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ЗВІТ 

про роботу Управління охорони здоров'я  

та медичної галузі  Івано-Франківської міської ради 

за 2021 рік 

 

№ 

з/п 

Назва заходів Термін 

виконання 

Стан 

виконання 

1.  Участь в  оперативних нарадах міського голови з 

питання «Про організацію роботи закладів охорони 

здоров’я Івано-Франківської міської ради щодо протидії 

поширенню коронавірусної хвороби (COVID–19)» - 14 

презентацій  

щовівторка, 

за залученням 

виконано 

2.  Проведення оперативних нарад з керівниками закладів 

охорони здоров’я  

щодекадно, 

за потребою 

виконано 

3.  Участь в оперативних нарадах заступника міського 

голови п.О.Левицького 

щотижня 

 

виконано 

 

4.  Забезпечення документообігу управління охорони 

здоров’я, підготовка наказів з основної діяльності, 

здійснення правового забезпечення роботи управління 

охорони здоров’я. 

Підготовлено 

- 242 наказ з основної діяльності;  

- 32 наказів з особового складу;  

- 54 наказів з надання відпусток, 

- 20 наказів з відряджень, 

- 80 наказів щодо медичного супроводу культурно-

мистецьких заходів, тощо 

відповідно до 

вимог чинного 

законодавства 

виконано 

5.   Забезпечення документообігу в управлінні охорони 

здоров’я ІФ МР за 2021 рік складає:  

-  7247 звернень громадян,  

- 18 інформаційних запитів,  

- 36 запитів на публічну інформацію,  

- 17 електронних звернень,  

- 35 звернень на службу «15-80»,  

- 133 звернень громадян, скерованих з департаменту 

охорони здоров’я облдержадміністрації;  

- 10 запитів Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини;  

- 56 звернень на особистому прийомі громадян у 

начальника УОЗ ІФМР, 

- 2187 листів УОЗ ІФМР до різних відомств, організацій, 

підприємств – вихідна кореспонденція 

за залученням виконано 
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6.  Звітування управління охорони здоров’я міської ради 

про підсумки роботи медичної галузі за 2020 рік на 

засіданні виконавчого комітету Івано-Франківської 

міської ради (11.02.2021 р.) 

11.02.2021 р. виконано 

 

7.  Проведення нарад з керівниками та головними 

бухгалтерами закладів охорони здоров’я міської ради 

щодо складання фінансових звітів про діяльність 

комунальних некомерційних підприємств, складання 

бюджетного запиту на 2022 ріка та проєкту фінансового 

плану закладу охорони здоров’я на 2022 рік   

щоквартально 

27.01.2021 

19.03.2021 

09.04.2021 

09.07.2021 

27.11.2021 

06.12.2021 

виконано 

8.  Підготовка звітів комунальних некомерційних 

підприємств ІФ МР про виконання фінансових планів 

ЗОЗ ІФМР за 2020 рік 

березень виконано 

9.  Здійснення  моніторингу  діяльності  закладів охорони  

здоров’я  міської ради з фінансово-економічних питань: 

 фінансової діяльності;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 закупівель, титульних робіт; 

 енергетичного моніторингу, 

 інформація про виплати коштів НСЗУ та 

залишків коштів на рахунках ЗОЗ, 

 виплати заробітної плати за кошти НСЗУ, 

 виплати коштів за ПМГ за пакетом лікування 

коронавірусної інфекції, 

 оперативна інформація про зайнятість 

працівників в ЗОЗ ІФМР, тощо 

 

 

 

щоденно 

щомісячно 

щомісячно 

щодекадно 

 

щомісячно 

щомісячно 

 

щомісячно 

виконано 

10.  Здійснення моніторингу основних показників  роботи 

закладів охорони здоров’я міської ради: 

- стану епідемічної ситуації щодо захворюваності на 

коронавірусну хворобу в розрізі ЗОЗ, 

- моніторинг стану вакцинації населення проти 

коронавірусної хвороби, 

- стану госпіталізації пацієнтів і кількості 

новонароджених, 

- стану госпіталізації пацієнтів з підозрою на 

коронавірусну хворобу, 

- смертних випадків від коронавірусної хвороби, 

- рейтингових показників основної діяльності,  

- захворюваність на грип та ГРВІ 

щоденно 

 

щоденно 

 

щоденно 

 

щоденно 

 

щоденно 

 

щоденно 

щомісячно 

щотижнево 

виконано 

11.  Організація медичних супроводів патріотично-

виховних, культурно-масових, спортивних заходів, 

організованих на відзначення загальнодержавних, 

релігійних свят: 

- підготовлено 80 наказів УОЗ ІФМР на проведення 

медичних супроводів 

за залученням виконано 

12.  Проведення засідань Експертної  ради  при  

виконавчому комітеті Івано-Франківської міської  ради 

та розгляд звернень щодо надання одноразової 

матеріальної допомоги малозабезпеченим мешканцям 

ІФ МТГ (відповідно до рішення  виконавчого   комітету   

щомісячно 

 

27.01.2021р 

01.03.2021р 

02.04.2021р 

виконано 
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від  21.01.2021 р. № 76  «Про Експертну раду  при 

виконавчому  комітеті  Івано-Франківської  міської  

ради». 

На 2021 рік були передбачені  кошти в сумі      11 829 

600 грн для надання одноразової матеріальної допомоги, 

в тому числі й на лікування та придбання ліків 

малозабезпеченим мешканцям міста та об’єднаної 

територіальної громади. 

Проведено 12 засідань Експертної ради,  на  яких  

розглянуто 920  звернень  та  виділено  одноразову 

матеріальну допомогу малозабезпеченим мешканцям ІФ 

МТГ на  лікування, в сумі  2 119 800 грн, з них 

розглянуто 171 звернення на лікування дітей на загальну 

суму 943 000 грн. : 

– засідання Експертної ради № 1 (27.01.2021р.) – 63 

звернення на загальну суму 188 500 грн; 

– засідання Експертної ради № 2 (01.03.2021р.) –  109  

звернення  на загальну  суму 173 500 грн; 

– засідання Експертної ради № 3 (02.04.2021р.) – 133 

звернень на загальну суму 258 500грн; 

– засідання Експертної ради № 4 (28.04.21р.) – 101 

звернення на загальну  суму 307 500 грн; 

– засідання Експертної ради № 5 (27.05.2021р.) – 115 

звернень на загальну суму 296 500 грн; 

– засідання Експертної ради № 6 (30.06.2021р.) – 108 

звернень на загальну суму 310 800 грн; 

– засідання Експертної ради №7 (30.07.2021р.) –  70 

звернень  на загальну суму  135 500 грн;  

–засідання Експертної ради № 8 (31.08.2021р.) – 66 

звернень  на загальну суму  134 000 грн; 

– засідання Експертної ради № 9 (30.09.2021р.) – 51 

звернення на загальну суму 98 500 грн; 

– засідання Експертної ради № 10 (29.10.2021р.) – 32 

звернення на загальну суму 72 000 грн; 

– засідання Експертної ради № 11 (30.11.2021р.) – 35 

звернень на загальну суму 79 500 грн; 

– засідання Експертної ради № 12 (20.12.2021р.) – 37 

звернень на загальну суму 65 000 грн. 

28.04.2021р 

27.05.2021р 

30.06.2021р 

30.07.2021р 

31.08.2021р 

30.09.2021р 

29.10.2021р 

30.11.2021р 

20.12.2021р 

13.  Підготовлено:  

- проєкти рішень виконавчого комітету ІФМР -46; 

- проєкти рішень сесії ІФМР – 16; 

- проєкти розпоряджень міського голови – 1 

за потребою виконано 

14.  Здійснення роботи тендерного комітету УОЗ ІФМР впродовж року виконано 

15.  Закупівля концентраторів для КНП ЦМКЛ та КНП МКЛ 

№1 – 26 шт  
березень-квітень виконано 

16.  Проведення адміністративних обходів ЗОЗ ІФМР – КНП 

ЦМКЛ, КНП МКЛ №1, КНП МКПЦ, КНП МДКЛ – які 

надають медичну допомогу – 60 моніторингових візитів 

щомісячно виконано 

17.  Проведення засідання Колегії управління охорони 

здоров'я міської ради  

Щоквартально 

31.03.2021 р; 

виконано 
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17.09.2021 р; 

21.12.2021 р 

18.  Проведення засідань міської експертної протиракової 

комісії  УОЗ ІФМР 

щоквартально 

03.06.2021р 

15.09.2021р 

21.12.2021р 

виконано 

19.  Проведення засідання клініко-експертної комісії УОЗ 

ІФМР 

щоквартально 

06.08.2021р 

06.09.2021р. 

15.10.2021р. 

28.10.2021р. 

05.11.2021р. 

13.12.2021р. 

 

виконано 

 

20.  Проведення засідання комісії інфекційного контролю за 

туберкульозом УОЗ ІФМР 

щоквартально 

04.06.2021р. 

10.09.2021р. 

23.12.2021р 

виконано 

21.  Участь  в  нараді за  участю заступника Міністра 

охорони здоров’я України В. Ляшка, в.о.голови НСЗУ 

А. Віленського, директорки Західного регіонального 

департаменту НСЗУ з приводу внесення КНП МКПЦ 

ІФМР до переліку закладів, які надають медичну 

допомогу пацієнтам з СOVID-19  

06.04.2021р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виконано 

22.  Участь в нараді заступника міністра МОЗ України О. 

Яременка з питань спроможної мережі та співпраці ЗОЗ 

та НСЗУ в 2022 році 

14.12.2021р виконано 

23.  Здійснення моніторингу надання медичної допомоги: 

- внутрішньо переміщеним особам; 

- учасникам бойових дій в АТО та ООС, 

- дітям ВПО та учасників АТО, тощо 

 

 

щомісячно 

виконано 

24.  Участь у роботі Координаційної обласної ради з 

протидії поширенню туберкульозу та ВІЛ/СНІДу в 

області 

24.03.2021р. 

21.05.2021р. 

виконано 

25.  Засідання Координаційної ради ІФМР з протидії 

поширенню ВІЛ-інфекції і туберкульозу на 2021 рік 

14.07.2021 р 

10.12.2021 р 

виконано 

26.  Організація вакцинації проти коронавірусної інфекції 

організованих колективів, підприємств, установ, 

організацій 

з 01.03.2021 – 

впродовж року 

виконано 

27.  Організація роботи в ЦВН – центрах вакцинації 

населення проти коронавірусної інфекції 

з липня, 

впродовж року 

виконано 

28.  Забезпечення медичних супроводів святкових заходів з 

нагоди 30 річчя відновлення Незалежності України – 21 

медичний супровід  

за період  

17.08.2021-

27.08.2021 р. 

виконано 

29.  Проведення святкових заходів з нагоди 30-річчя 

відновлення Незалежності України УОЗ ІФМР та в ЗОЗ 

ІФМР  

20-24.08.2021 

року 

виконано 

30.  За 2021 р. навчання  на  курсах підвищення кваліфікації  

пройшли  працівники: 

 М. Бойко пройшла навчання та перевірку знань у 

сфері цивільного захисту в Навчально-методичному 

 

 

08.02- 

12.02.2021 р. 

виконано 
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центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності»; 

 А. Вацеба – навчання он-лайн курсу «Запобігання та 

виявлення корупції в органах місцевого 

самоврядування»; 

 Н. Мельничук – навчання он-лайн курсу  

«Організація роботи в органах місцевого 

самоврядування»; 

 І. Микулич - навчання он-лайн семінару «Правове 

регулювання земельних відносин»; 

 Н. Мельничук – навчання он-лайн курсу 

«Комунікативні технології у  сфері публічного  

управління»; 

 М. Бойко – навчання на курсах тематичного 

удосконалення на базі ІФНМУ «Фандрайзинг в 

медицині», 

 А. Вацеба – навчання на курсах тематичного 

удосконалення на базі ІФНМУ «Організація  управління  

ОЗ  - «Медичне право України»; 

 А. Вацеба – навчання он-лайн курсу «Ділова 

українська мова у сфері державного управління: 

державна мова   політики основні  норми і стильові 

різновиди  літературної  мови,  мовний  етикет»; 

 К. Пісак – навчання он-лайн семінару  «Відкриті 

дані. Прозорість та підзвітність у державному  

управлінні  та  послугах»; 

 М. Бойко - проходження «Цифрограм для медичних 

працівників»,  

 М. Бойко – проходження «Цифрограм для 

держслужбовців»; 

 К. Пісак – он-лайн-навчання «Короткостроковий 

семінар з публічних закупівель»; 

 М. Лагойда – он-лайн навчання «Місцеві податки і 

збори»; 

 А. Вацеба – он-лайн-навчання «Менеджмент та 

лідерство на публічній службі»; 

 М. Бойко – он-лайн-навчання «Комунікативні 

технології у сфері публічного управління»; 

 М. Бойко – оф-лайн-навчання «Зимова школа 

управління охороною здоров’я. Школа  Протидії 

COVID-19. Секція «Інфекційний контроль»;  

 М. Тодорів – он-лайн-курс «Цифрова грамотність 

посадових осіб місцевого самоврядування. SMART-

технології»; 

 М. Тодорів – он-лайн-курс «Загальна професійна 

(сертифікатна) програма підвищення кваліфікації для 

впершепризначених на посади в органах місцевого 

самоврядування» 

 

09.02.-

10.02.2021р. 

 

 

04.03.2021р. 

 

26-27.03.21р 

 

 

17-18.06.21р. 

 

 

05.04-

16.04.2021р. 

 

27.05.-28.05.21р. 

 

 

02.06.21р.-

04.06.21р. 

 

 

 

10.06.2021 р. 

 

29.07.2021р 

 

30.07.2021 р. 

 

09.09.2021 р. 

 

12.10- 13.10.21 р. 

 

12.10- 

13.10.2021р. 

22.09.2021 р. 

 

14.12- 

17.12.2021 р. 

 

16.12- 

21.12.2021 р. 

 

13.12- 

30.12.2021 р. 

31.  Участь працівників УОЗ ІФМР у вебінарах МОЗ 

України (18), НСЗУ (9), селекторних нарадах МОЗ 

України (20), ДОЗ ОДА (15), тощо 

впродовж 2021 

року 

виконано 
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32.  Участь в онлайн-нараді за участю керівництва НСЗУ, 

голови ОДА, голови Івано-Франківської ОДА, 

керівників ЗОЗ ІФМР та області  з питань укладення 

договорів між закладами охорони здоров’я і НСЗУ 

квітень, 

листопад, 

грудень 

 

виконано 

33.  Участь в онлайн вебінарі «Трансформація сектору 

охорони здоров’я в громадах: виклики та рішення», 

організатор АМУ  

травень, 

червень, 

жовтень, 

листопад, 

грудень 

виконано 

34.  Провадження роботи на офіційному сайті управління 

охорони здоров'я міської ради  uoz.com - на сайті УОЗ 

ІФМР опубліковано у 2021 році : 

- 1238 медійних матеріали, 

- щомісячно - інформація про благодійні кошти, 

отримані ЗОЗ ІФМР за наростаючим підсумком, 

- щоквартально - фінансові плани ЗОЗ ІФМР на 2021 рік 

– зі змінами, 

- квітень 2021 р. - звіти про виконання фінансових 

планів ЗОЗ ІФМР за 2020 рік,  

- 23 набори відкритих  даних, 

- 12 протоколів Експертної ради  при МВК ІФМР – 12, 

щомісячно, 

- паспорти бюджетних програм УОЗ ІФМР за 2020 рік 

та за 2021 рік (після внесення  змін), 

- план роботи Координаційної ради ІФМР з протидії 

поширенню ВІЛ-інфекції і туберкульозу на 2021 рік, 

- протоколи № 1 і № 2 засідання Координаційної ради 

ІФМР з протидії поширенню ВІЛ-інфекції і 

туберкульозу у 2021 році, 

- оновлена інформація про керівництво УОЗ ІФМР та 

Положення УОЗ ІФМР. 

Відслідковується кількість відвідувань сайту. 

впродовж року виконано 

35.  Провадження роботи на офіційній  сторінці управління 

охорони здоров’я міської ради в соціальній мережі 

Facebook (https://www.facebook.com/uoz.if/) : 

- опубліковано 5381 дописів за 2021 р., 

  -  за сторінкою стежать 3 088  осіб  

   - охоплено людей – 20 122 осіб, 

- взаємодія з дописом – 5595 ос., 

- уподобання сторінки – 2 964 ос. 

