному віці 4 (2,1%)  проти 6 (2,6%) у 2019 році.  

На «диспансерному» обліку у лікарів-кардіологів поліклінічних закладів                      

ІФ МТГ під спостереженням у 2020 р. перебувало 2695 осіб зі складною 

кардіологічною патологією. Більшу частину із них складають пацієнти з 

перенесеними STEMI чи non-STEMI інфарктом міокарда, які спостерігаються 

кардіологами до 2-х років.  

У 2020 р. спостерігалося значне зниження загальної ендокринної 

захворюваності з 20909 до 15292 вип (на  100 тис.нас.- 7331,8 проти 10024,9), 

що на 5617 вип. менше, за рахунок неповної перереєстрації пацієнтів через 

карантинні обмеження з приводу епідемії коронавірусної інфекції. Значно 

зменшилась загальна захворюваність населення на дифузний зоб І ст.- 855 вип. 

проти 1154 вип. у 2019 р., на цукровий діабет - до 8410 вип. проти 8623 вип. у 

2019р. Дещо зросла захворюваність на вузловий зоб – до 819 вип. у 2020р. 



 

 

проти 809 у 2019 р., на цукровий діабет І типу – до 493 вип у 2020 р. проти 432 

вип у 2019 р. 

На жаль, збільшилась кількість ускладнень цукрового діабету, зокрема 

діабетичних нефропатій з 475 вип. у 2019 р. до 520 вип. у 2020р., ретинопатій 

з 496 вип. у 2019р. до 514 вип. у 2020р., що потребує посиленої роботи 

сімейних лікарів з групами ризику захворювання на цукровий діабет з метою 

раннього виявлення та адекватного лікування пацієнтів.  

Зменшилась захворюваність на нецукровий діабет на 5 вип.  

У 2020 році спостерігається зниження первинної захворюваності на 

ендокринні хвороби на 596 вип., в показнику на 100 тис.нас. 290.5, це на 26% 

менше числа виявлення ендокринних захворювань у 2019 році. Також у 2020 

році пацієнтів з цукровим діабетом (ЦД) вперше виявлено 479 вип. проти 712 

у 2019р. Діабетичне ураження нирок діагностовано у 6,2%  хворих на ЦД. 

Серед ускладнень переважають: ретинопатія сітківки очей – 23,9%, діабетична 

катаракта – 17,1%, діабетична нефропатія становить 24,2%, тощо. 

Зареєстровано 20 пацієнтів з діабетичними гангренами проти 26 в 2019 р., 

проведено 5 високих ампутацій нижніх кінцівок у хворих на ЦД ІІ типу проти 

5 в 2019 році. У зв’язку з карантином значно погіршилося стаціонарне 

оздоровлення хворих на ЦД. Всього 203 хворих з ЦД оздоровлено в умовах 

стаціонару (КНП ЦМКЛ) та денних стаціонарів поліклінік. В основному 

лікування проводилося в амбулаторних умовах. 

Впродовж 2020р. отримували інсулін 1249 хворих всі забезпечувалися 

препаратами інсуліну безоплатно (за кошти державного та міського бюджету). 

Станом на 01.01.2021р. потребує препаратів інсуліну - 1140 дорослих хворих 

на цукровий діабет та 81 дитина у віці 0-18 років. 

На інвалідність з приводу ендокринних захворювань у 2020 році вийшло 

28 осіб проти 42 у 2019 році, з них з приводу цукрового діабету-18 осіб проти 

25 за 2019 рік. 

Медична допомога пацієнтам з нефрологічними захворюваннями 

надається в КНП «ЦМКЛ» у відділенні гемодіалізу, де розгорнуто 3 діалізні 

зали на 9 діалізних місць. Відділення працює в цілодобовому режимі в 4 

діалізні зміни. У 2020 році проведено 8010 процедур гемодіалізу (ГД) проти 

7640 процедур за 2019 рік, що на 370 більше в 2020 р. – за рахунок того, що у 

2020р. на ГД поступило 6 нових пацієнтів з термінальною стадією хронічної 

ниркової недостатності (ХНН). Всього за 2020р. було проліковано методом ГД 

85 пацієнтів проти 74 за 2019 р. На 01.01.2021 р. 51 пацієнт  продовжує 

лікування методом програмного ГД.  

У 2020 році  8 пацієнтів, які перебували на ГД померло (13,3%) проти 4 

(6,9%) за 2019 рік. Причиною смерті пацієнтів стали у 2 випадках серцево-

судинні ускладнення, у 5 – коронавірусна хвороба , 1 пацієнт помер з інших 

причин.  

За 2020 р проліковано 25 пацієнтів з гострою патологією нирок (ГПН), що 

потребували замісної ниркової терапії, що у порівнянні з 2019р. знизилось на 



 

 

41,9%, однак смертність зросла на 5.25%, що можна пояснити важкістю стану 

пацієнтів на ґрунті поліорганної недостатності в поєднанні з COVID-19. 

У 2020 році виявлено хворих з вперше в житті встановленим діагнозом 

онкологічних (злоякісних) захворювань – 659 проти 784 в 2019 році, що на 125 

осіб менше (в області у 2020 році виявлено всього хворих на онкопатологію 

3341 проти 3956 у 2019 р).  

Кількість зареєстрованих випадків раку у 2020 р.  складає 728 вип. проти 

841 вип. у 2019 р. (на 100 тис.нас. - 279.4 проти 326,2 у 2019 р.), що свідчить 

про недостатнє виявлення онкопатології. При профоглядах виявлено 62 вип. 

(9,4%) проти 173 вип. (22,1%) за 2019 рік, зменшення виявлення онкопатології 

при профілактичних оглядах пов’язано з карантинними обмеженнями. 

У 2020 році виявлено 136 хворих з у 4 ст. раку, проти 120 за 2019 рік, що 

становить 20,6% від всіх виявлених випадків проти 15,6% за 2019 р. 

Реєструються високі показники занедбаності раку прямої кишки, обідкової 

кишки, простати та раку сечового міхура, зросла занедбаність раку шийки 

матки, та  раку щитовидної залози. Відсутня в 2020 році занедбаність раку 

шкіри, губи, тіла матки, що є позитивним.  

Смертність на 100 тис.населення від онкопатології у 2020 році склала 

142.4 на 100 тис.нас. проти 133.4 за 2019 рік.  

Позитивними показниками є зменшення числа онкологічних пацієнтів, 

які померли до 1 року від часу встановлення діагнозу - 20.5% у 2020р. проти 

21.0% у 2019р. та зростання числа пацієнтів, які живуть більше 5 років після 

встановлення діагнозу - 61,9% у 2020р. проти 59,9% у 2019 р.  

Загальна захворюваність на туберкульоз населення Івано-Франківської 

МТГ у 2020 році склала 57 вип., що становить 27.2 на 100 тис.нас. проти 77 

вип. (37.3 на 100 тис.нас.) у 2019 р. Захворюваність на позалегеневий 

туберкульоз - зареєстровано 6 вип.(10,9%) у 2020р. проти 8 вип. (14,0%) у 

2019р. Захворюваність на туберкульоз легень за  2020 р.- склала 51 випадок, 

що становить 24,4 на 100 тис. нас. проти 70 вип. за 2019 р., що становить 33,9 

на 100 тис. населення.  

Захворюваність на деструктивні форми туберкульозу жителів Івано-

Франківської МТГ за 2020 року склала 27 вип. (41,2%) проти 21 вип. у 2019р. 

(38,6%). Зниження кількості випадків туберкульозу за звітній період, 

ймовірно, пов’язано з епідемією коронавірусної хвороби та введеними 

карантинними обмеженнями, що унеможливлює проведення планових 

обстежень груп ризику. 

При профілактичних оглядах виявлено 27.3% випадків туберкульозу 

проти 32.7% в 2019 р. У 2020 році профілактичним флюорографічним оглядам 

підлягало 96341 ос. За 2020 р. оглянуто 49150 осіб, що становить 51,0%, у 

порівнянні з 2019р.  

У 2020 р. виявлено 1 випадок туберкульозу серед дітей та 1 випадок 

туберкульозу  підлітка. 

 Впродовж 2020 р. вявлено туберкульоз легень у 2 медичних працівників 



 

 

та 1 водія медичного закладу ( у 2019 році – захворіли на туберкульоз 3 

медичних працівників). 

