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   Питання реформування системи охорони здоров’я  сьогодні на 

слуху в кожного пересічного громадянина. Реформа галузі 

розпочалась у 2013 році (екстрена медична допомога) продовжилась 
і в 2018 році - торкнулася первинної медичної допомоги. 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ МЕДИЧНОЇ РЕФОРМИ 2019 РОКУ: 

МЕДИЧНА РЕФОРМА В РЕГІОНАХ 
ЗАВДАННЯ - 2019 
 

НОВИЙ ЕТАП РЕФОРМИ 

 
- програма “Безкоштовна діагностика” 
- спеціалісти за направленням сімейного лікаря 

 
Не запроваджено  
 

 
Вибір медичної інформаційної системи і підключення  

закладу до центральної бази даних 
 

ПІЛОТ 

 
- оцінка витрат 

- перепрофілювання закладів 

- оптимізація мережі 
 

  ЗМІНИ 

Січень 2019 року: 

-  електронна медична картка 

Липень 2019 року: 
-  е-лікарняний  - НЕ ЗАПРОВАДЖЕНО 
 

Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики. 
 

Підписання договору з Національною службою здоров`я 

України. 
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А 2020 рік – це перехідний рік реформи вторинної і третинної 

спеціалізованої медичної допомоги. 
 

Загалом процес реформування має відбуватися за тісної співпраці 

влади з медичними працівниками та громадою. 
 

   Те що реформа потрібна, насамперед необхідно було довести це 
серед медичних працівників (на сьогодні завдяки проведеним 

навчанням, тренінгам, семінарам, зустрічам – це питання знято з 

порядку денного). 
 

За необхідність реформи говорять існуючі проблеми, а саме:  

- Очікувана тривалість життя: 
Область – 67,81                                Україна – 69,11 

                                                            (чол. - 63,72;  жінки – 74,5) 
 

 

      В порівнянні з показниками країн Європейського Союзу 

розрив складає понад 10 років. 
 

 

Демографічне навантаження  
(кількість непрацездатних на 1000 осіб працездатного віку) 

Область  -  639  

Україна – 582  

Місто – 537  

 
 

 

                                          2018р.     2019р.     Обл. 2018р.    Міста 2018р.  
Народжуваність                 9,0         8,6                8,7                  8,4 

(на 1000 населення ) 
 

Смертність                          15,2        14,6            16,5                 13,3 
 

Природний приріст          - 6,2        - 6,0            - 7,8                 - 4,9 
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Захворюваність  на соціально – небезпечні хвороби  
(на 100 тис. населення) 

  Місто    
2018 рік 

Місто 
2019 рік 

Область 
2018 рік 

Міста 
2018 рік 

  Злоякісні 

  новоутворення 

 

367,5 

 

387,4 

 

327,1 

Житомир –   370,0 

Коростень –  363,8 

 Цукровий діабет 272,7 262,2 265,9 281,6 
 

 Туберкульоз  32 (42,2) 35 (46,5) 59,7 50,8 
 

   ВІЛ – інфекція 22 (29,0) 28 (37,2) 38,3 39,5 
 

 СНІД  4 (5,2) 10 (13,3) 18,9 23,4 
 

  Хронічні 
  алкогольні 

  синдроми  

 
121,2 

 
127,7 

 
167,9 

 
Житомир –    193,1 

Коростень –  404,6 

  Наркоманія  10,5 14,6 10,5 Житомир –    19,2 
Коростень –  31,4 

 

       Відмічається збільшення захворюваності на злоякісні 

новоутворення і сьогодні виявлення онкопатології на ранніх стадіях 

– це пріоритет держави.   Тільки при наявності сучасного  
обладнання, підготовлених кадрів, можна буде проводити 

діагностику захворювань на ранніх етапах. І ми маємо надію 

отримати дане обладнання, дякуючи міському голові, депутатам  
міської  ради  за  виділенні  кошти  з  міського  бюджету.  Це 

відеогастроскоп, колоноскоп.   

       Не менш  важливим є медикаментозне забезпечення хворих на 
цукровий діабет. Щорічно виявляється близько 197 на цукровий 

діабет, з них – 3 дітей. Інсулінотерапію отримують 445 пацієнтів: 

дорослих – 413, дітей – 32.  
      В 2019 році на інсулін виділено з місцевого та державного 

бюджету   - 2 841,4 тис. грн., в т.ч. додатково з міського бюджету 

виділено – 450,0 тис.грн. Згідно планів НСЗУ з квітня 2020р. мала 
запрацювати реімбурсація інсуліну, проте знову питання відкладено 

до кінця 2020 року. 