У всіх закладах охорони здоров’я Івано-Франківської 

міської ради створені та функціонують сторінки в 

соціальній мережі Facebook 

У 2021 році створений і наповнюється сайт КНП МКПЦ 

ІФМР 

щоденно виконано 

 

36.  Участь у прес-конференції щодо реалізації україно-

румунського проєту «Аlthera» щодо капітального 

ремонту реабілітаційного залу і розвитку 

реабілітаційного лікування дітей з обмеженими 

можливостями у КНП «Міська дитяча клінічна лікарня 

ІФМР» 

травень виконано 
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37.  Участь в ІІ Молитовному Сніданку Прикарпаття 28.05.21р. виконано 

38.  Участь у Робочій зустрічі з Регіональним 

представником уповноваженого Верховної Ради України 

з прав людини в Івано-Франківській області 

28.05.21р. виконано 

39.  Організація та участь у моніторингових візитах міського 

голови до закладів охорони здоров’я міської ради : 

- відкриття УЗД-апарату в СП МП №3, СП МП№5 

КНП ЦПМКДД, 

- надання 10 концентраторів за участю міського 

голови для КНП МКЛ №1, 

- відкриття кабінету ендоскопічної діагностики 

(цистоскоп та фіброгастроскоп) в КНП ЦПМКДД, 

- запроваджено в  КНП МДКЛ діагностику на 

COVID-19 методом імуноферментного аналізу – 

придбано і введено в експлуатацію ІФА-аналізатор,  

- відкриття відділення екстреної медичної допомоги 

в КНП ЦМКЛ, 

- відкриття УЗД-кабінету в КНП МДКЛ, 

- відкриття трьох УЗД-кабінетів у КНП МКПЦ,  

- відкриття кабінету шийки матки у КНП МКПЦ, 

- відкриття Тисменичанської лікарської амбулаторії 

загальної практики сімейної медицини КНП ЦПМД, 

- відкриття травматологічного відділення в КНП 

ЦМКЛ, 

- відкриття в СП МП №5 КНП ЦПМКДД кабінету 

інфекційних захворювань,  

- відкриття в СП МП №5 КНП ЦПМКДД 

гінекологічного кабінету та кімнати «матері і дитини», 

- відкриття відділення сервісної служби в КНП 

ЦМКЛ,  

- відкриття ангіографа в КНП ЦМКЛ, 

- відкриття коридору відділення травматології і 

ортопедії КНП МКЛ№1, 

- встановлено газовий генератор, який працює в 

тестовому режимі в КНП ЦМКЛ, 

- відкриття кардіохірургічного відділення та 

ангіографічної операційної в КНП ЦМКЛ за участю 

прем’єр-міністра України Д.Шмигаля, 

- відкриття реабілітаційного відділення в СП МП 

№2 КНП ЦПМКДД,  

- відкриття кабінету функціональної діагностики в 

КНП МДКЛ, 

- відкриття офтальмологічного кабінету та кабінету 

дитячого невролога в КНП МДКЛ, 

- встановлено апарат МРТ для діагностики патології 

суглобів в КНП МКЛ№1 

впродовж року 

 

14.01.2021 

 

31.03.2021 

 

08.04.2021 

 

 

квітень-травень 

 

 

10.06.2021р. 

 

15.06.2021р. 

16.06.2021 р. 

 

16.06.2021р. 

 

18.06.2021р. 

 

 

18.06.2021р. 

 

19.08.2021р. 

 

19.08.2021р. 

 

 

20.08.2021 р. 

 

06.09.2021 

28.10.2021р. 

 

18.11.2021р. 

 

22.12.2021р 

 

 

23.12.2021р. 

 

24.12.2021р. 

 

24.12.2021р. 

 

28.12.2021р. 

виконано 

40.  Організація святкових заходів з нагоди Дня медичної 12 травня 2021 виконано 
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сестри – організація святкової Літургії та нагородження 

38 медичних сестер подяками міського голови, 

грамотами виконавчого комітету і грамотами УОЗ ІФМР 

41.  Організація святкових заходів з нагоди Дня медичного 

працівника :  

– нагородження 118 працівників ЗОЗ ІФМР подяками 

міського голови, грамотами виконавчого комітету ІФМР 

та грамотами УОЗ ІФМР, 

- нагородження 10 медичних працівників ЗОЗ ІФОР  

подяками міського голови, грамотами виконавчого 

комітету ІФМР, 

- проведення виставки фотографій «На межі світів» за 

участі працівників ЗОЗ ІФМР, 

- проведення фотовиставки «Ретрофото військового 

шпиталю», 

- проведення арт-інсталяції «Промінь вдячності» 

медикам, які працюють в закладах охорони здоров’я під 

час пандемії коронавірусної інфекції, 

- проведення святкового концерту за участю колективів 

закладів культури ІФМР, тощо 

17 червня 2021 виконано 

42.  Проведення конкурсу дитячих творчих робіт з нагоди 

Дня медичного працівника та нагородження переможців  

22.06.2021 виконано 

43.  Проведення флешмобу здавання крові для потреб 

лікарень на благочинній основі «Здай кров – врятуй 

життя» медичними працівниками ЗОЗ ІФМР 

07.06-15.06.2021 виконано 

44.  Здавання крові працівниками УОЗ ІФМР в рамках 

флешмобу «Здай кров – врятуй життя» 

14.06.2021 виконано 

45.  Проведення конкурсу дитячого малюнка в ЗОЗ ІФМР з 

нагоди Дня міста  

01-06.05.2021 виконано 

46.  Проведення святкових заходів в ЗОЗ ІФМР з нагоди Дня 

вишиванки 

18.06.2021 виконано 

47.  Інтерв’ю в ЗМІ з питань : 

- поширення грипу, ГРВІ – 11, 

- поширення коронавірусної інфекції - 12, 

- вакцинації проти коронавірусної інфекції - 13  

впродовж року виконано 

48.  Організація ефірів «Школи здоров’я» на ТБ РАІ  – 18 

прямих  ефірів 

впродовж 

року 

виконано 

 

 

 

Начальник Управління охорони здоров’я 

Івано-Франківської міської ради                  Марія  БОЙКО 
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Організаційна діяльність  

Управління охорони здоров’я міської ради у 2021 році 
 

Кадрове забезпечення управління охорони здоров’я Івано-Франківської міської 

ради. Штатна чисельність Управління охорони здоров’я ІФМР  станом на 01.01.2021 року 

становить 10 осіб, середньо-спискова чисельність працюючих за 2021 рік склала  8 осіб : 

- начальник управління, 

- заступник начальника управління – начальник відділу організації медичної допомоги 

населенню, 

- начальник відділу економічно-правових питань –головний бухгалтер, 

- начальник інформаційно-аналітичного відділу, 

- головні спеціалісти – 3 особи, 

- спеціаліст – 1 особа, 

- вакантна посада – 1.0. 

В закладах охорони здоров’я Івано-Франківської  міської ради у 2021 році штатними 

розписами було передбачено 3649,25 посад медичних та немедичних працівників, зайнятих – 

3071,25 посад, на яких працювало 3075 осіб.  

З числа працюючих в медичній галузі – 882,50 посад лікарів, на яких працювало 930 

лікарів (в тому числі 51 лікар-інтерн),  1244,5 посад середнього медичного персоналу, на яких 

працювало 1205 осіб, 480,50 посад молодшого медичного персоналу, на яких працювало 480 

осіб, 463,75 посад інших немедичних працівників, на яких працювало 460 осіб. 

У 2021 році працівники управління охорони здоров’я та закладів охорони здоров’я міської 

ради працювали в напруженому режимі у зв’язку із карантином (з 11.03.2020 року до 

31.12.2021 року) через пандемію коронавірусної хвороби, викликаної  коронавірусом SARS-

CoV-2. 

 

Організація документообігу в управлінні охорони здоров’я міської ради у 2021 році. 

Електронне документування управлінні охорони здоров’я міської ради здійснюється на 

підставі Інструкції з діловодства у виконавчих органах Івано-Франківської міської ради, 

затвердженої рішенням виконавчого комітету від 15.12.2017р. №872 та завдяки системі 

електронного документообігу «Діловод». 

Упродовж 2021 року документообіг управління охорони здоров’я міської ради складає: 

7247 звернення громадян, 18 інформаційних запитів, 36 запитів на публічну інформацію, 17 

електронних звернень, 35 звернень на службу «15-80», 133 звернень громадян, скерованих з 

департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації; 10 запитів Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини;  2187– вихідна кореспонденція. 

Управлінням охорони здоров’я міської ради видано 242 накази з основної діяльності;  32 

накази з особового складу; 54 накази (з питань надання відпусток) та 20 наказів (накази з 

питань відряджень).  

Організовано медичне обслуговування заходів, проведених в  

м.Івано-Франківську (підготовлено 80 наказів щодо медичного супроводу). 

Упродовж вказаного періоду підготовлено такі нормативно-правові акти: 

- рішення виконавчого комітету міської ради – 46; 

- рішення сесії міської ради – 16; 

- розпорядження міського голови – 1. 

За  2021 року проведено: 12  засідань Експертної ради при виконавчому комітеті міської 

ради; 43 оперативні наради. За сприянням управлінням охорони здоров’я міської ради 

проведено  Програми на телекомпанії РАІ – 18 телепередач, 23 інтерв’ю на ТБ «Галичина», ТБ 

«Карпати» та ін. щодо ситуації із грипом, ГРВІ  в м.Івано-Франківську та щодо організації 

вакцинальної кампанії від COVID-19, тощо. 
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Управлінням охорони здоров’я міської ради   відповідно до наказу №02/1 від 03.01.2020 

року «Про особистий прийом громадян в управлінні охорони здоров’я ІФМР»  забезпечено  

прийом громадян із відповідним  врахуванням  протиепідемічних заходів (обліковано 

відповідно даних особистого прийому – 56 звернень, без врахування телефонних звернень). 

Кількість перевірок, проведених упродовж 2021 року керівництвом та спеціалістами 

управління охорони здоров’я міської ради – 60. 

 

Правова робота. за 2021 рік, в час продовженого карантину на всій території України, в 

частині правових питань Управлінням охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради 

розглянуто та здійснено відповідне реагування, межах своєї компетенції, наступне:  

- до Управління охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради було направлено 14 

(чотирнадцять) листів із територіальних підрозділів Національної поліції України з питань, які 

стосувалися проведення службових розслідувань у зв’язку із відкритими кримінальними 

провадженнями, надання інформації про пацієнтів, які зверталися за медичною допомогою до 

закладів охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради, тощо. Також, Управлінням 

охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради направлено до територіального органу 

Національної поліції в Івано-Франківській області щодо злому електронної пошти. 

- Управлінням охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради в ході співпраці з 

Департаментом охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації, 

розглянуто 12 (дванадцять) запитів Служби безпеки України в Івано-Франківській області 

щодо здійснення перевірки та надання інформації стосовно можливого звернення за медичною 

допомогою в заклади охорони здоров’я громадян зазначених у запитах управління Служби 

безпеки України в Івано-Франківській області.  

- підготовлено та завізовано, із залученням правової допомоги понад 30 (тридцять) 

наказів Управління охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради із основної діяльності, 

які стосувались як діяльності закладів охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради так і 

інших питань. 

- опрацьовано понад 24 (двадцять чотири) договори із різних типів відносин, зокрема і 

щодо доставки медичного обладнання так і безоплатного користування предметами родового 

значення.  

- здійснювалась активна діяльність щодо врегулювання спорів на досудовому етапі, 

шляхом ведення переговорів, де зокрема і врегульовано претензії аптечних закладів щодо 

відсутності фінансування за договорами про відшкодування вартості препаратів інсуліну 

пацієнтам на цукровий діабет. 

- підготовлено та направлено звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини, та центральних органів влади, зокрема і до Міністерства охорони здоров’я 

України, Національної служби здоров’я України, тощо з проханням надання роз’яснень. 

- розглянуто 1 (один) адвокатський запит, що стосувався надання інформації звільненого 

працівника. Така мала кількість адвокатських звернень, зумовлена тим, що Управління 

охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради не володіє та не розпоряджається 

інформацією, яка може стосуватись мешканців міста Івано-Франківська та інших громадян, а 

також працівників закладів охорони здоров’я. 

- розроблено 1 (один) регуляторний акт, а саме рішення виконавчого комітету Івано-

Франківської міської ради «Про затвердження переліку і тарифів на платні медичні послуги 

закладах  охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради».  

- розглянуто 1 (одне) депутатське звернення Королика М. М., яке було направлено за 

належністю для відповіді Департаменту охорони здоров’я ОДА. 

- розглянуто та надано відповіді на 4 (чотири) листи Регіонального представника  

Уповноваженого в Івано-Франківській області. 

- розглянуто та надано відповіді на 8 (вісім) звернень громадян через урядову гарячу 

лінію.  
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- розглянуто запит Управління Західного офісу державної аудиторської служби в Івано-

Франківській області що стосувався надання інформації.  

- розглянуто та надано відповідь із залученням правової допомоги 33 (тридцять три) 

запити на надання публічної інформації та 41 (сорок одне) звернення громадян. 

Підготовлено більше 8 (вісім) проєктів рішення виконавчого комітету Івано-Франківської 

міської ради та більше 4 рішень Івано-Франківської міської ради. 

Надано консультації правового характеру підпорядкованим закладам охорони здоров’я 

Івано-Франківської міської ради та посадовим особам Управління охорони здоров’я Івано-

Франківської міської ради. 

Також, протягом 2021 року на Управління охорони здоров’я Івано-Франківської міської 

ради не подано жодної позовної заяви та не складено жодного адміністративного протоколу 

чи постанови про притягнення до адміністративної відповідальності та не відкрито 

кримінальних проваджень на посадових осіб Управління, що в свою чергу вказує на те, що 

Управління охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради діє в рамках визначених 

законодавства та дотримується вимог визначених у статті 19 Конституції України.  

 

Фінансово-господарська діяльність Управління охорони здоров’я ІФМР  за 2021 рік. 

Управління фінансується за рахунок коштів бюджету Івано-Франківської міської 

територіальної громади. Отримані бюджетні асигнування за 2021 рік склали 2 719 200,00 

гривень.  

Рух грошових коштів за рік склав 2 479 432,09 гривень. 

Фінансування проводилося у відповідності до кошторисів за наступними кодами видатків:  

КПКВК МБ 0710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, територіальних громадах» надходження коштів склало 2479432,09 гривень, з 

яких: 

1. Заробітна плата з нарахуваннями 2197924,33 грн. (88,6% надходжень); 

2. Предмети, матеріали та інвентар 103958,12 грн. (4,2% надходжень); 

3. Оплата послуг (крім комунальних) 156244,43 грн. (6,3% надходжень); 

4. Видатки на відрядження 987,09 грн. (0,1% надходжень);  

5. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 18918,12 грн. (0,7% надходжень), 

відшкодування витрат на утримання і експлуатацію орендованих приміщень;  

6. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів 

розвитку 1 400,00 грн. (0,1% надходжень). 

На 01.01.2022 року облікована дебіторська заборгованість в сумі 11503,81 грн. (виписані 

періодичні видання). 

КПКВК МБ 0712152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» надходження 

коштів склало 88580,00 гривень, з яких: 

1. Програма місцевого самоврядування "Місяць здоров`я. Дій сьогодні" 24930,00 гривень.  

2. Святкові заходи з нагоди Дня медичного працівника 63650,00 гривень.  

КПКВК МБ 0712144 «Централізовані заходи з лікування пацієнтів на цукровий та 

нецукровий діабет» надходження коштів склало 8995510,91 гривень, з яких:  

1. Субвенція державного бюджету 8539139,25 гривень; (94,9% надходжень 

2. Кошти місцевого бюджету 469961,00 гривень (5,1% надходжень).  

Укладені договори на проведено відшкодування за препарати інсуліну з наступними 

суб’єктами господарювання:  

ТОВ «Іва-Фарм» - 5968024,98 грн., 

ФОП «Носович Л.Я.» - 437109,92 грн., 

ТОВ «Фармастор» - 113735,09 грн., 

ТОВ «Реціпе» - 473170,12 грн., 

ПП ФК «Здорова родина» - 21738,82 грн.. 