Смертність від туберкульозу у 2020 році склала 7 осіб проти 9 у 2019 р. 

За даними обласного центру СНІДу за 2020 р. вперше виявлено 7 

дорослих пацієнтів з ВІЛ-інфекцією проти 11 за 2019 р., народилось 4 дітей 

від ВІЛ-інфікованих матерів (у 2019 р.- не було). Захворюваність на ВІЛ-

інфекцію знизилась і становить 2.4 на 100 тис.нас. проти 5.3 на 100 тис. нас. у 

2019 р. 

За статтю у 2020 р. захворіли 4 чоловіки та 3 жінки (у 2019 р. - 9 чоловіків 

і 3 жінки).  За віковою структурою – частіше хворіють на ВІЛ-інфекцію особи 

віком 30-39років (5 осіб), та 40-49 років (2 ос.). 

Негативним показником є виявлення пацієнтів в IVст. ВІЛ-інфекцї 

(СНІД) – 2 ос. за 2020 р. проти 5 осіб за 2019р. Високий відсоток виявлення 

пацієнтів в 4 стадії - 34 % та 45,4 % за останні роки свідчить про несвоєчасну 

діагностику ВІЛ – інфекції. 

У 2020р. найбільш поширеним є статевий шлях інфікування - 83.3% 

пацієнтів проти 72,7% за 2019 рік. 

Під спостереженням перебуває 10 дітей з невстановленим діагнозом (не 

підтверджено лабораторно через вік до 18 міс.)  

За 2020 р.5 осіб вийшло на інвалідність з причин ВІЛ/СНІДу. 

Робота з пільговими категоріями населення. На  01.01. 2021 року кількість 

учасників бойових дій (УБД) склала – 1521 ос., тоді, як на початок 2020 року 

було 1514 осіб. Збільшилась кількість  учасників АТО/ООС з 838 до 905 осіб. 

За 2020 рік  на облік  зято – 90 108 учасників АТО/ООС,  знято  41 ос. (з них 

38 вибули, 3 померли). Із  1521 особи: інваліди  І гр.  – 15 ос., з них 2 - учасники 

АТО/ООС; інваліди ІІ гр. -  62 особи, з них 11 учасників АТО/ООС,  інваліди 

ІІІ гр. -  88, з них - 40 учасників АТО/ООС.  

 Стаціонарно проліковано 97 УБД, в т.ч. 36 учасників АТО/ООС. 

Санаторно-курортне  лікування отримали 43 УБД,  в  т.ч. 23 уч. АТО/ООС. 

Проліковано в денному стаціонарі  28 УБД, в т.ч. 11 учасників АТО/ООС. 

Проліковано  вдома 72 УБД, в т.ч. 18 учасників АТО/ООС. Оздоровлено в 

санаторії ветеранів війни «Циблі» -17 УБД, з них 1 уч.АТО/ООС, в КНП 

«Коломийський госпіталь ветеранів війни ІФР» проліковано 6 УБД, 2 уч. 

АТО/ООС.   

Кількість інвалідів війни збільшилось з 185  до 214 осіб  за рахунок  

учасників АТО/ООС  -  взято на облік  27 учасник АТО,  знято - 3 (2 у зв’язку 

зі зміною  місця проживання, 1 помер).  Стаціонарне лікування  отримали  48 

осіб, з них 25 учасників АТО/ООС з інвалідністю. Санаторно-курортне  

лікування отримали 17 інвалідів війни, в т.ч. 8 учасників АТО/ООС.  В 

денному стаціонарі проліковано  9 осіб,  в т.ч.  2 учасників АТО/ООС. Вдома 

проліковано 32 інваліди війни, в т.ч. 2 учасники  АТО/ООС.  Проліковано в 

санаторії ветеранів війни «Циблі», КНП «Коломийський госпіталь ветеранів 

війни  ІФОР»  - 7  інвалідів  війни,  в  т.ч. 4  учасники АТО/ООС. 



 

 

Учасників війни на початок 2020 року спостерігалось -551особа, на 

01.01.2021 року – 449 осіб.  Взято на облік 17 осіб, знято – 119, з них  померло 

44 у зв’язку з хворобами та похилим  віком,  75 змінили  місце  проживання.  

Серед  них:  9 інвалідів І групи,  29 - інвалідів ІІ групи,  4 особи з інвалідністю 

ІІІ групи. 

Безкоштовне амбулаторне лікування отримали 678 осіб, в т.ч. 14 

учасників АТО,  використано коштів на суму – 28 597,00 грн., уч. АТО-

8726,87. 

На 01.01.2021 року під наглядом перебуває 245 політичних в’язнів та  

репресованих.  Оглянуто - 111 осіб, 2 оздоровлено в санаторії Моршина, в 

інших санаторіях - 4 осіб.  

Під спостереженням лікарів КНП ЦПМД ІФМР перебуває 78 учасників 

АТО/ООС та 73 учасники УБД та війни. 

Медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС 

у 2020 році. На обліку в ЗОЗ ІФ МР знаходиться 598 осіб (648 в 2019 р.), які 

постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, з них - 9 внуків. Під спостереженням 

лікарів КНП «ЦПМД ІФМР» знаходиться 16 постраждалих від аварії ЧАЕС.  

Оглянуто за 2020 р.- 546 осіб з 561 підлягаючих, що становить 97,3%, з 

них виявлено здорових 4 особи (0,7%), хворих – 542 (99,3%) осіб.  

Оздоровлено від всіх підлягаючих: амбулаторно - 542 осіб (99,3%), 

стаціонарно - 95 осіб (17,4%), санаторно-курортно - 23 осіб (4,2%). 

Виписано пільгових рецептів  на суму 208 966,92 грн. 

Запротезовано (зубне протезування) -10 осіб на суму  59 659 грн. 

Первинний вихід на інвалідність мешканців ІФ МТГза 2020 р.  За 2020 рік 

на інвалідність вийшло 610 осіб проти 755 за 2019 рік, показник на 10 тис. дор. 

нас. 29,2 проти 36,4 в 2019р., що на 145 осіб менше в 2020 році. З них в 

працездатному віці  на інвалідність вийшло 535 осіб проти 647 осіб за 2019 рік, 

в показнику на 10 тис. дор нас.- 34,2 проти 41,4 на 100.тис.нас. у 2020 році. 

Осіб, визнаних інвалідами у віці до 39 років за 2020 рік – 172, що становить 

28,2% від всіх визнаних інвалідами. 

У структурі причин виходу на інвалідність: 

- І місце займають новоутвори - 169 (27,7%), з них в особи в 

працездатному віці -144 (85,2%), зо 39 років - 39 осіб (23,1%);  

- ІІ місце-хвороби системи кровообігу – 122осіб (20%), з них 99 осіб 

(81,2%) в працездатному віці, до 39 років - 10 осіб (8,2%); 

- ІІІ місце- хвороби кістково-м’язевої системи - 69 осіб (11,3%), з них 64 

особи (92,8%) працездатного віку, до 39 років-16 осіб (23,2%); 

- ІV місце-отруєння та травми - 45 осіб (7,4%), в працездатному віці - 39 

(86,7%), з них 14 осіб (31,1%) до 39 років; 

- V місце – розлади психіки та поведінки - 37 осіб (6,1%), з них 34 (91,9%) 

особи працездатного віку, до 39 років-27 осіб (73%); 

З приводу ендокринних хвороб у 2020 році на інвалідність вийшло – 28 

осіб, що становить 4,6% від всіх вперше визнаних інвалідами, з них з приводу 



 

 

цукрового діабету -18 осіб, що становить 64,3% від всіх визнаних інвалідами з 

приводу ендокринних захворювань та 3% від всіх вперше визнаних 

інвалідами, з них у працездатному віці 13 осіб 72,2% від всіх з ЦД, до 39 років- 

4 особи – 22,2%. 

Структура первинної інвалідності за групами в 2020 році: 

- І групи: 64 особи (10,5% від всіх) проти 87 (11,5%) за 2019 р., з них в 

працездатному віці – 41 (64,1%) проти 50 (77,5%) у 2019 р.;  

- ІІ групи: 242 особи (39,7%), проти 314 (41,6) у 2019 р., з них в 

працездатному віці - 203 (83,9%) проти 257 осіб (81,9%) у 2019 році;  

- ІІІ групи: 304 особи (49,8%) проти 354 осіб (46,9%) у 2019 р., в 

працездатному віці – 291(95,7%) проти 340 (96,1%) в 2019 році.  