    Однією з пріоритетних медичних послуг є надання допомоги 
пацієнтам з гострим інсультом.  По вимогам щодо організації 

допомоги, оснащення палат інтенсивної терапії, наявності 

кваліфікованого персоналу – ми готові до підписання договору 
НСЗУ. Деяка затримка з роботою КТ. 
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     Важливим є проведення ранньої реабілітації хворих з ГІ, тому в 

2019 році відкрита палата  ранньої реабілітації хворих з гострим 

інсультом, де активно працюють невропатологи, логопед, інструктор 
ЛФК.  

       Пріоритетом була, є і буде допомога при пологах.   

Останніх 2 роки відслідковується тенденція до зниження 
народжуваності, як у області так і по місту.  

Кількість пологів :  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

 

   Сьогодні наше завдання, як акушер-гінекологів, так і  сімейних 
лікарів, посилили інформаційну роботу щодо привабливості нашого 

центру жінки, наявності сучасного медичного обладнання, 

комфортних умов перебування та сприятливої атмосфери. 
  

  Одним із проблемних питань є питання кадрів.      

  Укомплектованість кадрами: 
 

  2018 рік 2019 рік Область 

2018 рік 

Міста 

2018 рік 

  Штатні 

  посади лікарів 
197,5 186,75   

 % укомплектованості 

  штатних посад 

  фізичними особами 

 

81,0 

 

82,9 

 

74,9 

 

80,9 

  Забезпеченість 
  штатними 

  посадами 

  на 10 тис. нас. 

 

26,2 

 

24,8 

 

43,5 

 

35,8 

1211
1341

1158

934

816

2012 рік 2014 рік 2016 рік 2018 рік 2019 рік 
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      32% лікарів та  9%  молодших спеціалістів  з медичною   

    освітою пенсійного  віку. 
       В цілому за два роки  скорочено 188,75 штатних одиниць 

 (з них: 12,6% - лікарі,  37,8% - середній медперсонал,  24,0%- молодший  

 медперсонал,  28,6% інший персонал ). 
 

В  2019 році працевлаштовано 4 лікаря: 

     3 – лікаря терапевта;  1 – лікар анестезіолог.   

    Сьогодні у нас є  18 лікарів інтернів,  із них:  

    12 - на контрактній основі (переважно стоматологи та акушер-
гінекологи)  та  6  на бюджетній ( 1 - фтизіатр, 2 - з радіології,  1 – 

внутрішні хвороби, 1 – хірург, 1 – анестезіолог). 
    Нажаль все частіше відмічаються випадки, коли молоді лікарі 

після інтернатури покидають свої робочі місця із – за низької 

заробітної плати, а вона по закладу : 
    - лікарі     -     6516,20 грн. 

    - середній медперсонал – 4716,57 грн. 

   - молодший медичний персонал  - 4364,75 грн. 
 

Фінансування закладу у 2019 році. При потребі 121 419,1 тис.грн. 
профінансовано видатків на - 70,7% 
 

           2018 рік 2019 рік 

Витрати  бюджетних 

коштів (тис.грн.) 

81731,2 85912,9 

В розрахунку 
на 1 жителя 

1076,6 1143,6 

Фонд розвитку міста 

(тис.грн.) 

625,8 1243,2 

Інша субвенція 
(спец.фонд) 

119,3 70,6 

Соціально-економічний 

розвиток 

1064,5 - 

  

    В тому числі з міського бюджету профінансовано:   

- Заробітна плата   - 6459,0  тис.грн 

- Медикаментозне забезпечення пільгових категорій – 1351,7 тис.грн  

- Забезпечення препаратами інсуліну – 450,0 тис.грн. 
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- Медикаментозне забезпечення дітей з орфанними 
захворюваннями – 343,0 тис. грн.  

- Комунальні послуги – 5833,4 тис.грн. 

- Продукти харчування – 524,6 тис.грн. та інші видатки - 2926,3 тис.грн. 
                                        

 В 2019 році не зрушено з місця питання розрахунку  з ЦРЛ за 

пролікованих хворих, проте налагодилася робота з ОТГ завдяки 
наполегливості міського голови. В поточному році проведені 

розрахунки за пролікованих пацієнтів  

з ОТГ   –    577,30   тис.грн. 
 

Найменування ОТГ, району Кількість 

хворих 

Вартість 

лікування 

тис.грн. 

Профінансовано  

тис.грн. 

ОТГ Семенівська  436 605,3 350 

ОТГ Гришковецька 479 630,4 107,3 

ОТГ Швайківська 178 228,4 70 

ОТГ Райгородоцька  149 193,1 50 

Бердичівський район 258 291,3 0 

Всього 1500 1948,5 577,3 

 

В закладі розроблені заходи щодо економного використання коштів, 

що дало змогу зекономити більше 2 млн. грн. В результаті 

проведення тендерних торгів на природний газ та ощадливого 
використання енергоресурсів більше 1,5 млн. грн. було 

зекономлено.   
 

Що зроблено в 2019 році ? 