ПП «Подорожник» - 1981731,98 грн. 
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КПКВК МБ 0718771 «Заходи із запобігання поширень інфекційних захворювань за 

рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету» надходження коштів склало 999986,00 

гривень. На виконання рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 

11.03.2021р. №381 закуплено кисневі концентратори в кількості 26 шт., які були передані на 

баланс підзвітних закладів, а саме: КНП «Центральна міська клінічна лікарня Івано-

Франківської міської ради» 16 шт.  та КНП «Міська клінічна лікарня №1 Івано-Франківської 

міської ради» 10 шт. 

 

Діяльність Експертної ради при виконавчому комітеті Івано-Франківської міської 

ради.  На 2021 рік для Департаменту соціальної політики виконавчого комітету  Івано-

Франківської міської ради затверджено 17 936 100 грн на матеріальні допомоги 

малозабезпеченим мешканцям Івано-Франківської міської територіальної громади. 

Впродовж 2021 року проведено 12 засідань Експертної ради при виконавчому комітеті 

Івано-Франківської міської ради, де розглядались звернення громадян  щодо надання 

одноразової матеріальної допомоги відповідно  до  Положення про Експертну  раду  при  

виконавчому комітеті Івано-Франківської міської  ради, затвердженого рішенням  виконавчого   

комітету   від  21.01.2021 р.  № 76  «Про  Експертну раду  при виконавчому  комітеті  Івано-

Франківської  міської  ради». 

Основним завданням Експертної ради при МВК є розгляд заяв стосовно надання 

матеріальної допомоги на підставі Експертних висновків, де зазначаються діагнози заявників, 

що звертаються, та на підставі актів обстеження матеріально-побутових умов проживання, де 

вказані умови проживання та розмір доходів сім’ї. 

Всього на 12 засіданнях Експертної ради розглянуто 920 звернень та  виділено одноразову 

матеріальну допомогу  на  лікування в сумі 2 119 800 грн, зокрема: 

– 171 звернення на лікування дітей на загальну суму 943 000 грн; 

– 749 звернень на лікування дорослих пацієнтів на суму 1 176 800 грн: 

– засідання Експертної ради № 1 (27.01.2020 р.) – 63 звернення на загальну суму 188 500 грн; 

–засідання Експертної ради № 2 (01.03.2020 р.) – 109 звернень  на загальну суму 173 500 грн; 

– засідання Експертної ради № 3 (02.04.2021 р.) – 133 звернення на загальну суму 258 500 грн; 

– засідання Експертної ради № 4 (28.04.2021 р.) – 101 звернення на загальну  суму 307 500 грн; 

– засідання Експертної ради № 5 (27.05.2021 р.) – 115 звернень на загальну суму 296 500 грн; 

– засідання Експертної ради № 6 (30.06.2021 р.) – 108 звернень на загальну суму 310 800 грн;  

– засідання Експертної ради № 7 (30.07.2021 р.) –  70 звернень  на загальну суму  135 500 грн;  

– засідання Експертної ради № 8 (31.08.2021 р.) – 66  звернень  на загальну суму  134 000 грн; 

– засідання Експертної ради № 9 (30.09.2021 р.) – 51 звернення на загальну суму 98 500 грн; 

– засідання Експертної ради № 10 (29.10.2021 р.) – 32 звернення на загальну суму 72 000 грн; 

– засідання Експертної ради № 11 (30.11.2021 р.) – 35 звернень на загальну суму 79 500 грн; 
– засідання Експертної ради № 12 (20.12.2021 р.) – 37 звернень на загальну суму 65 000 грн. 

Експертні висновки, які були підставою для розгляду заяви на  матеріальну допомогу, 

були видані працівниками КНП «ЦПМКДД ІФ МР» та КНП «ЦПМД ІФ МР», при виявленні 

чи динамічному спостереженні при таких захворюваннях: 

 онкологічні  захворювання  різних видів та локалізацій – 160 випадків (на 1 випадок 

виділено від 2000 до 10 000 грн); 

 інфаркт міокарду, гострі порушення мозкового кровообігу по ішемічному та по 

геморагічному типу, ішемічна хвороба серця, артеріальна гіпертензія – 134 випадки (на 1 

випадок в середньому виділено від 500 до     1500 грн, 1 випадок – 10 000 грн); 

 захворювання нервової системи (ДЦП, епілепсія, хвороба Паркінсона, хвороба 

Альцгеймера, розсіяний склероз) – 84 випадки (на 1 випадок в середньому виділено від 500 до 

1500 грн); 
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 хронічна хвороба нирок, корегована програмним діалізом  - 70 випадків (на 1 випадок 

виділялось 3000 грн); 

 ендокринна патологія (цукровий діабет, аутоімунні тиреоїдити, акромегалія, тощо) – 21 

випадків (в середньому на 1 випадок виділялось  від 500 до 3000 грн); 

 глаукома, катаракта та інші захворювання зору – 35 випадків (на 1 випадок виділялось від 

1000 до 1500 грн). 

Серед захворювань у дітей найбільш поширені випадки: 

– діти з інвалідністю, підгрупа «А» – 24 випадки (на 1 випадок виділено 10 000 грн); 

– захворювання нервової системи – 8 випадків (на 1 випадок виділено від 1000 до 5000 грн); 

– цукровий діабет І типу, середня важкість – 79 випадків (на 1 випадок виділено 2000 грн); 

- синдром Шерешевського Тернера – 1 випадок ( виділено 20 000 грн); 

синдром Віскотта-Олдріча – 1 випадок  (виділено 50 000 грн). 

 

Розгляд звернень медичних працівників, працівників освіти закладів 

підпорядкування Івано-Франківської міської ради. У 2021 році Управлінням охорони 

здоров’я розглянуто 7 916 звернень від малозабезпечених громадян щодо надання одноразової 

матеріальної допомоги, виплачено матеріальної допомоги на суму 16775600,00 грн. 

Також, в управлінні охорони здоров’я розглянуто 787 звернень медичних працівників 

закладів охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради, які перенесли захворювання на 

коронавірусну хворобу, та виділено рішеннями виконкому, одноразову  матеріальну  

допомогу  на  загальну суму  1482500,00грн. 

Впродовж 2021 року в Управлінні охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради 

розглянуто 177 звернень від родичів осіб, які померли від коронавірусної хвороби для 

отримання, та виділено рішеннями виконкому,  одноразову  матеріальну  допомогу  на  

загальну суму  900000,00грн. 

За 2021 рік розглянуто 942 звернення від працівників закладів освіти Івано-Франківської 

міської ради щодо надання одноразової матеріальної допомоги на лікування у зв’язку із 

перенесеною коронавірусною хворобою та виділено рішеннями виконкому,  одноразову  

матеріальну  допомогу  на  загальну суму  1377000,00грн. 

 

Інформаційна робота управління охорони здоров’я. У 2021році на  офіційній  сторінці 

управління охорони здоров’я міської ради в соціальній мережі Facebook 

(https://www.facebook.com/uoz.if/) опубліковано  5381 дописів.  

Середня відвідуваність поширених інформаційних  матеріалів 500-700,   

-за сторінкою стежать 3 088 осіб,   

- охоплено людей – 20 122 осіб,  

- взаємодія з дописами – 5595 ос.,   

- уподобання сторінки – 2 964 осіб.  

У всіх закладах охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради створені та 

функціонують сторінки в соціальній мережі Facebook. 

Провадження роботи на офіційному сайті управління охорони здоров'я міської ради  

uoz.com - на сайті УОЗ ІФМР опубліковано у 2021 році : 

- 1238 медійних матеріали, 

- щомісячно - інформація про благодійні кошти, отримані ЗОЗ ІФМР за наростаючим 

підсумком, 

- щоквартально - фінансові плани ЗОЗ ІФМР на 2021 рік – зі змінами, 

- квітень 2021 р. - звіти про виконання фінансових планів ЗОЗ ІФМР за 2020 рік,  

- 23 набори відкритих  даних, 

- 12 протоколів Експертної ради  при МВК ІФМР – 12, щомісячно, 

- паспорти бюджетних програм УОЗ ІФМР за 2020 рік та за 2021 рік (після внесення  

змін), 

https://www.facebook.com/uoz.if/
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- план роботи Координаційної ради ІФМР з протидії поширенню ВІЛ-інфекції і 

туберкульозу на 2021 рік, 

- протоколи № 1 і № 2 засідання Координаційної ради ІФМР з протидії поширенню ВІЛ -

інфекції і туберкульозу у 2021 році, 

- оновлена інформація про керівництво УОЗ ІФМР та Положення УОЗ ІФМР.  

Відслідковується кількість відвідувань сайту. 

У 2021 році створений і наповнюється сайт КНП МКПЦ ІФМР, 

 

Фінансово-господарська діяльність закладів охорони здоров’я Івано-

Франківської міської ради  у  2021 році 
 

Штатна чисельність працівників закладів охорони здоров'я Івано-Франківської міської 

ради станом на 01 січня 2022 року складає 3256,25 штатних одиниць (в т.ч. вторинна допомога  

2622,0), фактично зайнято 3071,25 штатних одиниць (в т.ч. вторинна допомога  2467,25), в т.ч. 

882,5 лікарських посад (в т.ч. вторинна допомога  664). 

Бюджет медичної галузі   на  2021 рік склав 864 479,1 тис.грн., зокрема 

- 89 134,7 тис.грн. – затверджене спрямування  з міського бюджету за загальним фондом 

(в т.ч. 470,0 тис.грн на забезпечення лікування пацієнтів на цукровий та нецукровий діабет),  

- 89 336,3 тис.грн. за спеціальним фондом бюджету (власні надходження ЗОЗ 52 525,3 

тис.грн. та видатки розвитку МТГ 36 811,0 тис.грн.), 

- 8 539,1 тис.грн - державна субвенція на забезпечення лікування пацієнтів на цукровий 

та нецукровий діабет,  

- 7 780,0 тис.грн.- на забезпечення централізованою 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, 

- 669 689,0  тис.грн. - находження від Національної служби здоров'я за програмою 

медичних гарантій (за оперативними даними закладів охорони здоров’я на 10.01.2022 року).  

Зокрема, за програмою медичних гарантій за договорами з НСЗУ заклади охорони 

здоров’я від Національної служби здоров'я України у 2021 році отримали надходження в сумі 

669,7 млн.грн., за 12 місяців 2020 року отримали надходження в сумі 536,4  млн.гривень. 

Надходження від НСЗУ у 2021 році в сумі 669,7 млн.грн. отримано по пакетах програми 

медичних гарантій:  

- Первинної медичної допомоги – 149,5 млн.грн. -  22,3%; 

- Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 98,6 млн.грн. – 14,7%; 

- Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій– 78,5 

млн.грн. – 11,7%; 

- Медична допомога при пологах -  18,4 млн.грн. - 2,8%; 

- Лікування пацієнтів методом екстракорпорального гемодіалізу в амбулаторних умовах 

– 16,0 млн.грн. – 2,4%; 

- Медична допомога при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах 15,0 

млн.грн. – 2,2%; 

- Медична допомога при гострому інфаркті міокарда 6,4 млн.грн. – 1,0%; 

- Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична 

допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу   

54,3 млн.грн. – 8,1%; 

- Перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг в частині 

умов, які застосовуються з 1 вересня 2020 року – 21,6 млн.грн. – 3,2%; 

- Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID -19, 

спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 – 182,3 млн.грн – 27,2%; 

- Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2 – 4,4 млн.грн. 0,7%; 
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- Інше  24,7 млн.грн. – 3,7%. 

На медичну галузь у 2021 р. (станом на 31.12.2021) передбачено спрямування  з 

міського бюджету 125 945,7 тис.грн. (2020р. – 138 692,5 тис.грн.):  

- на енергоносії – 56 143,9 тис.грн., 12 міс.2020р. 33 070,4 тис.грн.; 

- оплату праці – 11 977,4 тис.грн.,  12 міс.2020р. 50 427,7 тис.грн.; 

- медикаменти – 7 183,5 тис.грн., 12 міс.2020р. 11 326,5 тис.грн.; 

- харчування – 212,4 тис.грн., 12 міс.2020р. 634,0 тис.грн.; 

- пільгові медикаменти – 9 317,6 тис.грн., 12 міс.2020р. 6 203,6 тис.грн.;  

- забезпечення лікування пацієнтів на цукровий та нецукровий діабет 470,0 тис.грн.,                  

12 міс.2020р. 4 805,1 тис.грн.; 

- інші видатки (господарські потреби, оплата послуг, розрахунки з бюджетом) –                            

3 829,9 тис.грн.,  12 міс.2020р. 2 834,7 тис.грн.; 

- придбання обладнання – 27 748,4 тис.грн.,  12 міс.2021р. 24 333,1 тис.грн.; 

- капітальні ремонти  та будівництво – 2 977,2 тис.грн., 12 міс.2020р.  4831,0  тис.грн.; 

- реконструкція з добудовою відділення екстреної медичної допомоги КНП «ЦМКЛ») – 

5000,0 тис.грн.; 

- медичне забезпечення, реабілітація, відновне лікування та цілодобовий догляд дітей, 

які перебувають у складних життєвих обставинах, залишились без батьківської опіки, дітей, 

які зазнали насильства та ін. – 250,0 тис.грн.; 

- забезпечення невідкладної кардіологічної допомоги - 835,4 тис.грн. за 2020 рік  126,4  

тис.грн. 

У 2021 року у структурі видатків закладів охорони здоров’я міської ради, які надають 

стаціонарну медичну допомогу, витрати на харчуванння на 1 ліжко-день склали  28,14 грн, 

витрати на медикаменти на 1 ліжко-день склали в середньому  301,24 грн, зокрема:  

- КНП ЦМКЛ - витрати на харчуванння на 1 ліжко-день склали  31,51 грн, витрати на 

медикаменти на 1 ліжко-день склали в середньому  523,28 грн, 

- КНП МКЛ№1 - витрати на харчуванння на 1 ліжко-день склали  28,00грн, витрати на 

медикаменти на 1 ліжко-день склали в середньому  495,00 грн, 

- КНП МДКЛ - витрати на харчуванння на 1 ліжко-день склали  21,42 грн, витрати на 

медикаменти на 1 ліжко-день склали в середньому  71,31 грн, 

- КНП МКПЦ - витрати на харчуванння на 1 ліжко-день склали  31,64 грн, витрати на 

медикаменти на 1 ліжко-день склали в середньому  115,31 грн. 

В структурі затверджених для медичної галузі видатків за 2021 р. обсяг державних 

коштів на централізовані заходи з лікування пацієнтів на цукровий та нецукровий діабет склав  

- 8 539,1 тис.грн, 12 міс.2020 року – 7935,5 тис.грн. 

Бюджет охорони здоров’я медичної галузі за 2021 рік  виконано на  85,9%, фактично 

використано  108 236,6 тис.грн. (12 міс. 2020р. 96 993,2 тис.грн.) при плані на поточний  

період   125 945,7 тис. грн. (12 міс. 2020р. 138 692,5 тис.грн.): 

- для пацієнтів пільгових категорій населення  на придбання медикаментів, надання 

стоматологічної допомоги на здійснення лікування та ортодонтичної корекції  росту зубів 

дітей виділено кошти в сумі 6 943,2 тис. гривень (74,5% виконання до призначень на 2021 

рік), 

- на забезпечення пацієнтів з цукровим діабетом препаратами інсуліну  – державний 

бюджет 8 539,1 тис.грн., з місцевого бюджету в сумі 456,4 тис.грн.  (100% виконання до 

призначень на 12 міс.2021 року), 

- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 43 445,8 тис.гривень (77,4 

% виконання до призначень на  12 міс. 2021 року), 

- на придбання обладнання для КНП ЦМКЛ, для реалізації запланованих заходів у 

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

Румунії-Україні використано 1667,8 тис.гривень (в т.ч.: автоматичний лабораторний 
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коагулометр, стаціонарний IVD біохімічний автоматичний аналізатор метаболічного профілю 

IVD, машина автоматична для проявлення рентгенівської плівки), 100% виконання, 

- на реконструкцію з добудовою відділення екстреної медичної допомоги КНП ЦМКЛ 

використано 4 998,8 тис.грн.; 

- на придбання обладнання у КНП ЦМКЛ для заміни рентгенівської трубки для 

томографа Тошіба Аквіліон Прайм використано 2 300,0 тис.грн., на придбання біохімічного 

аналізатора використано 500,0 тис.грн.; 

- на придбання системи УЗД для КНП «МДКЛ ІФ МР» та КНП «МКПЦ ІФ МР» на 

загальну суму 5 027,6 тис.гривень; 

- на придбання МРТ для КНП «МКЛ №1 ІФ МР»  на загальну суму 11 165,0 тис.грн.; 

- на придбання обладнання для облаштування клініко-діагностичної лабораторії в КНП 

МКПЦ використано 5 737,8 тис.грн. (в т.ч.: автоматичний біохімічний аналізатор, ІХЛА 

аналізатор, коагулометр  автоматичний, апарат ШВЛ експертного класу з моніторингом СО2, 

гематологічний аналізатор, аналізатор електролітів крові і т.п.) ; 

- на придбання гематологічного аналізатора для КНП ЦПМД (АЗПСМ с.Радча) 

використано 100,0 тис.грн.; 

- на боротьбу із коронавірусною інфекцією COVID-19 за кошти бюджету Івано-

Франківської міської територіальної громади закуплено 26 кисневих концентратори на 

загальну суму 1 000,0 тис.гривень; 

- здійснено капітальні ремонтні роботи в лікарнях, амбулаторно-поліклінічних закладах 

– на суму 1578,4 тис.грн. (за 12 міс. 2020 року – 1861,1 тис.грн.)  