Смертність населення ІФ МТГ за 2020 рік, порівняно з 2019 роком, має 

тенденцію до незначного зростання, а саме 2303 проти 2095 у минулому році, 

що на 208 вип. смерті більше в 2020 році. Показник смертності зріс на 9,9%. 

Смертність населення ІФ МТГ за 2019-2020 р.р. 

 2019 рік 2020 рік  

Абс.число показник Абс.число показник 

всьог

о 

прац. 

вік 

загал

ьний  

працез

д вік 

всьог

о 

працез

д. вік 

всього працез

д.вік 

Померло від усіх 

причин 

2095 
385 

1004,

2 
246,4 

2303 
340 

1104,2 
217,6 

Інфекц. та 

паразит. хв. 

16 
4 

7,7 
2,6 

11 
11 

5,3 
5,3 

Від туберкульозу 9 5 4,5 2,6 7 5 4,9 3,9 

Від новоутворень 339 76 113,1 48,6 330 77 158,2 49,3 

Хв.ендокринної с-

ми 

1 
- 

0,5 
0,00 

2 
- 

1,0 
0,00 

В т.ч. цукровий 

діабет 

1 
- 

0.48 
- 

1 
1 

0,5 
0,00 

Хв.нервової 

системи 

8 
1 

3,8 
0,6 

5 
 

2,4 
3,2 

Хв.с-ми 

кровообігу 

1515 
165 

726,4 
126,7 

1570 
112 

752,7 
105,6 

В т.ч. ІХС 1141 36 642,9 23,0 1366 41 654,9 30,83 

Інфаркт міокарда 27 3 12,9 1,9 21 4 10,1 13,8 

ЦВЗ всього 123 11 59,0 7,0 132 9 63,3 5,7 

Інсульти 110 14 52,7 9,0 124 13 59,5 8,6 

Хвор. органів 

дихання 

17 
12 

8,1 
7,7 

40 
9 

7,3 
5,7 

ХОЗЛ 4 1 1,9 - 7 2 1,9 1,3 

Пневмонії 13 12 6,2 7,7 32 17 43,4 7.5 



 

 

Хв. органів 

травлення 

76 
41 

26,2 
16,0 

72 
39 

26,7 
25,0 

Гепатити 3 - 1.4 - 1 0 0,5 0,00 

Цирози печінки 45 14 21,6 9,0 42 16 16,5 6,28 

Хвор. сечостат.с-

ми 

1 
- 

0,48 
- 

6 
0 

0,5 
0,00 

З не 

уточнен.причин 

27 
8 

12,9 
5,1 

25 
8 

10,2 
5,1 

В т.ч. старість 3 - 1.4 - 5 - 0.97 - 

Нещасні вип., 

травми, отруєння 

87 
60 

41,7 
38,4 

52 
31 

34,0 
19,8 

COVID-19 - -  18.5 185 38 88.7 24,3 

З причини вірусно-бактеріальних пневмоній на фоні COVID-19 померло 

239 осіб (8% від всіх померлих), з них в працездатному віці 64 особи, що 

становить 22,2% від всіх померлих від вірусно-бактеріальних COVID-19 

пневмоній.  

На 2,6% зменшилась смертність осіб в працездатному віці до 340 проти 

385 в 2019 році, що на 45 вип. менше в 2020 році, в показнику з 246,4 до 217,6 

на 100 тис. працездатного населення. 

Надання амбулаторно – поліклінічної допомоги дітям Івано-Франківської 

МТГ здійснюється в структурних підрозділах КНП «ЦПМ КДД ІФМР» та  

КНП «ЦПМД ІФМР». 

Міська дитяча полікліініка КНП «ЦПМ КДД ІФМР» обслуговує 50 670 

дітей до 17-ти річного віку, підлітків - 7979 осіб. Під наглядом лікарів ЗПСМ 

КНП «ЦПМД ІФМР»  перебуває 2408 дітей віком 0-17 років, з них дітей до 14 

років -2000 осіб (0-5 років - 708 дітей, 6-17 років – 1700 дітей, дітей до 1 року 

– 165), підлітків від 15 до 17 років – 408 осіб. 

У структурі захворюваності дітей усіх вікових груп, які спостерігаються 

сімейними лікарями КНП «ЦПМД ІФМР», перше місце займають хвороби 

органів дихання: від 62,6% у дітей до 1 року до 73,23% в дітей віком 0-6 років. 

Друге місце у структурі захворюваності дітей першого року життя займають 

окремі перинатальні стани – 12,19%, третє - хвороби шкіри та підшкірної 

клітковини - 4,46%.  

У дітей підліткового віку 15-17 років структура захворюваності наступна: 

на першому місці -  хвороби органів дихання - 61,2%, на другому – хвороби 

шкіри - 5,5%, третє місце посіли травми та отруєння - 5%. 

Загальна кількість дітей з інвалідністю, що спостерігаються в КНП 

«ЦПМКДД» – 39 осіб. Серед причин: на першому місці вроджені вади 

розвитку, на другому - розлади психіки та поведінки, на третьому – хвороби 

ендокринної системи.  



 

 

Відмічається зниження кількості відвідувань КНП «ЦПМ КДД ІФМР» у 

2020 році лікарів-педіатрів в порівнянні з 2019 р. та є пов’язаним з введенням 

обмежувальних карантинних заходів з причини COVID-19. 

У 2020 році на 21 випадок збільшилась захворюваністьдітей на 

новоутвори (в т. ч. злоякісні), вперше виявлено 63 проти 30 в 2019 році, що на 

24 більше в 2020 р.  

На 3 дітей більше виявлено з ДЦП у 2020 році, порівняно з 2019 роком. 

Збільшилась первинна та загальна захворюваність дітей з вродженими 

аномаліями та хромосомними порушеннями - на 38 та 23 вип. відповідно. 

Відмічається різке зниження загальної та первинної захворюваності на 

хвороби нервової системи, в показнику 27,8 проти 18,9 та 17,3 проти 7,8 

відповідно, в 2020 році, на хвороби ока 107,9 проти 91,8 та 35,2 проти 21,3, 

відповідно. Знизилась захворюваність на пневмонію на 239 вип., бронхіальну 

астму на 11 вип. в порівнянні з 2019 роком.  

Відмічається зменшення первинної захворюваності дітей у всіх вікових 

категоріях, яке корелюється зі зменшенням відвідувань до лікарів у зв’язку з 

обмежувальними карантинними заходами. 

За 2020 рік в м. Івано-Франківську народилося 2862 дітей проти 3251 за 

2019 рік, що на 389 менше в 2020 році. 

За 2020 рік. у м. Івано-Франківську у віці від 0 до 17 років померло 15 

дітей проти 20 дітей у 2019 році, в тому числі, 7 дітей до року, проти - 15 у 

2019 році. В структурі малюкової смертності за 2020 рік неонатальна 

смертність склала 100%, причини: 2 - природжені вади розвитку, 5- окремі 

стани перинатального періоду. Малюкова смертність складає 2,4 %О на 1тис. 

проти 4,7%О на 1 тис. за 2019 рік.  

Протитуберкульозна робота. За 12 місяців 2020 року було заплановано 

охопити туберкулінодіагностикою- 14250 дітей віком від 0-17 років включно.  

За 12 міс. 2020 року при профогляді вперше виявлено туберкульоз у 1 

дитини та 1 підлітка: 2002 та 2015 року народження. Вони взяті на облік та 

пройшли лікування в КНП «Івано-Франківський обласний центр легеневого 

здоров’я».  

Станом на 01.01.2021 року на «Д» обліку з цукровим діабетом в 

ендокринолога перебуває 81 дитина (до 16 років) та 25 підлітків. Разом -106 

дітей, хворих на цукровий діабет. Створено реєстр дітей з цукровим діабетом. 

Відмічається неухильне зменшення захворюваності дітей на ревматичні 

захворювання, при значній поширеності стрептококової інфекції та зниженні 

імунної відповіді у дітей потребує збереження настороженості до проявів 

ревматичних захворювань, існує потреба у взаємодії лікарів-педіатрів, 

отоларингологів, кардіоревматологів для своєчасної діагностики та 

адекватного лікування стрептококових інфекцій. 