- підтверджено наявний сертифікат контролю  системи 

управління якістю;  

- два відділення (гінекологія, приймальне відділення) отримали 

відзнаку «Чиста лікарня - безпечна для пацієнта», а операційне 

відділення підтвердило дану відзнаку. Все відбувається завдяки 
наполегливій роботі колективу і бажання впровадити щось нове 

в роботу; (фото) 

- активна участь в тренінгах, семінарах, конференціях з питань 

реформи; 

-  впровадили УЗД діагностику патології кістково - м’язової 
системи, судин головного мозку, шиї (завдяки придбаному 

датчику за кошти міського бюджету);  (фото) 
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- успішно пройшли аудит НСЗУ щодо підготовки закладу до 
підписання договору по наданню медичних послуг та аудит 

Держпродспоживслужби  щодо якості харчових продуктів; 

- проведений ряд протипожежних  заходів, а саме: просочування 

дерев’яного перекриття даху центру жінки, інфекційного 
відділення протипожежною сумішшю; 

- встановлення протипожежної сигналізації в інфекційному 

відділенні, 

- встановлено 6 протипожежних дверей та придбання 
вогнегасників (близько 300 тис.грн. з міського бюджету ; 

- запровадили так званий бригадний метод прибирання  

молодшим персоналом, завдяки придбанню системи 

прибирання. (фото) 
 

Проведені поточні ремонти в підрозділах (фото)  
на суму 377,1 тис.грн., з них: благодійні кошти – 49,3 тис.грн., 

міський бюджет - 327,8 тис.грн.: 

(інфекційне відділення , міська поліклініка, ортопедичне 
відділення, терапевтичне відділення, харчоблок, кабінет ЛФК, 

фізкабінет, ендоскопічний кабінет )   
 

 Придбано медичного обладнання та комп’ютерної техніки на суму  

      1 382 825,6 тис.грн.  (фото) 

- фонд розвитку міста – 684 703 грн. 

- місцевий бюджет – 6 541 грн. 

- інша субвенція – 73 960 грн. 

- кошти спец. фонду – 5 068 грн. 

- благодійні кошти – 53 370 грн. 

- комп’ютерна техніка – 512 464,2 грн.   

 (фото лапароскопічна стійка, цистоскоп, 2 ЕКГ, коагулометр, датчик,  
2 системи для прибирання).  
 

    Саме завдяки придбанню обладнання нам вдалося відновити 

лапароскопічні методи лікування в хірургії, гінекології, урології, а 

з часом і в ортопедії. 
Лікарі – хірурги проходять курси тематичні по лапароскопії і це 

дасть змогу проводити втручання як в плановому, так і в 
ургентному порядку. 

   Сьогодні колектив травматологічного відділення відновив 

ендопротезування кульшових  суглобів, лікарі – травматологи 
вивчають впровадження новітніх технологій в лікуванні кістково-

мязової системи. 
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Що необхідно зробити в 2020 році? 

- завершити реєстрацію лікарів та  середнього  медичного 
персоналу  в медичній інформаційній системі та в центральній 

електронній базі; 

- підготовка до підписання договорів з НСЗУ; продовжувати 

роботу по оптимізації штатних посад, враховуючи реальне 
навантаження; 

- розробити критерії ефективності  роботи лікарів згідно 

профілю; 

- брати участь в міжнародних проектах щодо придбання 
медичного обладнання, що дасть можливість розширити пакети 

медичних послуг; 

- оптимізація штатної чисельності молодшого персоналу в 

окремий підрозділ для виконання своїх функціональних 
обов’язків;  

- комплексна автоматизація закладу, впровадження МІС для 

ретельного аналізу і планування всіх процесів закладу; 

- співпраця з благодійними фондами міжнародних організацій 
щодо оновлення і придбання медичного обладнання; 

- удосконалення системи електронної реєстрації пацієнтів; 

- підвищувати інформованість пацієнтів про медичну допомогу 

шляхом впровадження рекламних послуг; 

- впровадити безперервний професійний розвиток 
медпрацівників; 

- продовжити заходи з енергозбереження та енергоефективності; 

- передавати в оренду вивільнені приміщення. 
 

 

Ризики при впроваджені медичної реформи:  

- наявність конкурентних медичних закладів; 

- економічний спад та значна частка неплатоспроможного 
населення; 

- зменшення кількості населення що призведе до зменшення 

попиту на медичні послуги;  

- недостатність забезпечення лікарськими засобами та виробами 
медичного призначення: 
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- погана якість доріг заважає пацієнтам швидко та зручно дістатися 
до лікарні.  

 

 
 

 

Очікувані результати:  

- зростання рівня якості та доступності медичної допомоги на 

другому рівні; 

- оснащення медичним обладнанням; 

- зниження плинності кадрів, особливо лікарів; 

- зростання рівня оплати праці працівників; 

- готовність до співпраці з НСЗУ;  

- заклад має бути конкурентоспроможним та 

пацієнтоорієнтовним.                                                                                                                                                                

                             
 

 

 