За кошти субвенції з обласного бюджету на загальну суму 3000,0тис.грн.  придбано 

медичне обладнання для КНП «Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської 

міської ради» (ультразвукова система візуалізації, системи моніторингу фізіологічних 

показників одного пацієнта та параметрів з можливістю проведення дефібриляції) та для КНП 

«Міська клінічна лікарня №1 Івано-Франківської міської ради» (модульний монітор, 

відеоларингоскоп, дефібрилятор- монітор). 

За кошти субвенції з державного бюджету на забезпечення централізованої подачі 

кисню, які надають стаціонарну медичну допомогу  : 

- в сумі 3000,0 тис.грн. та проведено реконструкцію ситеми подачі кисню в КНП ЦМКЛ,  

- в сумі 1780,0 тис.грн. та придбано устаткування для КНП МКЛ №1 (апарат наркозно-

дихальний, шприцеві насос та модуль капнографії). 

За 2021 рік (за оперативними даними закладів охорони здоров’я) загальна сума 

позабюджетних надходжень склала 54 654,9 тис.грн.:  від наданих платних послуг – отримано 

20 738,9 тис.грн., отримано кошти та безкоштовно товарів в натуральній формі від 

благодійників на загальну суму 33 916,0 тис.грн. 
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Основні показники  роботи закладів охорони здоров’я 

 Івано-Франківської міської ради за 2021 рік 
 

Ліжковий фонд стаціонарних закладів охорони здоров’я Івано-Франківської міської 

ради у 2021 році становив  961 ліжко.  

План ліжко-днів за звітний період виконано на  78,3 відсотка: при плані 312,3 тис. 

ліжко-днів, виконання склало 244,4  тис. ліжко-днів. У порівнянні з 2020 роком виконання 

плану ліжко-днів на  1,7  відсотки менше  (при плані  270,9 тис. ліжко-днів, виконання було 

216,8 тис. ліжко-днів, що становить  80,0%).  

У денних стаціонарах функціонує 200 ліжок.  

  
План виконання 

ліжко-днів, 2021 р. 

Виконання ліжко-

днів, 2021 р. 

Всього в ЗОЗ ІФМР, ліжка 950 961 

Ліжко-дні, стаціонар 312 344 244 421 

Денні стаціонари, ліжка 200 200 

Ліжко-дні, денний 45 800 24 866 

Лікарські відвідування 1 510 693 1 372 191 

Лікарські відвідування до лікаря-стоматолога 84 000 42 400 

  КНП ЦМКЛ 

Звичайні стаціонари, ліжка 440 440 

Ліжко-дні, стаціонар 149 424 116 888 

  КНП МКЛ №1 

Звичайні стаціонари, ліжка 200 211 

Ліжко-дні, стаціонар 67 920 58 605 

  КНП МДКЛ 

Звичайні стаціонари, ліжка 100 100 

Ліжко-дні, стаціонар 34 000 31 947 

Лікарські відвідування 2 400 8 578 

  КНП МКПЦ 

Звичайні стаціонари, ліжка 210 210 

Ліжко-дні, стаціонар 61 000 36 981 

Денні стаціонари, ліжка 16 16 

Ліжко-дні, денний 4 000 1 566 

Лікарські відвідування 140 493 74 313 

  КНП ЦПМД 

Лікарські відвідування 44 800 59 300 

  КНП ЦПМКДД 

Денні стаціонари, ліжка 184 184 

Ліжко-дні, денний 41 800 23 300 

Лікарські відвідування 1 323 000 1 230 000 

 

Стан надання медичної допомоги пацієнтам з терапевтичною патологією                          

у 2021 році.  Терапевтична допомога населенню Івано-Франківської МТГ надається лікарями 

ЗПСМ, терапевтами та вузькими спеціалістами терапевтичного профілю  в закладах охорони 

здоров’я Івано-Франківської міської ради. 

Робота терапевтичної служби 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».   
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В структурі КНП «ЦПМКДД ІФМР» налічується: 

- 5 структурних підрозділів - міських поліклінік для наданння меди чної допомоги 

дорослому населенню та 1 міська дитяча поліклініка, 

- 5 АЗПСМ прилеглих до міста Івано-Франківська сіл - с.Крихівці, с.Хриплин, 

с.Микитинці, с.Угорники та с.Вовчинець, 

- заклад надає медичну допомогу 211 612 декларантам. 

В структурі КНП «ЦПМД» налічується:  

- АЗПСМ с.Черніїв з ФАП с.Чукалівка і ФАП с.Березівка, АЗПСМ с.Підлужжя з ФАП 

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

с.Тисменичани з ФАП с.Камінне, АЗПСМ с.Братківці, 

- заклад надає медичну допомогу 17 165 декларантам. 

Проаналізувавши показники загальної захворюваності населення слід відмітити, що за 

2021 рік в порівнянні з 2020 роком спостерігається зниження показників загальної 

захворюваності практично по всіх нозологіях, окрім інсулінзалежного цукрового діабету, що 

на 10 випадків більше у 2021 році (показник на 100 тис.нас. - 215.8  проти 212.4 на 100 тис.нас. 

у 2020 році), ішемічної хвороби серця на 1003 випадків (показник на 100 тис.нас - 15971.3 у 

2021 році проти 17406,1 на 100 тис.нас. у 2020 році), виразкової хвороби на 6 випадків більше 

у 2021 році (показник на 100 тис.нас. 581.7 у 2021 році проти 577.1 у 2020 році), пневмоній – 

4438 випадки  у 2021 році проти 2972 випадків у 2020 році, що на 1466 більше в 2021 році 

(показник на 100 тис.нас - 2114.3 проти 1424.9 на 100 тис.нас. у 2020 році), в основному за 

рахунок вірусно-бактеріальних пневмоній на фоні коронавірусної хвороби. Основні показники  

загальної та первинної захворюваності дорослого населення (на 100 тис. дор. нас.) подані в 

таблиці нижче: 
 

Нозологія 

Загальна захворюваність Первинна захворюваність 

2021 рік 2020 рік 2021 рік 2020рік 

Абсо 

Лют. 

Показ 

ник 

Абсо 

лютне 

Показ 

ник 

Абсо

лют. 

Показ 

ник 

Абсо 

Лют. 

Показ 

ник 

Анемії 372 177.2 460 220.0 99 47.2 87 41.7 

Диф. зоб ІІ-ІІІ ст. 222 105.8 226 108.4 14 6.7 15 7.2 

Тиреотоксикоз 205 97.7 207 99.2 27 12.9 16 7.7 

Цукровий діабет 8243 3927.0 8410 4032.2 636 303.0 479 229.7 

-інсулінозалежний 453 215.8 443 212.4 6 2,9 8 3.8 

Ревматизм 379 180.6 807 386.9 3 1.4 2 1.0 

Гіперт.хвороба(вся) 33525 15971.3 36304 17406.1 2313 1101,9 2778 1331.9 

ІХС 24680 11742.3 23677 11352.1 1082 515.5 1329 637.2 

в т.ч. стенокардія 3758 1790.3 4728 2266.9 176 83.8 236 113.2 

Інфаркт міокарду 168 80.1 188 90.1 168 80.0 191 98.1 

ЦВЗ 6101 2906.5 7293 3496.7 949 452.1 1421 681.3 

Інсульти 473 225.3 557 267.1 473 225.3 557 267.1 

Пневмонії 4438 2114.3 2972 1424.9 4438 2114.3 2972 1424.9 

Хр. бронхіти 2455 1169.6 3482 1669.5 176 83.8 106 50.8 

Бронх.астма 622 296.3 681 326,5 61 29.1 56 26.8 

Виразкова х-ба 

(шлунку, ДПК) 

1221 581.7 1205 577.7 89 42.4 153 73.4 

Цирози печінки 183 87.2 211 101.2 20 9.5 34 16.3 

Хронічні гепатити 624 297.3 844 404.7 101 48.1 80 38.4 

РА 439 209.1 432 207.1 11 5.2 20 9.6 

ДОА 2569 1223.9 2686 1287.8 677 322.5 406 194.7 

Хр.гломерулонефр. 111 52.9 116 55.6 5 2.4 6 2.9 

Хрон. пієлонефрит 1625 774.1 1726 827.5 67 31.9 150 71.9 
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Причиною зниження загальної захворюваності є недооблік вище вказаних захворювань у 

зв’язку з введеними карантинними обмеженнями на період епідемії коронавірусної хвороби 

COVID19 та дистанційною роботою сімейних лікарів. 

Зросла первинна захворюваність на деякі ендокринні захворювання, зокрема, на 

цукровий діабет з 479 випадків  до 636 випадкіів, що на 160 випадків більше у 2021 році, в 

показнику 229.7 на 100 тисю.нас. проти 303.0 на 100 тис.нас.у 2020 році, на тиреотоксикоз з 16 

випадків до 27 випадків, що на 11 більше в 2020 році, в показнику 12.9 на 100 тис.нас.  у 2021 

році проти 7.7 на 100 тис.нас. у 2020 році.  

Збільшилась кількість виявлених у 2021 році анемій на 12 випадків, в показнику 47.2 на 

199 тис.нас.проти 41.7 на 100 тис.нас. у 2020 році, ревматизму на 1 випадок, в показнику 1.4  

на 100 тис.нас. проти 1.0 на 100 тис.нас. у 2020 році, хронічних гепатитів на 21 випадок, в 

показнику 48.1 на 100 тис.нас. у 2021 році  проти 38.4 в 2020 році, ДОА на 271 випадок, в 

показнику 322.5 на 100 тис.нас. у 2021 році  проти 194.7 на 100 тис.нас. у 2020 році. 

Також у 2021 році спостерігається значний ріст захворюваності на бронхо-легеневі 

захворюваннями, а саме: хронічні бронхіти зросди зі 106 випадків у 2020 році  до 176 у 2021 

році, що на 70 випадків більше, в показнику 83.8 на 100 тис.нас у 2021 році проти 50.8 на 100 

тис.нас. у 2020 році, на бронхіальну астму з 56 випадків до 61 випадку, що на 5 більше у 2021 

році, в показнику 29.1 на 100 тис.нас. у 2021 році проти 26.8 на 100 тис.нас. у 2020 році та на 

пневмонії – 4438 випадків у 2021 році проти 2972 випадків у 2020 році, що на 1466 випадків 

більше в 2021 році, в показнику 2114.3 на 100 тис.нас. у 2021 році проти 1424.9 на 100 тис.нас. 

у 2020 році. 

Дані показники свідчать про покращення виявлення соціально важливих хронічних 

захворювань, проте дану роботу необхідно покращувати з метою виявлення хронічної 

патології на ранніх стадіях. 

Позитивним є зниження у 2021 році захворюваності на інсульти – 473 випадки проти 557 

випадків за 2020 рік, що на 84 випадки менше в 2021 році. Геморагічних інсультів виявлено 58 

випадків, це 10.7% від загальної кількості інсультів проти 63 випадків  (11,3%) за 2020 рік. 

Аналізуючи захворюваність на інфаркт міокарду слід відмітити зниження кількості 

інфарктів з 188 випадків у 2020 році до 168 випадків у 2021 році, що на 20 випадків менше. 

Зниження показників захворюваності на інсульти та інфаркти частково пояснюється 

успіхом запровадження урядової програми «Доступні ліки» згідно якої пацієнти з 

гіпертонічною хворобою отримують ліки безкоштовно або із незначною доплатою.  

Стан надання стаціонарної терапевтичної медичної допомоги у 2021 році. 

Стаціонарна медична допомога терапевтичним пацієнтам надається у двох терапевтичних 

відділеннях КНП ЦМКЛ та терапевтичному відділенні з гастроентерологічними ліжками КНП 

МКЛ №1. 

Терапевтичне відділення №1 КНП ЦМКЛ розгорнуте на 65 ліжок, із них 55 ліжок 

терапевтичного профілю, 10 ліжок ендокринологічного профілю, на яких впродовж епідемії 

коронавірусної хвороби надавалась допомога пацієнтам з вірусно-бактеріальними 

пневмоніями.  

Терапевтичне відділення №2 КНП ЦМКЛ розгорнуте на 45 ліжок + 5 ліжок для 

лікування пацієнтів з нефрологічною патологією. Основні показники роботи ліжок 

терапевтичного профілю КНП ЦМКЛ у 2021 році наведені в таблиці:  

 с/ річна к-

ть ліжок 

Зайнятість 

ліжок у днях 

% 

виконання 

плану Л/Д 

Сер.термін

перебуван. 

Обіг ліжка Летальніст 

в % 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

всього 238 226 167,4 298,2 98,6 87.8 10,9 8,7 15,2 34,5 1,1 6,2 

терапія №1 57 55 112,5 262,9 66,3 77,4 12,3 11,9 9,2 22,0 1,0 2,7 

терапія №2 65 45 143,0 333,4 84,2 98,2 14,4 12,9 9,9 25,9 0,7 2,1 

кардіологія 60 60 132,7 261,6 78,2 77,0 12,7 11,3 10,5 29,2 1,0 2,9 
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ревматологія 8 18 342,0 248 201,4 73,0 11,1 11,4 30,9 21,8 0,0 2,5 

нефрологія 5 5 30,0 - 17,7 - 7,9 - 3,8 -   0,0 - 

суд.невролог 43 43 144,2 282,3 84,9 83,1 10,6 9,0 13,6 31,3 9,4 12,4 

Середньорічна кількість терапевтичних ліжок порівняно з 2020 роком по закладу дещо 

зменшилась у зв’язку з перепрофілюванням відділень на вимогу потреб через коронавірусну 

пандемію 

Зайнятість ліжка в 2021 році зросла до 298,2 проти 167,4 дні у 2020 році, як і обіг ліжка 

зріс з 15,2 до 34,5 у 2021 році, оскільки збільшилась кількість пацієнтів та зменшилась середня 

тривалість перебування пацієнта на ліжку. Це можна пояснити збільшенням інтенсивності 

лікування у зв’язку із пандемією коронавірусної хвороби. 

За 2021 рік значно зросла летальність з 1.1.% у 2020 році до 6,2 % у 2021 році, що 

пояснюється важкістю патології, в основному за рахунок вірусно-бактеріальних пневмоній на 

фоні COVID-19, занедбаних стадій онкологічних захворювань, а також збільшенням числа 

пацієнтів старшої вікової категорії з важкою супутньою патологією. 

У 2021 році структура пролікованих пацієнтів за нозологічними одиницями  в 

терапевтичному відділенні №1 КНП ЦМКЛ була наступна: 

 2021 рік 2020 рік 

 Випадки л/дні Сер.терм. Випадки л/дні Сер.терм. 

1 Коронавірусна хвороба, 

підтверджено ПЛР, 

COVID-19 

911 11660 12.8 504 7761 15,4 

2  Коронавірусна  хвороба 

COVID-19 U07.2 

120 1248 10.4 287 3681 13,1 

3 Пневмонії вірусно-

бактеріальні 

120 1056 8,8 84 957 11,4 

4 Гострий бронхіт 2 10 5,0 6 44,4 7,4 

5 Хронічний необстр. 

