
Інформація КНП «ЦПМСД м.Ватутіне Черкаської обл.»

про надання первинної медичної допомоги 
населенню міста Ватутіне за 2019 рік.

Медичну  допомогу  первинного  рівня  надає  комунальне  некомерційне
підприємство  «Центр  надання  первинної  медико-санітарної  допомоги
м.Ватутіне  Черкаської  області»,  в  якому  функціонують  дві  амбулаторії
сімейної медицини.

Дитяче населення міста обслуговують досвідчені лікарі-педіатри  першої та
вищої  кваліфікаційної категорії: Петренко Анастасія Григорівна, Гуля Надія
Павлівна, Дуженко Людмила Єгорівна, Решетнікова Ніна Іванівна, Гуменюк
Олена  Василівна,  Бондар  Жанна  Миколаївна.  Працює   кабінет  здорової
дитини, кабінет щеплень та підлітковий кабінет.

Доросле населення  нашого міста обслуговують  лікарі  загальної практики-
сімейної медицини  першої  та вищої  кваліфікаційної  категорії – Кучерова
Ольга  Михайлівна,  Гордієнко  Степан  Кузьмович,  Абрамова  Катерина
Олександрівна, Дробот Наталя Іванівна , Павленко Іван Федорович. В складі
амбулаторії  функціонує  відділення  денного  стаціонару  на  40  ліжок,  який
очолює лікар терапевт першої  категорії  Левченко Володимир Євгенович.

В  закладі  працює  28  сестер  медичних,  які мають  першу  та  вищу
кваліфікаційну  категорію.

В червні  2019 року заклад був успішно акредитований на І  акредитаційну
категорію.

Демографічна ситуація на території обслуговування  залишається складною.
Смертність  значно  перевищує  народжуваність.  Якщо  у  2018  році  в  місті
зареєстровано  69  народжених,  то  у  2019  –  32  (наразі  новонароджені  діти
реєструються за місцем народження), відповідно виросла смертність з 268 у
2018 році до 279 у 2019.

У  68,8%  причиною  смерті  стали  хвороби  системи  кровообігу,  у  16,5% 
новоутворення, 5,4 % становлять хвороби органів травлення, травми – 5,0 %,
1,4% – інфекційні та паразитарні хвороби.

В закладі проводиться великий  обсяг профілактичних оглядів: працівників,
зайнятих  на  важких  роботах,  в  шкідливих  чи  небезпечних  умовах  праці,
постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, ветеранів війни, дітей.

Організовується  санаторне оздоровлення дітей віком від 4 до 17 років хворих
на хронічні захворювання за рахунок надання путівок з ГУОЗ та МК та інших
джерел  (Чорнобильського  фонду,  за  кошти  батьків  і  кошти  місцевого
бюджету).  Із  1000 дітей,  які  потребували оздоровлення,  оздоровлено через
медичний заклад 73, що становить 7,3%.

Показник щеплення дітей до року значно зріс в порівнянні в 2018 роком:  із
69,5 % в 2018 році, до 89,0%  в 2019 році, при нормативі 80%.



Була проведена посилена імунізація дитячого населення всіх категорій проти
кору в зв’язку з поширенням епідемії кору в Україні. Щеплено дітей першого
року життя та шестирічок  - 100%.

На 2019 рік закладу було затверджено бюджет в сумі  410,6 тис.  грн. В т.ч
міський  бюджет  –  397,5 тис.грн;  обласна субвенція  для  хворих  з
трансплатованими органами – 13,06 тис.грн. 

З коштів міського бюджету для  хворих з трансплантованими органами було
використано 35,4 тис.грн.

Успішно  продовжується  реалізація  урядової  програми  «Доступні  ліки»,
розширюється мережа залучених аптек.  Фінансування програми проводить
Національна служба здоров’я України.

Заробітну  плату  з  нарахуваннями,  оплату  медикаментозного  забезпечення
пільгових  категорій  населення,  оплату  некомунальних  послуг,
медикаментозне  забезпечення,  поточні  видатки  проводить  Національна
служба здоров’я України.

Значна  сума  коштів Національної  служби здоровя  України  була  витрачена
для пільгових категорій населення  -  160,8 тис.грн.,  закупка туберкуліну –
48,3 тис.грн. 

Станом на 02.01.2020 року лікарями закладу були укладені декларації з 12896
пацієнтами міста Ватутіне та прилеглих сіл.

Головний лікар                                              А.Г. Петренко