В структурі первинної захворюваності збільшилась кількість дітей з 

важкими серопозитивними формами ЮРА. Діти з ювенільним ревматоїдним 

артритом отримували базисну ХМТ за  кошти обласного та місцевого бюджету 



 

 

(метотрексат, сульфасалазин), 5 дітей з ЮРА отримували імунобіологічну 

терапію (Хуміра, Актемра) за кошти державного бюджету. 

В структурі диспансерної групи дітей віком 0-14 років домінують 

природжені вади серця, артрити. Відмічається зростання захворюваності на 

ЮРА з важким перебігом, рефрактерних до ХМТ вип. 

Оздоровлення дітей диспансерної групи: стаціонарно оздоровлено 168 

дітей; санаторно-курортно – оздоровлено 12 дітей (до введення 

обмежувальних карантинних заходів). 

Інвалідизація та інвалідність.  Відмічається зростання інвалідизації у 

дітей з ПВС (корелюється з зростанням захворюваності та збільшенням 

анатомічно складних випадків), зменшення інвалідизації дітей з ЮРА 

(корелюється зі зниженням захворюваності).  

У 2020 році від серцево – судинного захворювання померла 1 дитина у 

віці 10 днів у Науково-практичному центрі дитячої кардіологічної та 

кардіохірургічної допомоги МОЗ України (доставлений реанімобілем з 

приводу критичної коартації аорти). 

Аналіз роботи хірургічної педіатричної служби. Зменшилась кількість 

амбулаторних операцій до 10,0 на 1тис. в 2020 році  на 210 в порівнянні з 2019 

роком. Зниження оперативної активності, ймовірно, пов’язано з 

обмежувальними  карантинними заходами.  

Робота кабінету дитячих інфекційних захворювань. Інфекційна 

захворюваність за 2020 рік в порівнянні з минулорічним звітним періодом 

зменшилась удвічі. Первинна захворюваність складає — 1035 в показнику 

2435,01 на 100 тис. дитячого населення проти 2515 в показнику 5154,8 у 2019 

році. 

В амбулаторних умовах обстежено методом ПЛР на COVID-19 – 706 

дітей, з них 127 позитивних результатів -18%, швидкими тестами обстежено  

57 дітей з яких 8 позитивних, що становить 14,1%. Хронічних вірусних 

гепатитів виявлено -15, ВІЛ-інфекції-6 проти 7, туберкульозу-2 проти 3 в 2019 

році. 

Виконання обсягів профілактичних щеплень  

дитячому населенню ІФМТГ у 2019-2020рр 

Назва щеплень 2019р 2020р 
Вакцинація АаКДП дітям 

(кашлюк,дифтерія,правець) 

2122-83.4 % 3049-96,9 % 

І Ревакцинація АаКДП (18 міс) (дифтерія, 

правець, кашлюк) 

2245-72,4% 2155-77,2 % 
II Ревакцинація АДП ( 6 років ) (дифтерія, 

правець) . 

2594-99.7% 1127-41,2 % 

Ревакцинація АДП-м ( 16 років) (дифтерія, 

правець) 

1058-62.5% 1334-56,1 % 

Ревакцинація АДП-м (дорослі) 1869-79.7% 1099-8,5 % 

Ревакцинація проти гемофільної інфекції 

(1рік): 

1846-69.1%   2564-95,0 % 

Ревакцинація проти гепатиту В 2476-97.3% 1668-53,0 % 

Вакцинація проти кору, 

епідемічногопаротиту, краснухи 

2552-95.5% 1905-70,6 % 



 

 

Ревакцинація проти 

кору,епідемічногопаротиту,краснухи 

2563-98.5% 2024-74,0 % 

Вакцинація поліо дітям до 1 року 2377-93.4% 2889-91,8 % 

І ревакцинація поліо (18 міс) 2526-81.4% 2347-84,1 % 

II ревакцинація поліо (6 р)  2362-90.8% 1887-69,0 % 

III ревакцинація поліо (14 р) 1975-82.3% 1853-72,2 % 

Вакцинація БЦЖ  до1 року (не щеплені в 

пологов. буд) 

239-68.3% 164-74,5 % 

   Однією із причин недостатнього рівня охоплення вакцинацією є 

підвищена захворюваність в період грудень-лютий на ГРВІ, та інфекційні 

захворювання (вітряна віспа, скарлатина, тощо) серед дітей - з 16.03.2020 року 

введено обмежувальні заходи на період епідемічної ситуації щодо 

захворюваності на коронавірусну хворобу (COVID-19) та призупинено 

проведення планових щеплень.  

27.04.2020р. відновлено проведення планових профілактичних щеплень.  

Робота дитячої гінекологічної служби.У структурі гінекологічної 

захворюваності дівчаток перше місце посідають запальні хвороби 

репродуктивних органів, розлади менструації та дисфункції яйників. Це 

пов’язане з раннім початком статевого життя підлітків, впливом 

перманентного психоемоційного стресу та нераціональним харчуванням. 

Гінеколог СП «МДП» проводить навчання в «Школі репродуктивного 

здоров’я», є членом мультидисциплінарної команди  «Клініки дружньої до 

молоді». 

Логопедична робота з дітьми. За 2020 р. було виявлено з мовленнєвими 

порушеннями – 406 дітей на первинному прийомі, та 859 дітей на комісіях. 

Проходили корекцію – 327 дітей. Взято під спостереження 260 дітей. 

Направлено в дошкільні спеціалізовані заклади – 10 дітей із важкими 

мовленнєвими вадами. Завершили корекційний курс 186 дітей, знято з-під 

спостереження – 83 дитини, з консультативного курсу - 69, тобто з 

покращеною мовою та звуковимовою. У багатьох дітей при обстеженні 

наявні супутні паталогії, які підлягають не тільки корекційному впливу, а й 

медикаментозному лікуванню. 

У 2020 році 46 дітей було скеровано на навчання в інклюзивно –

ресурсний центр. Приблизно на однаковому рівні залишились такі 

мовленнєві вади як тахілалія, дисграфія, дислексія, ФФН.  

Масові профілактичні огляди дітей не проводяться з 16.03.2020 року з 

введенням обмежувальних карантинних заходів. Діти оглядаються лікарем-

педіатром, за потреби скеровуються до лікаря спеціаліста. 

Всього оглянуто дітей – 46587, виявлено з порушеннями – 6908 в т.ч.: 

- дошкільного віку                                -  893  

- почали навчання в 6 р.                        -519  

- почали навчання в 7 р.                        - 354   

- школярі 2-8 класів                                 - 2965 

- підлітки (15-17р.)                                 -  1615 



 

 

-діти, яких передали в дорослу поліклініку - 562 

-кількість дітей, які закінчили корекцію – 186, з них: 

- по корекційному курсу                         -86 

- з консультативного курсу                     - 17. 

Робота з дітьми пільгових категорій. Станом на 01.01.2021р. в м. Івано-

Франківську зареєстровано 991 дитина з інвалідністю, з них вперше отримали 

статус– 120 дітей з інвалідністю, в т.ч. 18 з КНП «Обласний центр психічного 

здоров'я ІФОР». Показник інвалідизації складає 23,7 на 10 тис. дитячого 

населення проти 25,5 за 2019 рік. Всі діти з інвалідністю забезпечені 

безоплатною кваліфікованою лікувально-профілактичною допомогою та 

безоплатним медикаментозним лікуванням за потреби (згідно Національного 

переліку та Державних програм).  

Структура дітей з інвалідністю які належать до підгрупи «А»: всього на 

обліку перебуває 130 дітей з інвалідністю підгрупи А: хвороби нервової 

системи – 43 дітей, вроджені аномалії – 80, хвороби ока – 2, хвороби 

ендокринної системи – 2, новоутворення – 1, травми та отруєння – 2 дітей.  

Робота з дітьми, які постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС. Під 

спостереженням у 2020 році перебуває 129 дітей проти 148 в 2019 році. 