бронхіт 

14 100 7,2 22 201 9,1 

6 ХОЗЛ 1 12 12,0 - - - 

7 Туберкульоз 3 17 5.7 - - - 

8 ГЕРХ - - - 3 19 6,3 

9 Виразка 12 п. Кишки - - - 1 1 1,0 

10 Виразка шлунка - - - 9 81 9,0 

11 Гострий гастрит - - - 11 144 13,0 

12 Хр. гастродуоденіт - - - - - - 

13 Хр. холецистит - - - 2 78 8,6 

14 Хр.криптогенний гепатит - - - 1 6 6,0 

15 Хрон. вірусний гепатит  - - - 1 15 15,0 

16 Синдром Жильбера - - - 1 7 7,0 

17 Хр. панкреатит - - - 28 280 10,0 

18 ПХЕС - - - 5 57 11,4 

19 Виразковий коліт - - - - - - 

20 Цирози печінки - - - 14 182 13,0 

21 Цукровий діабет І тип - - - 2 30 15,0 

22 Цукровий діабет ІІ тип - - - 52 668 12,8 

23 Гіпотіреоз - - - 2 30 15,0 

24 Тіреотоксикоз  - - - 1 12 12,0 

25 Аутоімунний тіреоїдит - - - 1 12 12,0 

26 Гіпопітуїтаризм - - - - - - 

27 Гіпоталамічний синдром - - - - - - 
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28 Гострий пієлонефрит - - - - - - 

29 ХХН. Пієлонефрит - - - - - - 

30 Гостре пошкодження 

нирок 

- - - - - - 

31 Ревматоїдний артрит - - - - - - 

32 Артирт неуточнений - - - - - - 

33 Псоріатичний  артрит - - - - - - 

34 Подагра - - - - - - 

35 Остеоартроз - - - - - - 

36 Залізодефіцитна анемія - - - 4 50 12,5 

37 В-12 дефіцитна анемія - - - 1 4 4,0 

38 Вторинна анемія - - - - - - 

39 Онкопатологія - - - 10 133 13,3 

40 НЦД - - - 2 24 12,0 

41 Хр.Гострий інфаркт міок. 1 5 5.0 - - - 

42 ІХС. Стенокардія напруги - - - 9 109 12,2 

43 ІХС. Диф. кардіосклероз 37 395 10,7 71 785 11,0 

44 ТЕЛА 2 26 13,0 10 108 10,8 

45 Міокардит  - - 1 12 12,0 

46 Ендокардит - - - 71 785 11,0 

47 Кардіоміопатія - - - - - - 

48 Гіперт. х-ба (ІІ ст.) - - - 10 108 10.8 

49 Гіпертонічна хв.,ІІІ ст - - - 5 - 13,0 

50 Алергія,  дерматит 1 2 2.0 1 - 12,0 

51 Отруєння - - - 1 4 4,0 

52 Мононуклеоз - - - 1 5 5,0 

53 Всього 1212 14462 11,9 1633 16265 13,3 

За 2021 рік у відділенні проліковано 1212 пацієнтів проти 1633 за 2021 рік, що на 421 

більше в 2021 році. З них 911 пацієнтів з коронавірусною хворобою COVID-19, підтверджених 

ПЛР (+) та 120 з вірусно-бактеріальними пневмоніями (підтверджено епідеміологічно, 

клінічно та додатковими методами обстеженнями, в тому числі лабораторними 

дослідженнями ІФА) проти 504 ПЛР(+)-пацієнтів  та 287 пацієнтів з вірусно-бактерійними 

пневмоніями за 2020 рік. 

У 2021 році у відділенні виявлено 3 випадки туберкульозу легень проти 2 вип. у 2020р. 

Показники летальності в терапевтичному відділенні №1 КНП ЦМКЛ за три роки 

наступні:. 

  2019 рік 2020 рік 2021 рік 

1. Всього померло 22 12 33 

2. Кількість розтинів 1 (4.5%) - 2 (6%) 

3. Додобова летальність 3(13.6%) - 2 (6%) 

 Структура нозологічних одиниць померлих 

1 Раки різної локалізації  - 6 (27.2%) - 

2 ІХС. Кардіосклероз дифузний. 

СНІІБ-ІІІ 

5 (41.6%) 12 (54.5%) 2 (6%) 

3 Гострий інфаркт міокарда - - 1 (3%) 

4 Цироз печінки - 3 (13.6%) - 

5 Пневмонія вірусно-бактеріаль.   2 (6%) 

6 Коронавірусна хвороба, 7 (58.3%) - 28 (84,8%) 

Вікова категорія 
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1 Працездатний вік 1 3 (13.5%) 1(3%) 

2 60-80 років 4 12 (54.5%) 18 (54.5%) 

3 Більше 80 років 7 6 (27.2%) 14 (42.5%) 

4 Розходження клінічних та 

паталогоанатомічних діагнозів 

- 1(4.5%) - 

5 Середній ліжкодень померлих 9,4 4,3 9,0 

6 Сільські жителі 3 (25%) 6 (27.2%) 8 (24.2%) 

За 2020 рік померло 33 пацієнти, летальність становить 2,7%. Випадків додобової 

летальності - 2. Розтини проводились у 2 випадках, розходжень діагнозів не було.  

В структурі померлих переважають особи з діагнозом ІХС, кардіосклероз дифузний - 2 

випадки, гострий ІМ – 1 випадок, вірусно-бактеріальна пневмонія - 2 випадки,  ускладнена 

коронавірусна хвороба - 28 випадків. 

Вікова категорія померлих пацієнтів: працездатного віку - 1 випадок, віку  60-80 років - 

18 осіб, віку старших 80 років - 14 випадків.  

Структура пролікованих пацієнтів в терапевтичному відділенні №2 КНП ЦМКЛ за 2020-

2021 рр. 

1.  

 2020 р. 2021 р. 

випадки Л/дні 
Сер. 

терм. 
випадки Л/дні 

Сер. 

терм. 

2.  COVID(підтв.ПЛР+ U 07.1 506 8551,4 16,9 623 9046  14.6 

3.  
Вірусно-бактеріальні 

пневмонії COVID U 07.2 
338 4630,6 13,7 76 1072 14.1 

4.  Онкопатологія 8 91 11,4 10 98 10.8 

5.  Залізодефіц. анемія 4 55 13,8 10 128 12.8 

6.  Саркоїдоз - - - - - - 

7.  Цукровий діабет 16 186 11,4 32 225 9.2 

8.  Синдром Жільбера 1 15 15 - - - 

9.  Аутоімунний тиреоїдит - - - - - - 

10.  Тиреотоксикоз неуточн - - - - - - 

11.  НЦД 4 25 4,2 1 10 10 

12.  Міастенія - - - - - - 

13.  ІХС. Стенокардія  - - - - - - 

14.  Ревматизм - - - 1 15 15.0 

15.  ЦВЗ - - - 1 10 10.0 

16.  ТЕЛА 1 21 21 - - - 

17.  ІХС.Кардіосклероз  104 864 8,3 44 461 10,4 

18.  Гіперт. х-ба  40 495 12,4 18 166 9,3 

19.  Кардіоміопатія - - - - - - 

20.  Хр. вірусні гепатити 1 14 14 3 36 12 

21.  Ниркова гіпертензія - - - - - - 

22.  Бронхіальна астма 1 3 3 1 7 7,0 

23.  Інші вірусні пневмонії 22 263 11,96 134 557 14.9 

24.  Бактеріальна пневмонія 146 1883 12,8 52 563 10.8 

25.  Хр. Необструктив.бронхіт 15 199,5 13,3 2 13 6,5 

26.  Гострий бронхіт - - - 2 23 11.5 

27.  ХОЗЛ 1 3 3,0 4 35 8.7 

28.  Хр. гастродуоденіт 6 99 16,5 6 34 5,6 

29.  ПХЕС - - - - - - 

30.  Цирози печінки 8 828 11,6 15 188 12,5 
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31.  Виразка шлунка 8 120 15,0 7 82 11,7 

32.  Хр. панкреатит 61 677 11,1 79 733 9,8 

33.  Хр. криптогенний гепатит 8 122 15,2 2 24 12,0 

34.  ГЕРХ 1 12 12 - - - 

35.  Хр. кальк. холецистит - - - - - - 

36.  Виразка 12 п. к. 9 151 15,8 10 83 8,3 

37.  Хр. холецистит 1 11,0 11,0 - - - 

38.  Коліт - - - 4 75 18.7 

39.  Алергічна кропив’янка 2 33 16,5 6 42 7,0 

40.  Захвор. сполучної тканини 1 13 13 2 14 7.0 

41.  ХХН  18 190,8 10,6 21 239 11.4 

42.  Всього 1330   1164   

За 2021 рік  проліковано 1164 пацієнтів проти 1330 в 2020 році, що на 166 пацієнтів 

менше в 2021 році. З них 623 пацієнти з коронавірусною хворобою COVID-19, підтверджених 

ПЛР (+) проти 506 за 2020 рік, 76 пацієнтів з ПЛР (-) та 134 з вірусно-бактеріальними 

пневмоніями проти 338 пацієнтів за 2020 рік. Також у 2021 році проліковано  52 пацієнти з 

бактеріальними пневмоніями. 

В структурі пролікованих пацієнтів переважала патологія бронхо-легеневої системи, 

закрема на фоні коронавірусної хвороби, на другому місці -  захворювання ШКТ, на третьому 

- хвороби  серцево-судинної системи. 

У 2021 році у відділенні проліковано 10 випадків онкопатології проти 9 за 2020 рік. 

Аналіз летальності в терапевтичному відділенні №2 КНП ЦМКЛ за три роки: 

 2021 2019 2020 

Всього померло 25 15 10 

Кількість розтинів 1 1 (6.7%) 2 (20,0) 

Добова летальність 6 (24%) 5 (33.3%) 3 (30.0%) 

Структура померлих 

    

ІХС. Кардіосклероз дифузний 5 (20%) 12 (80%) 3 (30%) 

Онкопатологія 2 (8%) 1 (6,7%) 1 (10%) 

Цироз печінки - 2 (13.3%) - 

Коронавірусна хвороба, вірусно-

бактеріальна пневмонія 

17 (68%) - 6 (60%) 

Категорії померлих 

Працездатний вік 3 (12%) - 1 (10%)-онко 

60-80 років 15 (60%) 9 (60%) 8 (80%) 

Більше 80 років 7 (28%) 6 (40%) 1(10%) 

Розходження клінічних та 

паталогоанатомічних діагнозів 

- - - 

Середній ліжкодень померлих 8,12 4,2 6,4 

Міських жителів 21 (84%) 10 (66,7%) 9 (90%) 

Сільські жителі 4 (16%) 5 (33.3%) 1(10%) 

За 2021 рік в терапевтичному відділенні №2 КНП ЦМКЛ померло 25 осіб проти 10 за 

2020 рік, летальність склала 2,1% проти 0,7% у 2020 році. У 2021 році померло від вірусно-

бактеріальних пневмоній на фоні коронавірусної хвороби 17 осіб проти 6 пацієнтів  у 2020 

році, що становить 68% від всіх померлих у відділенні.  

У 2021 році 20% пацієнтів померло з причини хронічної серцевої недостатності, 8% від 

онкопатології.                                                                                                                                               

           Стан надання медичної допомоги пацієнтам з короновірусною хворобою в КНП ЦМКЛ, 
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яке визначено закладом, де надається стаціонарна медична допомога пацієнтам з 

коронавірусною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2. 

 У 2021 році в КНП ЦМКЛ ІФМР проліковано всього 3672 пацієнтів з коронавіросною 

хворобою  проти 3293 у 2020 році, що на 379 випадків (або 10,3%) більше, ніж  у 2021 році. З  

них з підтвердженою коронавірусною хворобою U07.1 проліковано - 3320  пацієнтів  проти 

2009 пацієнтів у 2020 році, тобто на 39,5% більше (або 1311 випадків).  

Померло пацієнтів з коронавірусною хворобою U07.1- U07.2  за 2021 рік - 366 осіб проти 

163 осіб у 2020 році, що на 203 випадки більше у 2021 році, ріст  -у 2,25 рази. 

Проліковано з приводу коронавірусної хвороби у 2020-2021 роках в КНП ЦМКЛ : 

Проліковано 2020 2021 

всього Працездат. вік всього Працезд.вік 

U07.1 2009 1087 3320 1342 

U07.2 1284 711 352 162 

U07.1-U07.2 3293 1798 3672 1504 

Померло  з приводу коронавірусної  хвороби у 2020-2021 роках у КНП ЦМКЛ : 

Померло 2020 2021 

U07.1 144 (7,2%) 356 (10,7%) 

U07.2 19 (1,5%) 10 (2,8%) 

U07.1-U07.2 163 ( 5,0%) 366 ( 9,9%) 

У 2021 році проліковано пацієнтів з підтвердженою коронавірусною хворобою в умовах 

ВАІТ КНП ЦМКЛ – 445 осіб, з них померло - 272 особи (детальність склала  61,1%). 

Вікова структура померлих від корона вірусної хвороби U07.1 у 2020-2021 рр.в КНП 

ЦМКЛ була наступна : 

 2020рік 2021рік 

у працездатному віці 40 (27,8 %) 38(10,7%) 

20-40 років 5 ( 3,5%) 4(1,1%) 

40-60 років 33 ( 22,9%) 34 (9,6%) 

старші 60 років 104(72,2%) 318 (89,3%) 

середній л/д померлих 12,0 11,0 

до доби померло 4 (2,8%) 21(5,9%) 

від 1 до 3 діб 17 (11,8%) 28 (7,9%) 

більше 10 днів 123 (85,4%) 307 (86,2%) 

жителів міста    100 (69,4%) 255 (71,6%) 

навколишніх міст та сіл        44 ( 30,6%) 101 (28,4%) 

Вікова структура померлих від корона вірусної хвороби U07.2 у 2020-2021 рр.в КНП 

ЦМКЛ була наступна : 

 2020рік 2021рік 

у працездатному віці 2(10,5%) 2 (20,0%) 

20-40 років 0 0 

40-60 років 2(10,5%) 2 (20,0%) 

старші 60 років 17(89,5%) 8  (80%) 

середній л/д померлих 9,0 6,0 

до доби померло 0 2(20,0%) 

від 1 до 3 діб 8(41,1%) 2(20,0%) 

більше 10 днів 11(57,9%) 6 (60,0%) 

жителів міста 12 (63,2%) 8(80%) 

навколишніх міст та сіл 7 (36,8% 2(20,0%) 

За 2021 рік зросла кількість пролікованих пацієнтів із коронавірусною хворобою, 

зокрема з підтвердженим ПЛР U07.1 на  1211 випадків, що складає 65 %.  Також, корелятивно 
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зросла у 2021 році кількість померлих з приводу коронавірусної хвороби, на 203 випадки 

проти 2020 року, що складає 4,9 %.  

У структурі померлих найбільше пацієнтів у віці старших 60 років, число яких зросло з 

72,2 % у 2020 році до 89,3 % у 2021 році. Зменшилась кількість померлих в працездатному 

віці. 

Допомога пацієнтам з COVID 19 надавалась на терапевтичних ліжках відділень та на 

додатково розгорнутих та перепрофільованих ліжках в урологічному відділенні, у 

хірургічному відділенні та у відділенні голови і шиї КНП ЦМКЛ. 

Надання терапевтичної медичної допомоги в КНП МКЛ №1 у 2021 році. Стаціонарна 

медична допомога терапевтичним хворим надавалася у  терапевтичному відділені  КНП МКЛ 

№1, неврологічному відділенні з неврологічними ліжками перепрофільованими на 

терапевтичні для лікування пацієнтів з підтвердженням коронавірусної хвороби та додатково 

розгорнутих терапевтичні ліжка у відділенні консультативної  допомоги за рахунок 

перепрофілювання хірургічних та травматологічних ліжок у кількості – 30. 

Неврологічне відділення  КНП «МКЛ №1» розгорнуте на 60 ліжок, із них 50 ліжок 

неврологічного профілю, 5 ліжок паліативної допомоги та 5 ліжок відновного лікування, на 

яких впродовж епідемії коронавірусної хвороби також надавалась допомога пацієнтам з 

вірусно-бактеріальними пневмоніями. 

Терапевтичне відділення КНП МКЛ №1 розгорнуто на 60 ліжок, із них 40 ліжок 

терапевтичного профілю, 10 ліжок гастроентерологічного профілю, 5 паліативної допомоги та 

5 відновного лікування, на яких впродовж епідемії коронавірусної хвороби надавалась 

допомога пацієнтам з вірусно-бактеріальними пневмоніями. 

Основні показники роботи терапевтичного профілю КНП МКЛ№1: 

 с/ річна к-

ть ліжок 

Зайнятість 

ліжок у днях 

% виконання 

плану Л/Д 

Сер.термін

перебуван. 

Обіг ліжка Леталь 

ність % 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Всього 129 153 253,3 251,8 74,6 74,1 12,0 11,5 21,1 21,8 1,5 3,9 

Терапе

вттичні 

111 136 256,0 254,6 75,4 75,0 12,8 11,8 19,9 21,5 1,6 4,4 

Невро 

логічні 

18 17 237,2 229,9 69,8 67,7 8,4 9,5 28,2 24,3 0,8 0,2 

Середньо-річна кількість терапевтичних ліжок у 2021 році, порівняно з 2020 роком, по 

закладу дещо збільшилася у зв’язку з перепрофілюванням відділень на вимогу коронавірусної 

пандемії.  

Зайнятість ліжка в 2021 році зменшилася до 251,8 проти 253,3 дні у 2020 році, проте, обіг 

ліжка збільшився з 21,1 у 2020 році до 21,8 у 2021 році, оскільки збільшилась кількість 

пацієнтів та зменшилась середня тривалість перебування пацієнта на ліжку. Це можна 

пояснити збільшенняи інтенсивності та якості лікування у відповідності до протоколів 

надання медичної допомоги. 

Основні показники роботи терапевтичного відділення КНП МКЛ №1 у 2020-2021 рр. 

наведені нижче: 

Основні показники 2020 рік 2021 рік 

терапія гастро Разом разом 

Поступило  1737 122 1859 1331 

Виписано пацієнтів  1577 496 2073 1335 

Проведено ліжкоднів 19812 5347 52159 15200 

План викон. л/днів 95,6 14,5 96 82.9 

Зайнятість ліжка  324,8 1,5 326,3 281.5 

Обіг ліжка 26,3 0,5 26,8 24.7 
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Сер.терміни лікування 10,6 3,0 7,9 11.4 

Померло 28 0 28 60 

Летальність 1.7 0 1.7 4.5 

За 2021 рік в терапевтичному відділенні проліковано 1331 пацієнти проти 1859 у 2020 

році, що на 528 пацієнтів більше в 2020 році. Відповідно зменшився план виконання 

ліжко/днів з 96 до 82,9 у 2021 році та зайнятість ліжка з 326,7 днів до  281.5 дні.  

У 2021 році у терапевтичному відділенні померло 60 пацієнтів проти 28 у 2020 році, що 

на 32 більше у 2021. Летальність склала  4,5% у 2021 році  проти 1,7% у 2020 році, в 

основному за рахунок важкого перебігу коронавірусної хвороби COVID-19  та важкої 

хронічної супутньої патології у даних пацієнтів. 

Структура пролікованих пацієнтів терапевтичного відділення КНП МКЛ №1 у 2020-2021 

рр. наведена нижче: 

№ п Нозології          2020 рік 2021 рік 

 К-сть 

пацієнтів 

Сер.термін лік. К-сть 

пацієнтів 

Сер.терм.лік. 

1.  Інші - - 7 5,8 

2.  Хр.гастродуоденіт 11 7,8 7 7,4 

3.  Ерозивний гастрод. 2 5,9   

4.  Виразка хвороба 

-ДПК 

- шлунку 

22 

12 

10 

15,9 

10,5 

16,2 

3 

 

1 

5,1 

 

5,9 

5.  ХОШ     

6.  ПХЕС 1 6,0   

7.  Хр.холецистит 2 7,5 1 2,0 

8.  Хр.холангіт   1 7 

9.  ГЕРХ 2 14,5 3 5,0 

10.  Хр.гепатити 

-вірусні 

- криптогенні 

18 

4 

14 

11,4 

8,9 

14,8 

9 

5 

4 

3,0 

11.  ЦП 29 12,8 9 12,1 

12.  Хр.панкреатит 73 9,4 32 7,6 

13.  Хр.коліти 4 14,5   

14.  НВК + хв.Крона 10 7,9 4 8,2 

15.  Злоякісні пухлини 13 11,6 31 8,4 

16.  СПТК     

17.  Синдром Жільбера 6 6,0   

18.  Дивертикульоз 2 8,0   

19.  Гострий гастрит     

20.  Анемії 7 12,7 9 11,5 

21.  НСГ     

22.  Вір.бакт.пневмонія 451 12,2 153 9,6 

23.  Гіпертонічна х-ба 29 9,7 20 7,5 

24.  ІХС. Диф.к\з 128 9,8 53 6,5 

25.  ІХС. Стенокардія 6 10,3 8 4,5 

26.  Г. бронхіт 6 5,0 1 2,0 

27.  Хрон. бронхіт 22 6,6 21 8,1 

28.  ХОЗЛ 4 8,3 8 9,,0 

29.  Хрон. пієлонефрит 14 10,4 10 7,9 

30.  ВСД 2 10,5 3 4,0 
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31.  Алергія 10 5,7 1 6,0 

32.  Цукровий діабет 19 12,5 15 11,4 

33.  Ревмат.хвороба     

34.  Бронхіальна астма 1 7,0 2 7,5 

35.  ТЕЛА 1 14,0   

36.  ТБС легень 2 4,5 2 2,5 

37.  Г.пошкодж.нирок     

38.  2019-nCoV гостра 

респірат. хвороба 

428 14,4 782  

39.  2019-nCoV вірус 

неідентифіков. 

290 13,3 139  

В структурі пролікованих пацієнтів найбільше пацієнтів з вірусно-бактеріальними 

пневмоніями – 1074 випадки у 2021 році проти 718 випадків у 2020 році, з них підтверджених 

ПЛР – 782 випадки (72,8%) проти 428 випадків у 2020 році (59,6%). З  гострою респіраторною 

хворобою COVID19 підтвердженою клінічно проліковано 139 пацієнтів (13%) у 2021 році  

проти 290 пацієнтів (40,4%) у 2020 році, що свідчить як про ріст захворюваності на COVID19, 

так і про покращення діагностики. 

У 2021 році у відділенні виявлено 2 пацієнти з туберкульозом, як і в 2020р. 

Аналіз летальності на терапевтичних ліжках КНП МКЛ№1 за 2020-2021рр. наведено 

нижче: 

  2020 рік 2021 рік 

1. Всього померло 43 130 

2. Кількість розтинів 12(27,9%) 18 (13,8%) 

3. Додобова летальність 11(25,5%) 23 (17,7%) 

 Структура померлих 

1 Раки різної локалізації  4 (9,3%) 3(2,3%) 

2 ІХС. Кардіосклероз дифузний. СНІІБ-ІІІ 15 (34,9%) 26 (20,0%) 

3 Гострий інфаркт міокарда - 2 (1,5%) 

4 Цироз печінки 1 (2,3%) 5(3,8%) 

5 Пневмонія вірусно-бактеріаль. 5 (11,7%) 2 (1,5%) 

6 Коронавірусна хвороба, 17(39,5%) 89 (68,5%) 

7 Ділатационная кардіоміопатія - 1(0,8%) 

8 Інфаркт мозку, викликаний неуточненою 

закупоркою або стенозом мозкових артері 

- 1(0,8%) 

9 Генералізований атеросклероз - 1(0,8%) 

 Вікова категорія 

1 Працездатний вік 3 (7,0%) 13(10,0%) 

2 60-80 років 29 (67,4%) 82 (63,1%) 

3 Більше 80 років 11 (25,6%) 35 (27,0%) 

4 Розходж. клін. та паталогоанат. д-зів 0 0 

5 Середній ліжкодень померлих 6,8 7,1 

6 Сільські жителі 11 (25,6%) 34 (26,2%) 

За 2021 рік померло 130 пацієнтів, проти 43 за 2020 рік, летальність становить 3,9% 

проти 1,5% за 2020 рік.  

Випадків додобової летальності у 2021 році було зареєстровано 23. Розтини проводились 

у 18 випадках, розходжень діагнозів не було. 

В структурі смертності переважають випадки ускладненої коронавірусної хвороби – 89 

випадків, ІХС, кардіосклероз дифузний  - 26 випадків, гострий ІМ-2випадки,  цироз печінки – 

5 випадків. 
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Загальна смертність пацієнтів в усіх віддіденнях КНП МКЛ №1 у 2021 році має наступну 

структуру: Covid- 19- пневмонії у 2021 році – 217 осіб, у 2020 році – 123 осіб, 

онкозахворювання різної етіології у  2021 році – 3 осіб, у 2020 році – 6 осіб,  тромбоз 

мезентеріальних судин кишечника  у  2021 році – 1 особа, тромбоемболія легеневої артерії  у 

2021 році – 3 випадки, цироз печінки у 2021 році – 1 випадок, пневмонії у 2021 році – 223 

особи, у 2020 році – 138 осіб. 

Стан надання медичної допомоги пацієнтам з порушеннями мозкового кровообігу у 

2021 році. Неврологічний відділ для пацієнтів з порушенням мозкового кровообігу КНП 

ЦМКЛ надає цілодобову спеціалізовану ургентну допомогу пацієнтам гострою патологією 

нервової системи, а також здійснює планову госпіталізацію пацієнтів неврологічного профілю. 

З січня по червень 2021 року через пандемію коронавірусу планова госпіталізація пацієнтів 

була припинена, відділ судинної неврології згорнутий на 20 ліжок.  

У 2021 році показники роботи відділу лещо покращились порівняно із 2020 роком: 

№ Показники 2020 2021 

1. Поступило 1147 (1079) 1428 (1323) 

2. Переведено з інших відділів 68 105 

3. Переведено в інші відділи 53 76 

4. Виписано 966 1143 

5. Обіг ліжка 29,2 31,3 

6. Тривалість лікування 10,4 9,0 

7. Робота ліжка 304,0 282,3 

8. Проведено л/днів 11249 12139 

9. Виконання л/днів 89,5 83,1 

10. Померло 113 136 

11. Летальність 10,5 10,3 

 За 2021 рік у відділ було госпіталізовано 1428 пацієнтів, що на 281 особу більше, ніж в 

2020 році, з них безпосередньо з приймального відділу 1323 пацієнти, 105 пацієнтів 

переведені з інших відділів КНП ЦМКЛ. Серед переведених з інших відділів найбільшу 

кількість складають пацієнти, переведені на лікування у відділ судинної неврології з ВНЕД та 

ВАІТ КНП ЦМКЛ. В структурі пацієнтів, які лікувались у відділі, 83% становлять ургентні 

пацієнти. 

План виконання ліжко/днів за 2021 рік становить 89,5% проти  83,1% у  2020 році, 

збільшився обіг ліжка з 29,2 до 31,3 у 2021 році, що є позитивним.  

В структурі пролікованих в 2021 році пацієнтів пацієнти з судинними захворюваннями 

нервової системи становлять 864 осіб - 76% від всіх виписаних пацієнтів.  

Серед них найбільшу кількість складають пацієнти з :  ішемічними інсультами –  620 

пацієнтів у 2921 році проти 528 пацієнтів в 2020 році,  транзиторними ішемічними атаками – 

80 пацієнтів у 2021 році проти 108 в 2020  році, вертебро-базилярною артеріальною 

недостатністю 83 пацієнтів у 2021 році  проти 78 в 2020 році; геморагічними інсультами - 38 

пацієнтів у 2021 році проти 44 в 2020 році, 12 пацієнтів з геморагічними інсультами в 2021 

році переведені з відділу судинної неврології для подальшого оперативного лікування у відділ 

нейрохірургії КНП ОКЛ. 

З метою ранньої реабілітації на ліжках відділу судинної неврології в 2021 році було 

проліковано 142 пацієнти з залишковими явищами після перенесених гострих розладів 

мозкового кровообігу (ішемічних та геморагічних інсультів), що на 86 осіб більше в  

порівнянні з 56 пацієнтами в 2020 році. 

Показник середньої тривалості стаціонарного лікування з різних нозологічних форм в 

2021 році значно зменшився, і становить 8,9 днів проти 10,1 дні  за 2020 рік.Зокрема, 

тривалість стаціонарного лікування для різних нозологічних форм гострих розладів мозкового 
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кровообігу в 2021 році становила: ішемічних інсультів – 9,3 л/д, внутрішньомозкових 

крововиливів – 12,0 л/д, транзиторних ішемічних атак – 6,6 л/д, вертебро-базилярної 

артеріальної недостатності – 7,9 л/д, дисциркуляторних гіпертонічних енцефалопатій -  8,3 л/д, 

залишкових явищ перенесених ішемічних та геморагічних інсультів, які перебували на 

лікуванні на реабілітаційних ліжках – 9,0 л/днів. 
  Аналіз термінів госпіталізації ургентних пацієнтів вказує на недостатню кількість 

пацієнтів, госпіталізованих протягом 6 годин від початку захворювання  -  516 пацієнтів (49% 

від всіх ургентних пацієнтів, доправлених в КНП ЦМКЛ), коли при наявності тромболітика 

залишається можливим застосування тромболітичної терапії. Протягом першої доби від 

початку захворювання доправлено в стаціонар 392 пацієнти, що становить 37% від всіх 

ургентних пацієнтів), перебувало в стаціонарі до 1 доби 34 пацієнти, тобто 3,2% від всіх 

госпіталізованих.  

В 2021 році більш широко використовувався метод контрастної СКТ-ангіографії 

головного мозку для покращення своєчасної нейровізуалізації гострих захворювань нервової 

системи, зокрема – гострих розладів мозкового кровообігу, а також для відбору пацієнтів для 

оперативного лікування. 

Протягом 2021 року в неврологічному відділі для пацієнтів з порушенням мозкового 

кровообігу проведено 60 сеансів тромболітичної терапії, переважна більшість з яких дала 

регрес неврологічного дефіциту в пацієнтів з ішемічними інсультами протягом першої доби 

після проведеної тромболітичної терапії.  В 2020 році було проведено всього 12  сеансів 

тромболізису. 

Кількість виявлених новоутворень в 2021 році становить 11 проти 7 в 2020р, в т.ч. 2 

випадки Mts-ураження нервової системи, у 2 пацієнтів були виялені доброякісні 

новоутворення головного мозку. 4 пацієнтів з пухлинами головного мозку були скеровані на 

стаціонарне лікування в нейрохірургічний відділ КНП «ОКЛ ІФОР». Всі пухлини головного 

мозку веріфіковані КТ або МРТ-обстеженням. Пацієнти з метастатичними ураженнями 

головного мозку підлягають консультації онколога і скеровуються на подальше дообстеження 

та лікування в КНП «ПКОЦ ІФОР».  

Протягом звітного періоду у відділі судинної неврології перебували на стаціонарному 

лікуванні 11 пацієнтів з гострими запальними ураженнями ЦНС. 2 пацієнтів з вірусним 

ураженням нервової системи, 1 пацієнт з кліщовим енцефалітом перебували на лікуванні у 

відділі судинної неврології КНП ЦМКЛ.  

У 2021 році у відділі судинної неврології лікувались 197 пацієнтві з SARS-Cov-19, 

підтвердженими позитивними ПЛР-тестами, проти 52 в 2020 році, тобто 15% від всіх 

пацієнтів, які були на лікуванні у відділі судинної неврології протягом 2021 року. З них:   126 

пацієнтів з ішемічними інсультами,   4  пацієнтів з геморагічним інсультом, 62 пацієнти з 

транзиторними ішемічними атаками, 2 пацієнтів з симптоматичною епілепсією, 3 пацієнтів з 

Covid-асоційованим гострим розсіяним енцефаломієлітом, тощо. 

Впродовж 2021 року від гострої неврологічної патології в КНП ЦМКЛ померло 136 

пацієнтів проти 113 у 2020 році. Летальність по відділу судинної неврології в 2021 році 

становить 10,3% проти 10,5% в 2020 році. 

Слід відмітити, що протягом останніх 5-ти років спостерігалась тенденція до зменшення 

смертності від гострої неврологічної патології, зокрема судинних захворювань нервової 

системи в зв’язку із застосуванням сучасних протоколів лікування гострої церебро-

васкулярної патології. Проте, на фоні пандемії коронавірусу відмічається загальне зростання 

кількості ішемічних інсультів внаслідок посилення ризику тромбоутворення на фоні 

вищезгаданої вірусної інфекції, а також зростаня кількості «фатальних інсультів» з 

обширними зонами ураження головного мозку.  