Діти пільгових категорій безоплатно отримують рецепти через аптеку 

«Центорія». В 2020 році виписано та отоварено 60 безоплатних рецептів на 

загальну суму 4126,56 грн., в 2019 році виписано 43 безоплатних рецепти на 

загальну суму 2828,79 грн. 

Робота санаторно-курортної відбіркової комісії. У 2020 році проведено 6 

засідань санаторно-курортної відбіркової комісії СП «МДП» КНП ЦПМКДД. 

Всього за 2020 рік санаторно-курортно відбірковою комісією  СП «МДП» 

КНП ЦПМКДД  прийнято 117 заяв від батьків дітей, що знаходяться на 

диспансерному обліку та потребують санаторно-курортного лікування, в т.ч. 

11 заяв від батьків дітей з інвалідністю.Оздоровлено в санаторіях МОЗ 

України 84 дітей, в т.ч. 30 дітей пільгових категорій з яких 3 дітей з 

інвалідністю.  

Робота підліткової служби. У відділенні підліткового віку 

обслуговуються - 7979 підлітків 15-17 років, з них юнаків – 4044, дівчат - 3935.  

Впродовж 2020 року лікарями підліткового відділення прийнято 8765 

підлітків проти 20912 підлітків у 2019 році, що на 12147 менше в в 2020 році. 

Значне зменшення прийому пояснюється карантином з приводу 

коронавірісної хвороби (COVID-19) та зменшенням кількості посад 

підліткових терапевтів. 

Збільшення захворюваності серед підлітків відмічається по: новоутворах 

з 43 до 55, хворобах нервової системи з 262 до 308, хворобах кістково-м’язевої 

системи з 645 до 663, хворобах органів дихання з 557 до 616, хворобах ока з 

1221до 1241, вуха з 19 до 36 та хвороб шкіри з 47 до 57 вип.. 

У структурі захворюваності серед підлітків: на першому місці -  хвороби  

ока (1234 /183‰ проти 1221/180,4‰ за 12 місяців 2019р.); на другому місці – 



 

 

хвороби кістково- мязевої системи (663/97,8‰ проти 645/95,3‰ за 12 місяців 

2019р.); на третьому місці - хвороби органів дихання (616/90,9‰ проти 

557/82,3‰ за 12 місяців 2019р.); на четвертому хвороби ендокринної системи 

(454/66,9‰ проти 463/68,4‰ за 12 місяців 2019р.);на п’ятому місці хвороби 

органів травлення (325/47,9‰ проти 408/60,3‰ за 12 місяців 2019р.); на 

шостому місці, на відміну від травми і отруєнь минулого року, в 2020 році 

хвороби нервової системи (308/405,4‰ проти 262/38,7‰ за 12 місяців 2019р.) 

Стаціонарна допомога дитячому населенню в 2020 році..  На початок 2020 

року в КНП «Міська дитяча клінічна лікарня» функціонувало 130 ліжок. 30 

інфекційних ліжок з 01.01.20 року перепрофільовано в педіатричні ліжка, а з 

01.04.2020 р. кількість ліжок скорочено до 100 внаслідок оптимізації 

ліжкового фонду.  

З 01.12.2020 року в педіатрично-соматичному відділенні виділено 30 

ліжок для лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою. У 2020 році у 

стаціонарі було зареєстровано 34 вип. COVID-19 у дітей.  

За 2020 рік в стаціонарі проліковано 3054 дитини проти 4443 за 2019 рік, 

що на 1389 менше в 2020 році, збільшилась кількість дітей, що поступили у 

важкому стані до 2035 (66,7%) проти 1725 (38,8%), що на 27,9 % більше в 

2020р.   

Померла 1 дитина проти 2 в 2019 р.  

План ліжко-днів виконано на 69,4 % 2020 році проти 91,1 % у 2019 році, 

що пов’язано з карантинними обмеженнями з приводу коронавірусної 

інфекції. Середня тривалість перебування хворого на ліжку зменшилась з 8,6 

до 8.0 у 2020 році, що є позитивним. 

У відділенні інтенсивної терапії проліковано 341 дитина з різними 

патологічними станами. В основному лікувалися діти із захворюваннями 

органів дихання - 66,0%, із захворюваннями органів травлення - 19,6%, що на 

3,2 більше,ніж у 2019 році. 

В 2020 році налагоджено цілодобову роботу лабораторії КНП МДКЛ. 

У 2020 році спеціалістами лікувально-діагностичного відділення та 

відділення реабілітації і відновного лікування КНП МДКЛ (катамнестичний 

кабінет, лор-лікар, імунолог, невролог, педіатр, офтальмолог) проведено 2417 

консультацій амбулаторним та стаціонарним хворим. 

Робота терапевтичних стаціонарів у 2020 році. Стаціонарна медична 

допомога терапевтичним хворим Івано-Франківської МТГ надається у двох 

терапевтичних відділеннях КНП «ЦМКЛ ІФМР» та КНП «МКЛ№1 ІФМР». 

Терапевтичне відділення №1 КНП «ЦМКЛ» розгорнуте на 65 ліжок, із 

них 55 ліжок терапевтичного профілю, 10 ліжок ендокринологічного профілю. 

З 12 березня 2020 року, у зв’язку з епідемією коронавірусної хвороби, у 

відділені надавалася допомога пацієнтам з підозрою та хворим на 

коронавірусну хворобу (COVID-19). 

За 2020 р. у терапевтичне відділення №1 госпіталізовано 1139 пацієнтів, 

проти 1583 за 2019 рік, що на 444 менше в 2020 році через відміну планової 



 

 

госпіталізації з приводу карантинних обмежень по COVID-19. У 2020 році 

виписано 1211 проти 1611 за 2019 рік, що на 400 пацієнтів менше за 2020 рік. 

Середній термін лікування -12,6, (в динаміці збільшився із 11,2 ), що пов’язано 

із лікуванням пацієнтів на коронавірусну хворобу, які потребують тривалого 

перебування в стаціонарі.  

Обіг ліжка зменшився до 18,8 проти 30.8, зменшився відсоток виконання 

плану ліжко/днів до 67,8%. Це обумовлено запровадженням карантинного 

режиму та перепрофілювання відділення на таке, що надає медичну допомогу 

пацієнтам із підозрою/підтвердженням коронавірусної хвороби COVID -19. 

Дані пацієнти часто госпіталізовуються у важкому та середньому стані 

важкості, потребують тривалого лікування.  

Залишається високим рівень летальності -1,0% - за 2020 рік померло 12 

пацієнтів ( у 2019 році – 22 пацієнти).. 

Серед госпіталізованих пацієнтів – 604 (49,4%) працездатного віку, 619 

(50,6%) непрацездатного віку. 

За 2020 рік у відділі проліковано 504 пацієнти з коронавірусною 

хворобою COVID-19, підтверджених ПЛР + –дослідженням та 287 пацієнтів із 

вірусно-бактеріальними пневмоніями на фоні коронавірусної хвороби 

(підтверджено епідеміологічно, клінічно та додатковими методами 

обстеженнями, в тому числі лабораторними дослідженнями ІФА). 

Виявлено 2 вип. туберкульозу легень та 6 вип. онкопатології, з них: 2-рак 

легень, 1-товстого кишківнима,1-тіла матки, 1-підшлункової з-зи та 1 рак 

простати. Всі пацієнти направлені на лікування в КНП «ПКОЦ ІФ ОР». 

Терапевтичне відділення №2 КНП «ЦМКЛ ІФМР» розраховане на 60 

терапевтичних та 5 нефрологічних ліжок. За звітний період зменшилась 

кількість виписаних хворих з 1713 до 1272, що на 441 пацієнтів менше в 2020 

році. Зменшився % виконання плану ліжко-днів з 92,2до 84,1, збільшився 

середній термін лікування одного пацієнта з 11,1 до14,1, що пояснюється тим, 

що у відділенні надавалась медична допомога пацієнтам з вірусно-

бактеріальними пневмоніями на фоні коронавірусної хвороби, що потребувало 

довшого терміну лікування. Обіг ліжка знизився з 28.1 до 20.2.  

У структурі пролікованих хворих переважає захворювання з приводу 

коронавірусної хвороби COVID-19 (підтверджені ПЛР та клінічно) – 844 – 

64,8%, оскільки заклад перепрофільовано на такий, що надає медичну 

допомогу пацієнтам з коронавісною хворобою. 