З 136 померлих у 2021 році від гострої патології нервової патології 106 пацієнтів 

померло від ішемічного інсульту проти 94 в 2020 році;  19 пацієнтів – від геморагічного 

інсульту проти 11в 2020 році;  1  пацієнтка непрацездатного віку померла від мієломної 
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хвороби; 4 пацієнти непрацездатного віку, які перебували на лікуванні з приводу  ішемічних 

інсультів померли від ускладнень коронавірусної інфекції; 4 пацієнти непрацездатного віку, 

яка перебувала на лікуванні з приводу повторних ішемічних інсультів, померли від ІХС; 2 

пацієнти, в т.ч. 1 працездатного віку, померли від запальних хвороб ЦНС (менінгоенцефаліти).  

Серед померлих  пенсійного віку - 126  пацієнтів,  працездатного віку  -  10 пацієнтів, що 

становить 7% від всіх померших проти  7 пацієнтів - 6% в 2020 році.  

Середній вік померших від гострої судинної патології нервової системи у 2021 році 

становить 74,5 роки проти 73,4 роки в 2020 році.  

Зростання смертності від ішемічних інсультів, особливо в непрацездатному віці, 

пояснюється наслідками перенесених різних форм коронавірусної інфекції (в т.ч. і легкої 

форми), яка значно збільшує ризик тромбоутворення. 

Основними чинниками виникнення фатальних інсультів були: гіпертонічна хвороба в 

107 випадках; ІХС з фібриляцією передсердь в 55 випадках; перенесена коронавірусна 

інфекція зафіксована в 76 випадках; критичний стеноз СА – в 5 пацієнтів. 

Протягом 2021 року у відділі було проведено 35 конференцій з детальним розбором 

випадків смерті від гострих судинних захворювань нервової системи.  

 Стан надання медичної допомоги пацієнтам з кардіологічними захворюваннями у 

2021 році. Надання стаціонарної медичної допомоги пацієнтам з кардіологічними 

захворюваннями здійснюється у кардіологічному відділення КНП ЦМКЛ, у якому функціонує  

палата інтенсивної терапії на 3 ліжка для пацієнтів з гострим інфарктом міокарда, гострим 

коронарним синдромом, після оперативних  втручань та процедур реваскуляризації ,  зал 

відновного лікування для пацієнтів після гострого інфаркту міокарда, після перенесеної 

процедури реваскуляризаціїї, кардіохірургічних втручань. Кардіологічне відділення працює 

ургентно в цілодобовому   режимі. З 2020 року відділення працювало по наданню допомоги 

пацієнтам з вірусно-бактеріальними пневмоніями на тлі COVID-19. 

 Основні  кількісні та якісні показники роботи кардіологічного   відділення  за 2021рік:                                                             

Показник 2019р. 2020р. 2021р. 

Поступило пацієнтів 1353 1045 1300 

Виписано пацієнтів 1718 1168 1349 

Переведено 614 276 333 

Померло 7 14 40 

Летальність 0,4 1,2 2.9 

Робота ліжка 310,3 258,5 261.1 

Обіг ліжка 28,8 20,4 23.2 

Сер.трив. лікування 10,8 12,7 11.3 

Проведено л/днів 18620 14991 15697 

Виконання плану % 91,4 76,1 77 

У 2021 році зросла кількість госпіталізованих на 255 осіб і виписаних на 181 випадків, 

збільшилась кількість померлих - на 26 випадків, і відповідно зросла стаціонарна летальність 

втричі (від 1,2% до 2,9%. 

У 2021 році збільшилась робота ліжка від 258,5 днів у 2020р. до 261,1, збільшився 

показник обігу ліжка від 20,4 у 2020 р. до 23,2 у 2020 р., зменшився показник середньої 

тривалості лікування випадку – від  12,7днів у 2020 р. до 11,3 днів у 2021 році, зросла 

кількість проведених ліжко-днів – від 14991 у 2020 р. до 15697 у 2021 р., та, відповідно зріс 

показник виконання плану ліжко-днів – від 76,1 % у 2020р. до 77 % у 2021р. 

За результатами лікування у 2021 р. з 1389 виписаних пацієнтів 90,2 % (1253 пацієнт) 

було виписано із покращанням. Померло 40 пацієнтів, що складає 2,9 % від виписаних. 

За віковою структурою пролікованих пацієнтів у 2021 році у відділенні переважали 

особи  понад 60 років - 68%, пацієнти 50-59 років - 15,9 % (221пац),  віком 40-49 років – 8,6%  

(119пац.),  віком 30-39 років –5,3 % (73 пац.), віком 20-29 років - 1,9 % (27 пац.), віком до 19 

років -  0,3% (4 пац.).  
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Працездатного віку пацієнтів у 2021 р. було проліковано в кардіологічному відділенні – 

27 % (387 пац.), з них – чоловіки склали 19 % (276), жінки – 7,0% (111). Непрацездатного віку 

пацієнтів проліковано значно більше – 72% (1002 хв.), з них чоловіки – 34% (479 хв.), жінок- 

37 % (523 пац.). 

Структура госпіталізованих пацієнтів в кардіологічне відділення у 2021 р. : ургентних 

пацієнтів проліковано – у 2020 р.- 1036 пацієнти  (87,6%). У 2021 р зросла ургентизація – 1311 

пац. (94,3%). Планових пацієнтів проліковано 78 (5,6% у 2021 році проти 146 пацієнтів 

(12,4%) у 2020 р. Вперше в цьому році проліковано 1379 пацієнтів, що складає 99,3 %., з  них 

чоловіків – 747  (54,2 %), жінок – 632 (45,8%). 

Всього з ХСК проліковано 717  пацієнтів, в тому числі  проліковано 79 пацієнтів з 

гострим інфарктом міокарда, 138  пацієнтів з нестабільною стенокардією, 38  пацієнтів із 

стенокардією, з ІХС– 131  хворий, постінфарктний кардіосклероз – 30 пацієнтів, артеріальна 

гіпертензія – 13 пацієнтів, 17  пацієнтів з ТЕЛА, 102 пацієнти з гострою лівошлуночковою 

недостатністю, 6 пацієнтів  з ДКМП, 6 пацієнтів з гострим міокардитом,  24 пацієнти з 

пароксизмальними порушеннями ритму, 25 пацієнтів із застійною серцевою недостатністю, 4 

пацієнти з вродженими вадами серця; 1 пацієнт з гострим некритичним синдромом.  

Проліковано 7 пацієнтів з цукровим діабетом з кетоацидозом в декомпенсації, 3 пацієнти 

з онкопатологією; 3 пацієнти з хронічним вірусним гепатитом С; 4 пацієнти з анемією. 

Проліковано 19 пацієнтів з панкреатитом, виразковою хворобою, в т.ч. 6 пацієнтів з цирозом 

печінки.  

У 2021 році в кардіологічному відділенні КНП ЦПМКДД всього проліковано  576  

пацієнтів з COVID-19, в тому числі U 07.1–540 пацієнтів  і   U07.2–36  пацієнтів. Проліковано 

39 пацієнтів  з іншими вірусно-бактеріальними  пневмоніями.  

У 2021 році  у кардіологічному відділені КНП ЦМКЛ померло 40  пацієнтів.  Летальність 

складає 2,9%, середній вік померлих – 73,8 роки, з них працездатного віку – 2 пацієнти. 

Середній ліжко день – 8,6 дні, в тому числі 9 пацієнтів – додобова летальність. 

Стан надання медичної допомоги пацієнтам з ендокринними хворобами у 2021 році. 

Число амбулаторно – поліклінічних кабінетів, що надають амбулаторну медичну допомогу 

пацієнтам з ендокринною патологією - 5, по одному в кожному структурному підрозділі КНП 

ЦПМКДД. 

Обстеження групи ризику на ЦД у 2020-2021рр. 

 Група ризику Обстежено Виявлено Цукор крові 

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

МП №1 4540 5318 95,3 92,5 165\90,2% 131\100% 4325 4921 

МП №2 7317 7985 84 68,2 159\90,8% 122\91,5% 10051 7578 

МП №3 7594 8524 88 41,3 96\91,4% 79\100% 4840 5605 

МП №4 3196 8422 89,5 43,7 72\57,1% 43\41,7% 10100 7500 

МП №5 6343 4921 76,2 73,6 41\87,2% 44\97,7% 7874 4858 

Всього 28990 35170 86,6 63,9 539\83,8% 413/86,2% 37190 30462 

Пацієнти групи ризику на цукровий діабет (ЦД) обстежені на 86.6% у 2021 році проти 

63,9% у 2020 році та 89,1% у 2019 р. Найкраще обстежена група ризику в СП «Міська 

поліклініка №1» - 95%, найменше обстежених в СП «Міська поліклініка №5» - 76,2%, що 

потребує перегляду та аналізу. 

З групи ризику виявлено 539 пацієнтів на цукровий діабет у 3031 році проти 413 осіб у 

2020 році, що становить 83,8% від всіх виявлених, проти 86,2% в 2020 році. Ззахворювання на 

ЦД  у 2021 році у 82% пацієнтів виявлено без ускладнень  проти 96% випадків неускладненого 

ЦД у 2020 році. 

На відміну від попередніх років, у 2021 році значну кількість ЦД виявлено у пацієнтів на 

коронавірусну хворобу, що перебували на стаціонарному лікуванні, оскільки вірус уражає всі 

органи, включаючи бета-клітини підшлункової залози. 

Показники поширеності та захворюваності населення на ендокринну патологію.  
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Загальна ендокринна захворюваність у 2020- 2021рр. 

 2021 рік 2020 рік 

Абс. число На 100 тис.нас. Абс. Число На 100 тис.нас. 

Всі хв.-би ендокрин.с-ми 15939 7593.3 15292 7331,8 

Диф.зоб І ст . 777 370.2 855 409.9 

Диф. зоб ІІ –ІІ ст. 222 105.8 226 108,4 

Гіпотиреоз набутий 681 324.4 662 307,3 

Вузловий зоб 828 394,5 819 392.7 

Тиреотоксикоз  205 99,2 207 99,2 

Тиреоідит  772 367,8 718 344,2 

ЦД: 8243 3926,9 8410 4032,2 

-І тип 453 215,8 493 212.4 

-ІІ тип 7790 3711,2 7967 3819.8 

-ІІ тип 

інсулінопотребуючі 

847 403,5 806 386.4 

З ускладненнями: 2175 1036,2 2150 1030.8 

-діабетична нефропатія 577 274,9 520 249.8 

-катаракта 363 172,9 368 176.4 

-ретинопатія 523 249,2 514 246.4 

-гагнрена 28 13.3 20 9.6 

Нецукровий діабет  27 13,3 30 14,4 

Ожиріння  1059 504,5 892 427,7 

П/о гіпотиреоз  372 177,2 342 164 

За 2021 рік спостерігається незначний ріст загальної ендокринної захворюваності, за 

рахунок набутого гіпотиреозу, тиреоїдитів, післяопераційного гіпотиреозу.   

У зв’язку з незадовільною реабілітацією пацієнтів на ЦД, у 2021 році  зросла кількість 

пацієнтів з  цукровим діабетом з ускладненнями - на 1,2%, з гангренами н/к - 28 вип. проти 20 

у 2020 році, проведено у 2021 році  13 високих ампутацій н/к проти 8 у 2020 році.  

У 2021 році зросла на 57 випадків кількість нефропатій на фоні ЦД, що є вкрай 

негаттивним показником та потребує посиленої роботи сімейних лікарів з пацієнтами груп 

ризику виникнення цукрового діабету з метою раннього виявлення та своєчасного адекватного 

лікування.  

В структурі ускладнень ЦД у 2021 році переважали: ретинопатія сітківки очей – 23,9%, 

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

Відмічається зниження загальної захворюваності на ЦД І типу на 40 випадків, що 

повязано зі міграцією пацієнтів, а також значним числом пацієнтів з ЦД, які померли, що є 

негативним показником, і вказує на відсутність динамічного спостереження сімейними 

лікарями за пацієнтами з ЦД.   

Дещо зросла захворюваність на вузловий зоб – зареєстровано у 2021 році 819 вип.  проти 

828 вип. У 2020 році, захворюваність на 100 тис,нас. Становить у 2021 році  394,5 проти 392.7 

у 2020 році. Зниження загальної захворюваності на ендокринні захворювання також пов’язано 

зі зниженням первинної захворюваності (погіршення виявлення) в зв’язку з карантинними 

обмеженнями з приводу коронавірусної хвороби у 2020-2021 роках. 

Первинна ендокринна захворюваність у 2020-2021рр. 

 2021 рік 2020 рік 

Абс.число на 100 тис Абс.число на 100 тис. 

Хвороби ендокринної системи 1819 866,6 1724 826,6 

Диф.зоб І ст . 188 89,6 217 104 

Диф. зоб ІІ –ІІ ст. 14 6,7 15 7,2 

Гіпотиреоз набутий 80 28,9 61 29,2 
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Вузловий зоб 126 60,0 106 50,8 

Тиреотоксикоз 27 12,9 16 7,7 

Тиреоідит  138 65,7 94 45,1 

ЦД: 636 303,0 479 229,7 

-І тип 6 2,9 8 3.8 

-ІІ тип 630 300,1 471 225.8 

-ІІ тип інсулінопотребуючі - - - - 

З ускладненнями: - - - - 

-діабетична нефропатія - 16.9 - 19.7 

-катаракта - 16.9 - 4.9 

-ретинопатія - 10.5 - 9.8 

-гагнрена - 16.2 - 17.2 

Нецукровий діабет 1 0.5 - - 

Ожиріння 148 70.0 138 66,2 

П/о гіпотиреоз 31 14.8 23 11,1 

Гіпопітуітаризм 1 0.5   

У 2021 році спостерігається ріст первинної ендокринологічної  захворюваності на 95 

випадків, або 866,6 на 100 тис.нас. у 2021 р. проти 826,6 на 100 тис.нас. у 2020 році.  

Зросла первинна ендокринна захворюваність, в т.ч. за рахунок набутого гіпотиреозу, 

вузлового зобу, тиреотоксикозу, тиреоїдитів, та  ЦД ІІ типу. Інсулінозалежний діабет у 2021 

році становить 25,6% від всіх випадків ЦД, як і в 2020 році. 

Покращилося стаціонарне оздоровлення пацієнтів з ендокринною патологією – 

проліковано у 2021 році 311 пацієнтів проти 123 у 2020 році, в т.ч. пацієнтів з ЦД - 297 у 2021 

році проти 102 у 2020 році.  

В умовах денного стаціонару оздоровлено 194 ендокринологічних  пацієнтів, в т.ч. з 

цукровим діабетом – 167 у 2021 році проти 103 у 2020 році. 

Покращилося обстеження пацієнтів з ЦД І типу на визначення глікованого гемоглобіну,  

і у 2021 році склало 99,3% пацієнтів  проти 97,5% у 2020 році.  

У пацієнтів з ЦД покращилися показники компенсації захворювання, декомпенсація 

спостерігається у 23,1% пацієнтів у 2021 році проти 26,1% у 2020 році. У 69 пацієнтів з ЦД ІІ 

типу, які отримують інсулін, не визначено глікозильований гемоглобін, що становить 8,1% у 

2021 році проти 9,7% у 2020 році - це лежачі пацієнти та пацієнти, які проживають у сільській 

місцевості і відмовляються від обстеження, отримують флаконні форми інсуліну.  

Пацієнти з ЦД, які отримують ТЦЗП, обстежені на 47,7% у 2021 році, проти 34,1% в 

порівнянні з 2020 роком, однак залишається незадовільним. 

Потребують нирково-замісної терапії 17 пацієнтів, в т.ч. з ЦД  І типу - 8 осіб, з ЦД  ІІ 

типу – 9 осіб. 

Станом на 31.12.2021 року на обліку перебуває 7267 пацієнтів з цукровим діабетом, з 

них:  ЦД І типу - 433 пацієнти; з ЦД ІІ типу- 6834 особи, з них інсулінопотребуючих - 739 

осіб. Всього, станом на 31.12.2021 року, на диспансерному спостереженні перебуває дорослих, 

потребуючих інсулінотерапії, 1172 пацієнтів. 

 Протягом 2021 року отримували інсулін 1249 пацієнти, всі забезпечувалися 

препаратами інсуліну безоплатно (за кошти державного та міського бюджету), з 01.10.2021 

року – за електронними рецептами.  

Покращилося хірургічне оздоровлення пацієнтів з патологією щитоподібної залози – 38 

пацієнтів  у 2021 році  проти 19 осіб  у 2020 році. 