За звітний період у відділенні померло 10 хворих проти 15 за 2019 рік.   

Робота терапевтичного відділення КНП «МКЛ№1 ІФМР» у 2020 році. 

Терапевтичний відділ розгорнуто на 60 ліжок. З березня місяця відділ працює 

як госпітальна база для надання медичної допомоги пацієнтам з 

респіраторними симптомами, що не виключають коронавірусну хворобу 

COVID 19 та пацієнтам з негоспітальними пневмоніями. За 2020 рік 

проліковано 1859 особи проти 1691 за 2019 рік, що на 168 хворих більше в 



 

 

2020 році. Збільшився план виконання ліжко/днів з 84,8 до 96,1 за 12 міс.2020 

року та зайнятість ліжка з 287.8 до 326.3.  

У терапевтичному відділенні померло 28 пацієнтів проти 19 за 2019 рік. 

Летальність 1,7 проти 1.1, в основному за рахунок коронавірусної хвороби 

COVID-19. 

Структура пролікованих хворих: з вірусно-бактеріальними пневмоніями 

718 вип., з них підтверджених ПЛР -428 вип.  (59,6%); з гострою 

респіраторною хворобою COVID19 підтвердженою клінічно -290 вип. 

(40,4%). 

Вперше виявлено 24 пацієнти з онкопатологією, з них 11 в занедбаній 

стадії. 

У листопаді 2020 року додатково було розгорнуте відділення терапії №2 

на 45 ліжок для лікування хворих з коронавірусною хворобою. Кількість 

пролікованих – 149 хворих, U.07.1 – 90 хворих, U.07.2 – 23 хворих інші  – 26 

хворих, з них 8 хворих переведено в реанімацію, померло – 2 . 

Кількість  померлих  збільшилась у 2 рази за рахунок пневмоній. 

Аналіз роботи ревматологічної служби. Амбулаторно оздоровлено – 5362 

осіб, в денному стаціонарі - 24особи, в стаціонарі КНП ЦМКЛ– 95 осіб, ОКЛ- 

13 пацієнтів, санаторно- курортне лікування отримало - 9осіб. 

Протягом 2020 року взято на «Д» спостереження 60 пацієнтів, в тому 

числі з вперше встановленим діагнозом – 36 пацієнтів.  

На інвалідність з приводу ревматологічних захворювань у 2020 році 

вийшло 8 пацієнтів. Впродовж 12міс. 2020року померло 2 пацієнтів з приводу 

ревматичних захворювань.  

В період з 1 січня 2020 року по 20 березня 2020 року у ревматологічному 

відділенні КНП ЦМКЛ  проліковано 274 ревматологічних хворих. 

За 2020 рік лікарями ревматологами в 2020 році у різних відділеннях 

лікарні в зв’язку перепрофілізацією внаслідок пандемії коронавірусної 

хвороби було проліковано 498 пацієнтів. 

Відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП ЦМКЛ з 

12.03.2020р. функціонує, як інфекційне відділення інтенсивної терапії для 

лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою. Для пацієнтів з іншою 

патологією, які потребують ІТ, розгорнуто відділення реанімації на базі ПІТ 

кардіохірургії із штатним забезпеченням кардіоанестезіологічною бригадою. 

Всього проведено 3371 знеболень, з них найбільше методом довенної 

анестезії з СД – 43%, СМА-850- 33,6%., найбільше в загально хірургічному 

відділенні – 11892-56,1%, кардіохірургічному-1209-56.9% від всіх знеболень, 

відповідно до кількості оперативних втручань. 

Всього проліковано 563 пацієнтів, з них померло 194 пацієнти -34.5%.  

Робота відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП МКЛ№1 у 

2020 році перебувало на лікуванні за 2020 рік 488 пацієнти, з них померло 189 

-38,7% проти 99 – 15.4%. 



 

 

Аналіз надання амбулаторно-поліклінічної допомоги жіночому 

населенню ІФ МТГ у 2020 р. Амбулаторно-поліклінічна допомога жінкам 

надається трьома жіночими консультаціями.  За 12 місяців 2020 року на облік 

з приводу вагітності взято 2588 жінок, проти 2588 в 2019 році. Станом на 

01.01.2021 року на обліку по трьох консультаціях перебуває 1741 вагітна. 

Відмічаємо високий показник групи ризику вагітних – 91,8%, а також 

зростання в групі ризику питомої ваги вагітних високої і середньої групи 

ризику. В структурі вагітних групи ризику, як і в попередні роки на I місці є 

невиношування вагітності, на II – анемії вагітних, на III – екстрагенітальна 

патологія. Високою є планова госпіталізація вагітних – 92,0%. 

За 12 місяців 2020 року  УЗ обстеження проведено 9690 міським вагітним. 

Виявлено 17 вроджених вад розвитку, із них 2 – несумісні з життям- перервані. 

За 2020 р. в умовах КНП МКПЦ народило 1978 жінок, проти 2135 в 2019 

році, що на 157 менше в 2020 році.  

Станом на 01.01.2021 р. перебуває на обліку в жіночих консультаціях 

113071 жінка, із них фертильного віку – 67896; старше 55-ти років – 13720.  

Виявлено 67 вип. раку репродуктивних органів, проти 91 в минулому 

році. За локалізацією: -рак шийки матки – 19 вип.; -рак тіла матки – 29 випадкі; 

-рак яйників – 15 вип., інші форми раку-4 вип. Із 19 вип. раку шийки матки 5 

вип. занедбаних, що складає 25%. 

Акушерсько-гінекологічна допомога жіночому населенню у  2020 році. В КНП 

«ІФ МКПЦ» розгорнуто на 210 ліжок, з них 130 акушерських і 80 ліжок гінекологічних. 

За 12 міс.2020 р. проліковано 5111 жінок проти 6744, що на 1633 (24,2%) менше ніж у 

минулому  році. За 2020 р. проліковано міських жінок 3021 проти 3098, що на 1100 

менше в 2020 році та становить 60% від загальної кількості пролікованих проти 61.1% 

в 2019 році. Із інших населених пунктів проліковано – 2011  проти 2623 (40% проти 

38,9%). Відсоток виконання плану ліжко-днів зменшився і складає 66,6% проти  107% 

за 2019 рік. Середній термін перебування хворого на ліжку зменшився та складає 8,0 

проти 9,9 у минулорічному звітному періоді (норматив – 8.8). Оборот ліжка зменшився 

до 24,3 проти 31,4. Зайнятість ліжка зменшилась до 193,6 проти 390,3 (норматив 

гінекологічних  ліжок  на  рік  - 340, акушерських - 260) . Показники знизились за 

рахунок введення карантинних обмежень з березня 2020 року з причин епідемії 

коронавірусної інфекції. 

Кількість проведених пологів за 12 міс. 2020 року 2059 проти 2315 в 2019 році, що 

на 256 пологів (11%) менше в 2020 році.  

За 12 міс. 2020 року проліковано 1067 проти 1325 жінок, що на 248 менше в 2020 

році. На дородову підготовку поступило 706 (79,8%) проти 863 вагітних. 

За 2020 рік було проведено 623 операцій кесарського розтину, що складає 

30.2%, проти 647 операцій 22,9%: - планових операцій – 75,0%; - ургентних 

операцій – 35,0%. 

Неонатальну службу МКПЦ забезпечує 3 відділення новонароджених.  

В закладі народилось 2093 дітей проти 2347, що на 254 менше дітей 

(10,8%) порівняно з минулим роком, з них живими – 2088, проти 2342, що на  



 

 

254 меншеу 2020 році. Міських дітей народилося – 1220, проти 1414 у 2019 

році, що на 194 дітей менше в 2020 році. Сільських – 868 проти 928 в 2019 

році, що на 60 дітей менше.  

Передчасних пологів за 2020 рік 31 - 1,5% – проти 25- 1,1%. Недоношених 

дітей народилося – 31 проти  25. 

Проліковано у інтенсивній терапії для новонароджених дітей 192-9,2% 

проти 180-7.7% у минулому році.  

В ОДКЛ за рік переведено 39 дітей проти 39 в 2019 році. 

За 2020 р. померла 1 дитина в ранньому неонатальному періоді.. 

Пізньої неонатальної смертності – не було. 

Родовий травматизм новонароджених у 2020 р. 47 -2,3% проти  63 -2,7 %.  

Захворювання виявлено у 344 дітей проти 463 у 2019 році. Загальна 

захворюваність становить 164‰, проти 138 ‰ (неонатальні жовтяниці, 

ураження ЦНС, дихальні розлади та перехідні стани в неонатальному періоді). 

Друге місце займають природжені вади розвитку - 62-29,6‰ вип. у 2020р. 

проти 100 – 20,0‰ у 2019 р. На третьому місці знаходяться пологові травми 

47-22,5‰ – проти 39 вип. у 2020 р, становлять в структурі захворюваності 

проти 17,0 ‰ у 2020 р. 

В гінекологічному стаціонарі МКПЦ проліковано 2324 проти 3420 

хворих, що на 1096 менше, ніж у 2019 році. Середній ліжко - день складає 5,9 

проти 7,7 (при нормативі І г/в - 8,0, і у ІІ г/в - 11,0). Відсоток виконання плану 

ліжко-днів дещо зменшився і складає 50,0% проти 98,0% у минулому році. 

Відсоток планових госпіталізацій в стаціонар складає 61,1% проти 65,1% 

у минулому році.  

Проведено великих операцій у 2020 році 493 – проти 612. Хірургічна 

активність по гінекологічному стаціонарі складає 68,8% проти 78,0%. 

Лапараскопічних операцій  зроблено 231 у 2020р. проти 311 у 2019 р. 

Кількість жінок, які перебували з мимовільними викиднями та завмерлою 

вагітністю, якім зроблено РДВ - 253 проти 320, що  на  67 менше. 

В 2020 році кількість  проведених гістероскопій і складає 262 проти 407, 

що на 145 менше. 

У ВАІТ за 2020 рік проліковано 415 проти 494пацієнток, що на 79 менше, 

у 2020 році. 

Зареєстрована материнська смертність 1 з приводу вірусно-бактерійної 

пневмонії на фоні COVID-19.  

Амбулаторно – поліклінічна хірургічна  служба закладів охорони 

здоров’я ІФ МТГ  представлена 6-ма структурними підрозділами КНП «ЦПМ 

КДД», які  надають кваліфіковану медичну допомогу 257824 дорослим та 

49254 дітям по спеціальності хірургія. 

За 2020 р. хірургами в амбулаторно-поліклінічних умовах прийнято 

121848 пацієнтів в порівнянні з 243391 осіб за  2019 р. Зменшення відвідувань, 

ймовірно, позв’язане з обмежувальними карантинними заходами з приводу 



 

 

корона вірусної інфекції SARS-CoV-2. Показники прийнятих хворих на одну 

посаду, відповідно  теж  зменшилися. 

За 2020 р. в структурних підрозділах, які надають амбулаторно – 

поліклінічну допомогу пацієнтам хірургічного профілю виконано - 2540 

оперативних втручань проти 5497 в порівнянні з 2019 роком,  що на 2957 

оперативних  втручань менше в 2020 році. 

За 2020 р. вперше встановлено інвалідність 215 особам, з них дорослих -

196 осіб: - І група-46 осіб, - ІІ група- 71 особа, - ІІІ група – 79 осіб; 

У 2020 році у відділенні інвазивних методів діагностики і лікування та 

реперфузійної терапії КНП «ЦМКЛ Івано-Франківської міської ради» 

відмічається значне зменшення лікувально - діагностичних процедур та 

операцій на серці у порівнянні з 2019 роком. Проте зросла кількість 

інтервенційних процедур на периферичних артеріях: артеріограм -136 проти 

89 у 2019 році, стентувань та балонних ангіопластик -81 у 2020р. проти 38 у 

2019 р. 

Значно збільшилася  загальна летальність у відділенні до 9.0%. Дещо 

збільшилася післяопераційна летальність до 5.8% у 2020 році проти 4.7% у 

2019р., в основному за рахунок кардіохірургічних втручань. 

Летальність в структурі інфарктів міокарду становить 6,3% проти 7.3 в 

2019 році.  

Робота хірургічного відділення ЦМКЛ в 2020 році. Відділ розгорнутий на 

60 ліжок. У зв’язку з визначенням закладу, як такого, що надає медичну 

допомогу пацієнтам з covid-19 на період карантину у відділ госпіталізуються 

урологічні, травматологічні, щелепно-лицеві, Лор пацієнти та загально-

терапевтичні хворі.  

Кількість госпіталзованих хворих у 2020 р. на 947 менше, ніж у 2019 р.  

Проведено операцій на 929 менше, ніж у попередньому році.  

Хірургічна оперативна активність зменшилася з 79,73% до 73,07%. 

Післяопераційна летальність збільшилася на 0,59% і становить 1,39%. 

Померлих збільшилось з 47 до 58, загальна летальність збільшилась з 1,25% 

до 2,05%.  

Число ургентних операцій збільшилося на 148 операцій і становить 533. 

Виконання плану ліжко/днів зменшилося з 107,4% до 95,8%. Середній 

ліжко/день збільшився з 5,8 до 6,6.   

У відділенні проводиться лікування патології вен. За звітній період з 

патологією вен проліковано 113 хворих. З них з приводу варикозного 

поширення - 53, решта - ускладнена венозна патологія, а саме: 52- гострий 

тромбофлебіт, тощо.  

За звітній період у відділі 222 хворих проліковано з патологією артерій 

н/кінцівок, в тому числі облітеруючий атеросклероз -100 пацієнтів, діабетична 

МАП судин н/к - 122 пацієнти.  



 

 

Всього госпіталізовано в ургентному порядку 668 осіб, з них 

госпіталізовано до 24 годин -258, що становить 38,6% від всіх ургентних, після 

24 годин -410 пацієнтів (61,4%).  

Робота хіругічнго відділення КНП МКЛ №1. Кількість госпіталізованих 

пацієнтів у 2020 році на 459 менше, ніж у 2019 році. У 2020 році виписано 

хворих на 463 менше у порівнянні із 2019 роком.  

Проведено операцій на 476 менше, ніж у попередньому році. Хірургічна 

оперативна активність зменшилася з 71,0% до 59,9%. Післяопераційна 

летальність збільшилася на 0,9% і становить 1,3%.  

Померлих збільшилося з 8 до 58, загальна летальність збільшилася з 0,5% 

до 5,04%. Число ургентних операцій зменшилося на 19 операцій і становить 

332. Виконання плану ліжко/днів зменшилось з 45,5% до 48,3%. Середній 

ліжко/день зменшився з 5.7 до 5.4.   

Показники невідкладної допомоги в хірургічному відділенні МКЛ №1. 

Всього госпіталізовано в ургентному порядку 407 пацієнтів. З них 

госпіталізовано до 24 годин - 267 осіб, що становить 65,6% від всіх ургентних, 

після 24 годин -140 пацієнтів (44,4%).  

Відділення урології та малоінвазивної хірургії розгорнуто на 30 ліжок 

урологічного і 10 ліжок хірургічного профілю. З 20.01.2020р. відділення 

урології та малоінвазивної хірургії відновлено після ремонту. На час епідемії 

Сovid-19 з 10.03.2020р. по даний час відділ функціонує, як інфекційне 

відділення, а у операційному блоці розгорнуто додатково 8 реанімаційних 

резервних ліжок з кисневими точками та 2-ма апаратами ШВЛ (при 

розміщенні пацієнтів,  які потребують інтенсивної терапії розгортався 

окремий медсестринський цілодобовий пост, спостереження та лікування 

здійснюється цілодобово лікарями анестезіологами). 

 За звітній період в умовах хірургічного стаціонару проліковано 1457 

хворих з урологічною патологією, проведено 695 оперативних втручань, 

оперативна активність становить- 47,7%. 

Робота травматологічної та ортопедичної служби. Ортопедо-

травматологічна допомога дорослим жителям Івано-Франківської міської 

територіальної громади надається в поліклінічних підрозділах № 1-5 КНП 

«ЦПМ КДД», а також травматологічному відділенні КНП «МКЛ№1 ІФМР» 

та КНП «ЦМКЛ ІФМР», дитячому населенню в СП «МДП». Екстрена 

травматологічна допомога надається в цілодобовому травмпункті КНП 

«Міська клінічна лікарня №1 Івано-Франківської міської ради». 

Вихід на інвалідність з приводу травматологічної патології у 2020 році -

114 хворих -12.6% проти 102 хворих 10,2% в 2019 році.  

Хворі з травмами та отруєннями, захворюваннями хребта та м’язово-

кісткової системи посіли четверте місце в структурі первинної інвалідності.  

Екстрена травматологічна допомога надається лікарями-

травматологами травмпункту КНП «МКЛ№1 ІФМР», що працює цілодобово 

та ургентними лікарями травматологічного відділення КНП «МЛ№1 



 

 

ІФМР». Екстрена травматологічна допомога дітям надається в дитячому 

травмпункті при КНП «ОДКЛ ІФОР». 

В КНП «МКЛ№1 ІФМР» на початок 2020 року функціонувало 

розгорнутих  60 травматологічних ліжок, які у зв’язку з пандемією 

коронавірусної хвороби та визначенняям МОЗ України КНП «МКЛ№1 ІФ 

МР», як лікарні, що надає допомогу пацієнтам з COVID-19 ліжка 

перепрофільовано і станом на 01.01.2021 рік залишилось розгорнуто 25 

травматологічних ліжок. За 2020 рік у відділенні проліковано 883 пацієнти, за  

2019р. – 1285 ос.  

Середня тривалість лікування на ліжку становить у 2020 році - 9,5 днів 

проти  11,5 у 2019 році, що свідчить про покращення якості лікування у 2020 

році. Обіг ліжка становить по відділу в 2020 р.-22,9, у 2019 р. - 19,6. Зайнятість 

ліжка складає у 2020 році 205,2 проти  225,4 дні у 2019р.  Летальність по відділу 

в 2020 році становить 0,3% проти 0.2 у 2019 році.  

Показник хірургічної активності становить у 2020р- 98,8% проти   79,2 у 

2019 році. У відділі проведено операцій в 2020р- 871; 2019р. – 928 проти  1312 

у  2018р.  Планово прооперовано – 555, ургентно – 316. Співвідношення 

планових операцій до ургентних 5:3. 

В КНП «ЦМКЛ» з 01.01.2020 року відкрито ортопедо-травматологічне 

відділення на 30 ліжок. В даний час відділення знаходиться в організаційно-

ремонтному стані, тому ліжка даного відділення розгорнуті в хірургічному 

відділенні, де і  проводяться травматологічні та ортопедичні операції.  

За 2020 ріку в новоствореному відділенні пройшли лікування 72 

пацієнти з різною травматологічною та ортопедичною патологією. 

Виконання плану ліжко-днів становить - 97%, середнє перебування 

хворого на ліжку -9,5.  Проведено 63 операції. Хірургічна травматологічна 

активність в стаціонарі - 97%.   Ургентному порядку поступило на лікування 

63 хворих, яким проведено 35 ургентних операцій та 28 планових 

ортопедичних втручань. 

 У відділенні проведено 20 операції ендопротезування кульшового 

суглобу, артроскопій колінного суглобу 8. З переломами довгих кісток 

прооперовано 18 пацієнтів сучасними методами остеосинтезу, ускладнень не 

було. Проведено 17 операцій на шкірі та підшкірній клітковині. 

За 2020 р. в травмпункті КНП МКЛ №1 надано медичну допомогу 8733 

потерпілим з травмами різної етіології - кількість автодорожніх травм і травм 

кримінального характеру збільшилася. Кількість хворих, що звернулися в 

травмпункт з приводу отриманих ран зменшилася в  порівнянні з 2019 роком, 

але корелює з  показниками 2018 року. Кількість хворих, що звернулися з 

приводу переломів і вивихів залишається на рівні попередніх  років, 

відмічається зменшення звертань хворих з дрібними травмами, ймовірно, у 

зв’язку з карантином. 

Центром антирабічної допомоги за 2020 рік прийнято 244 потерпілих від 

укусів тваринами проти 308 за аналогічний період минулого року, з них у 60 



 

 

випадках призначено антирабічне лікування, що становить 24,6%. У 184 

(75,4%) випадках призначене ветеринарне спостереження за твариною.  

 Аналіз роботи стоматологічної служби за 2020 рік. КНП «Міська 

стоматологічна  поліклініка ІФМР» надає стоматологічну допомогу 

дорослому та дитячому населенню  та є центром консультативної допомоги 

дитячому населенню області, навчальною базою виробничої практики 

студентів ІФНМУ та лікарів інтернів.  

В КНП «МСП» створено 6 відділень, які надають терапевтичну, 

хірургічну, ортопедичну, ортодонтичну та невідкладну стоматологічну 

допомогу.  

Лікарі стоматологи також проводять огляди призовників, допризовників, 

мобілізованих, військовослужбовців у міському військкоматі. У вихідні та 

святкові дні в закладі цілодобово працює черговий кабінет, який є єдиним в 

області по наданню невідкладної стоматологічної допомоги. Діють і 

допоміжні служби: фізіотерапевтичний кабінет та 2 кабінети 

рентгенодіагностики. 

За звітний період робота лікарів була спрямована на покращення якості 

надання стоматологічної допомоги населенню міста. 

Кількість пільгової категорії населення, складає 20% від усієї чисельності 

населення, яке прикріплене за КНП «МСП». 

У зв’язку із карантином по COVID-19 показники роботи значно 

зменшились.  Основні статистичні показники діяльності: 

- всього відвідувань до лікарів-стоматологів-48265; 

- проведено онкооглядів порожнини рота стоматологами – 21497; 

- проведено оперативних втручань – 848; 

- кількість запротезованих інших пільгових категорій населення- 120 ос. 

на суму 434,375 тис. грн. (міський бюджет), в тому числі ЧАЕС – 13 осіб на 

суму 84391,0 грн.(чорнобильський фонд); 

- госпіталізовано в онкоцентр – 2 ос., в ОКЛ – 54 чосіб; 

- оглянуто профілактично призовників і допризовників у міському 

військкоматі – 2989 чол.; 

- прийнято хворих в кабінеті невідкладної допомоги – 4110 осіб; 

- за  2020 р. взято на облік з онкозахворюваннями 11 осіб, з яких виявлено 

раку в занедбаній стадії – 44.4%; 

- в рентгенкабінетах проведено -  10495 обстежень зроблено рентген-

знімків - 11912; 

- поступово проходить ліквідація черги на пільгове протезування 

(наявний список пріоритетного протезування зубів). 

Виготовлено ортодонтичних пластинок дітям учасників АТО – 209 осіб 

на суму196,0 тис. грн.(міський бюджет), запротезовано учасників АТО – 7 осіб 

на суму 32264,0 грн. (міський бюджет), проліковано терапевтично – 14 осіб на 

суму 5600 грн.(власні кошти закладу). 

 



 

 

Основними завданнями галузі охорони здоров'я Івано-Франківської 

міської територіальної громади  на 2021 рік є: 

1. Покращення стану надання медичної допомоги населенню громади, 

зниження рівнів захворюваності на найбільш поширені неінфекційні та 

інфекційні захворювання, своєчасне лікування пацієнтів з коронавiрусною 

хворобою (COVID-19), медикаментозне забезпечення пацієнтів з цукровим 

діабетом, іншими важкими хронічними, онкологічними і невиліковними 

хворобами, осіб пільгових категорій, здійснення вакцинації дитячого і 

дорослого  населення, забезпечення вакцинації проти коронавірусної хвороби 

груп медичного і професійного ризику, населення в цілому, тощо.  

2. Укладення усіма закладами охорони здоров’я Івано-Франківської 

міської ради договорів з Національною службою здоров’я України за 

Програмою державних медичних гарантій за максимальною кількістю пакетів 

медичних послуг. 

3. Формування прихильності населення до ведення здорового способу 

життя, профілактики найбільш поширених захворювань. 

4. Оптимізація кадрового потенціалу закладів охорони здоров’я Івано-

Франківської міської ради. 

5. Оптимізація ліжкового фонду,  впровадження нових методів і методик 

в діагностиці та лікуванні найбільш поширених захворювань. 

6. Придбання сучасного діагностичного обладнання, медичної апаратури 

для закладів охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради та санітарного 

автотранспорту. 

7. Проведення капітальних ремонтів у закладах охорони здоров’я Івано-

Франківської міської ради. 

 

 

 