Зросла кількість випадків стійкої втрати працездатності з приводу ендокринної патології 

– до 34 випадків у 2021 році проти 28 випадків у 2020 році, ріст відбувся за рахунок 

післяопераційного гіпотиреозу, дисфункції гіпоталамуса, з приводу ЦД  – 17 випадків у 2021 

році проти 18 випадків у 2020 році. 
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У 2021 році пацієнти з ендокринними захворюванннями отримували стаціонарне 

лікування на базі терапевтичних стаціонарів КНП ЦМКЛ та КНП МКЛ№1. Структура 

пролікованих пацієнтів з ендокринною патологією   в  КНП МКЛ№1  за  2020-2021 рр. 

Кількість проконсультованих пацієнтів в КНП МКЛ №1 у 2021 році зменшилась на 56 

вип., та склала 296 пацієнтів у 2021 році проти 352 у 202о році. Проте у 2021 році пацієнтів з 

вперше виявленим цукровим діабетом виявлено на 2 більше, ніж у 2020 році.  

У 2021 році в КНП МКЛ №1 зменшилась кількість проконсультованих пацієнтів з 

захворюванням щитоподібної залози на 38% у зв’язку з епідемічною ситуацією на 

коронавірусну хворобу. 

В КНП ЦМКЛ функціонує 10 ендокринологічних ліжок для надання стаціонарної 

медичної допомоги дорослому населенню з ендокринною патологією, які були  з березня 2020 

року перепрофільовані в ліжка для надання медичної допомоги пацієнтам з СOVID -19. 

Структура пролікованих пацієнтів з ендокринною патологією  в КНП ЦМКЛ у 2020-2021 рр. 

 2020 р. 2021 р 
1 Цукровий діабет інсулінозалежний 5 3 

2 Цукровий діабет інсулінонезалежний 51 23 

3 Цукровий діабет вперше діагностований 105 160 

4 Тиреотоксикоз  2 0 

5 Вузловий етоксичний  зоб 1 0 

6 Аутоімунний тиреоїдит 6 5 

7 Гіпотиреоз 1 0 

8 Тиреоїдит 3 0 

В КНП ЦМКЛ у 2021 році вперше діагностовано цукровий діабет у 160 пацієнтів проти 

105 пацієнтів у 2020 році, проведено 35 ампутацій нижніх кінцівок у пацієнтів з 

ускладненнями ЦД!!!! 

З ургентними станами в КНП ЦМКЛ госпіталізовано 3% пацієнтів з ендокринними 

захворюваннями. 

У 2021 році у КНП ЦМКЛ проконсультовано 1206 пацієнтів з ЦД, проведено 751 

дослідження на глікозильований гемоглобін проти 560 досліджень у 2020 році. 

За 2021р  проведено УЗД щитоподібної залози 1904  пацієнтам проти 2104 пацієнтам у 

2020 році, що пов’язано з карантином і непроведенням обстеження пацієнтам з обмеженими 

можливостями до пересування. 

На інвалідність з приводу ендокринних захворювань у 2021 році вийшло 34 пацієнти 

проти 28 у 2020 році, з них з приводу цукрового діабету – у 2021 році 15 осіб проти 18 у 2020 

році. 

З метою раннього виявлення пацієнтів на ЦД необхідно лікарям усіх профілів: 

- проводити визначення глікозильованого гемоглобіну на дому пацієнтам з обмеженими 

можливостями до пересування, 

Роки: 2020 2021 

Кількість проконсультованих пацієнтів 352 296 

    Цукровий діабет  312 247 

- цукровий діабет вперше виявлений 21 23 

-  гострі ускладнення: 21 18 

- діабетичний кетоацидоз 14 15 

- гіпоглікемія 7 6 

 - синдром діабетичної стопи  (ампутації)                   16 12 

 Захворювання щитоподібної залози 74 49 

 Захворювання гіпоталамо –гіпофізарної системи 2 - 

 Нецукровий діабет 1 - 

Акромегалія 1 - 
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- забезпечити проведення УЗД ЩЗ з метою ранньої діагностики захворювань 

щитоподібної залози, 

- налагодити тісну співпрацю між лікарями-ендокринологами і лікарями-терапевтами, 

лікарями ЗПСМ стосовно формування груп ризику на ЦД та своєчасного їх обстеження, 

- метою профілактики прогресування ускладнень ЦД організувати школу самоконтролю 

для пацієнтів на ЦД в КНП ЦПМКДД, 

- активізувати роботу щодо відбору пацієнтів з вузловими формами зобу на пункційну 

біопсію з метою раннього виявлення онкопатології, 

- покращити співпрацю амбулаторно-поліклінічних та стаціонарних закладів охорони 

здоров’я міста, налагодити її з приватними закладами охорони здоров’я щодо вперше 

виявленої ендокринної патології. 

Стан надання медичної допомоги пацієнтам з нефрологічними захворюваннями у 

2021 році. Медична допомога пацієнтам з нефрологічними захворюваннями надається в КНП 

ЦМКЛ на базі терапевтичного відділення №2, та Центру нефрології і діалізу (ЦНіД). 

В терапевтичному відділенні № 2 КНП ЦМКЛ функціонує 5 нефрологічних ліжок, які на 

час карантину з коронавірусної хвороби перепрофільовані для надання медичної допомоги 

пацієнтам з коронавірусною інфекцією. У 2021 році на нефрологічних ліжках в 

терапевтичному відділенні №2 КНП ЦМКЛ проліковано 13 пацієнтів, якими проведено 104 

ліжко-дні, середнє перебування хворого на ліжку 7,43 дні, робота ліжка – склала 20,8 дні, обіг 

ліжка - 2,8 дні.  Помер 1 пацієнт, летальність склала 7,14 %. 

У 2021 році Центр нефрології і діалізу (ЦНіД) КНП ЦМКЛ налічував               3 діалізні 

зали на 9 діалізних місць, працює в цілодобовому режимі в 4 діалізні зміни. 

У 2021 році проведено 7784 процедур гемодіалізу проти 8005 у 2020 році та 7679 у 2019 

році, що на 4% менше в 2021 році.  

У 2021 році період було проліковано методом гемодіалізу  87 осіб проти  85 у 2020 році 

та 74 у 2019 році.  З них :  

- у 2021 році проліковано 64 пацієнти з термінальною ХХН на програмному гемодіалізі 

(ПГД) проти 60 пацієнтів у 2020 році та 58 пацієнтів у 2019 році;  

- 28 пацієнтів  отримали лікування методом ПГД у 2021 році проти 51 пацієнта у 2020 

році та 50 пацієнтів у 2019 році; 

У 2021 році проліковано 23 пацієнти з гострою нирковою недостатністю, що 

потребували НЗТ, проти 25 пацієнтів  у 2020 році та 16 пацієнтів  у                    2019 році. 

У  2021 році з пацієнтів ЦНіД вибуло  36 пацієнтів  проти 1 пацієнта у 2020 році та 4 

пацієнтів у 2019, що пов’язано з відкриттям приватного  Центру гемодіалізу. 

У 2021 році померло 18 пацієнтів(20,7%), які акпкбували на ПГД проти 8 пацієнтів 

(6,9%) за 2020 рік та 7 пацієнтів (9,5%) за 2019 рік. Причиною смерті пацієнтів стали серцево-

судинні ускладнення, коронавірусна хвороба, тощо.  

Нозологічна структура пацієнтів з ХХН, лікованих ПГД в КНП ЦМКЛ за 2020-2021рр: 

№ Нозологічна форма 2021р. 2020р. 2019р. 

1.  Хр. Гломерулонефрит 15 12 11 

2.  Цукровий діабет        13              8 9 

3.  Полікистоз 4 5 5 

4.  Хр. Пієлонефрит 4 5 6 

5.  Гіпертонічна хвороба 16 10 9 

6.  Інші 8 12 13 

7.  ХХН 5 ст. неуточнена 4 8 5 

Всього 64 60 58 

Змінилась нозологічна структура пацієнтів з ХНН - відмічається ріст числа пацієнтів з 

гіпертензивною нефропатією та цукровим діабетом, на що слід звернути увагу лікарям 

первинної ланки.                    
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За 2021 р проліковано 23 пацієнтів з ГПН що потребували ДНЗТ, проти 21 пацієнта у 

2021 році. Показники лікування  пацієнтів з гострим пошкодженням нирок в КНП ЦМКЛ за 

2019-2021рр: 

 2019 р. 2020 р. 2021р. 

Рух  

Пацієнтів 

Всього проліковано 16 25 23 

з них потребувати лікуванняНЗТ 16 21 23 

Виздоровлення 13 14 11 

Питома вага виздоровлення, % 90,5 63.6% 48% 

Вибуло в інші ЛПЗ 0 0 0 

Померло 3 6 12 

Питома вага смертності, % 18.8% 24% 52,2% 

Всього процедур ДНЗТ 39 85 74 

В той же час, смертність від ГНН зросла у 2021 році на 28.2%, у пацієнтів з ХХН  V ст. 

летальність у 2021 році зросла до 4,2%, що можна пояснити важкістю стану пацієнтів на 

ґрунті поліорганної недостатності в поєднанні з COVID-19. 

З метою раннього виявлення ниркової патології та профілактики ХНН лікарям всіх 

профілів, необхідно: 

- забезпечити своєчасне і ефективне лікування первинних захворювань (гіпертонічна 

хвороба, ЦД, урологічні та ревматологічні захворювання), які можуть ускладнюватися 

нирковою недостатністю, 

- свочасно скеровувати пацієнтів на стаціонарне лікування при виявленні ниркових 

ускладнень, 

- покращити роботу лікарів-ендокринологів, лікарів-кардіологів, лікарів-урологів, 

лікарів-ревматологів щодо виявлення пацієнтів з нирковою патологією, 

- проводити лабораторне обстеження пацієнтів з груп ризику (креатинін, сечовина, 

сечова кислота крові, загальний аналіз сечі чи тест на мікроальбумінурію в групах ризику), 

при відхиленнях в аналізах скерувати на консультацію до нефролога,  

- дотримуватися поетапності в наданні медичної допомоги пацієнтам нефрологічного 

профілю за маршрутом: амбулаторно-поліклініклінічний рівень, лікарі ЗПСМ → стаціонарний 

рівень → інститут нефрології м.Київ, тощо. 

Стан надання медичної допомоги пацієнтам з ревматологічними захворюванннями 

у 2021 році. Амбулаторна допомога пацієнтам з ревматологічними захворюваннями надається 

в 4 структурних поліклінічних підрозділах КНП ЦПМКДД. У 2021 році амбулаторно 

оздоровлено – 9059 осіб зз ревматологічними захворюваннями проти 5362 у 2020 році, 

санаторно- курортне лікування отримало – 12 пацієнтів проти 9 у 2020 році. 

В денному стаціонарі КНП ЦПМКДД оздоровлено 136 пацієнтів з хворобами 

ревматологічного профілю проти 24 особи у 2020 році,  в стаціонарі КНП ЦМКЛ – 63 особи у 

2021 році проти 95 осіб у 2020 році, в КНП  ОКЛ – 20 осіб у 2021 році проти 13 пацієнтів у 

2020 році. 

У ревматологів поліклінік спостерігаються 72 пацієнти, які прооперовані з приводу 

ревматичних вад серця та потребують постійного прийому антитромботичних препаратів 

(варфарину/сінкумару); 23 пацієнти, які потребують оперативного лікування з приводу 

серцевої патологї.  

За  2021 рік прооперовано  2 пацієнтів, як і у 2020 році. Кількість пацієнтів, що 

потребують оперативного втручання: в СП МП №1 КНП ЦПМКДД - 5 пацієнтів, СП МП №2 – 

4 осіб, СП МП №3 – 6 осіб, СП МП №4 – 7 осіб, всього - 22 пацієнти. 

 Впродовж 2021 року взято на «Д» спостереження 62 пацієнти, в тому числі з вперше 

встановленим діагнозом – 40 осіб. Аналізуючи показники первинної і загальної 

захворюваності ревматичних захворювань за 2021-2020рр. спостерігається ріст показників 

практично по всіх нозологічних одиницях.  
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         Стан захворюваності на ревматичні захворювання в КНП ЦПМКДД за 2021 рік : 
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Г. ревматична лихоманка - - - - - - - - 

Ревматична хвороба серця 1 - 1 - - - - - 

Ревматоїдний артрит 10 6 3 - 1 1 8 6 

Остеоартроз 2 - - - - - 3 2 

СЧВ - - - - - - - - 

Псоріатична артропатія 1 - - - 1 - 3 3 

ССД 1 - 1 1 - - 1 1 

Поліміозит - - - - - - - - 

Вузликовий периартеріїт - - - - - - - - 

Геморагічний васкуліт - - - - - - - - 

Анкілозуючий спондилоарт 3 2 2 2 - - 3 3 

Подагричний артрит 1 - - - 6 4 8 8 

Хвороба Рейтера - - - - - - - - 

Серонегат.спондилоартроп. - - - - - - 2 1 

Сольові артропатії - - - - - - - - 

Сист-й васкуліт Хортона - - - - - - - - 

Паннікуліт Вебера-Крісчера - - - - - - - - 

Хвороба Шегрена - - - - - - - - 

ЗЗСТ - - - -- - - - - 

Хвороба Такаясу - - - - - - - - 

Всього 19 8 7 3 8 5 28 24 

На інвалідність з приводу ревматологічних захворювань у 2021 році вийшло 13  

пацієнтів проти 8 у 2020 році, з них визнано інвалідами ІІІ групи - 8 пацієнтів, ІІ групи – 5 

пацієнтів. Причиною первинного виходу на інвалідність є важкість захворювання та 

матеріальна неплатоспроможність пацієнтів отримувати базову терапію. 

Від хронічної ревматичної хвороби у 2021 році померла 1 пацієнтка.  

У 2021 році ревматологічне відділення КНП ЦМКЛ розгорнуто на 30 ліжок на базі 

терапевтичного відділення №2. В період збільшення госпіталізації пацієнтів у зв’язку з 

епідемією коронавірусної хвороби ревматологічні ліжка перепрофільовано у ліжка для 

лікування пацієнтів з вірусно-бактеріальними COVID-пневмоніями.  Всьго в 2021 році 

лікарями ревматологами проліковано  339 пацієнтів з вірусно-бактеріальними пневмоніями, з 

них 259 з підтвердженим діагнозом COVID-19, 69 з непідтвердженою коронавірсною 

хворобою COVID-19 ПЛР (-) і 11 пацієнтів з іншими вірусно-бактеріальними пневмоніями. 

З 08.06.2021 року відділення розпочало роботу як відділення ревматології з 14 

фактичного розгорнутими ліжками. За цей період у відділенні проліковано 72 пацієнтів з 

ревматологічною патологією. 

Структура пролікованих пацієнтів ревматологічного профілю. 

Найменування захворювання К-сть Середня термін лікуван. 

 2020 2021 2020 2021 

Первинний генералізований (остео)артроз 67 9 10,95 8.7 

Серопозитивний ревматоїдний артрит 50 - 11,80 - 

Хвороби мітрального клапана 37 - 11,73 - 

Анкілозуючий спондиліт 23 8 12,17 9,0 
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Спонділоартроз - 6 - 11.2 

Подагра 14 6 12,07 11.6 

Деформуючий артрит  12 - 12,50 - 

Артрит, неуточнений, інші локалізації 12 - 12,58 - 

РА,поліартрит - 17 - 6.4 

СЧВ з ураженням інших органів або систем 11 3 11,25 11.2 

Системна склеродермія - 7  10.5 

Інші запальні спондилопатії, псоріатичні 10 5 11,88 7.4 

Прогресуючий системний склероз 8 - 11,80 -- 

Інші системні ураж.сполучної тканини 7 - 13,00 - 

Поліміозит 6 - 9,50 - 

Васкуліти, васкулопатії 6 3 17,00 12.1 

Інші уточнені геморагічні стани 4 1 11,00 13.0 

Гранулематоз Вегенера 3 - 11,00 - 

Вузловата еритема - 2  9.8 

Сухий синдром [Шегрена] 2 - 12,00 - 

Ревматична поліміалгія, РХС 2 7 12,00 9.6 

ВСЬОГО 274 72 11,1 8,9 

Кількість пролікованих пацієнтів значно зменшилась через перепрофілізацію ліжок. 

Середнє перебування хворого на ліжку зменшило на 2,2, що свідчить про позитивні 

результати лікування. 

Для покращення роботи ревматологічної служби необхідно: 

- дільничним терапевтам та сімейним  лікарям здійснювати ранню діагностику  

суглобового синдрому та своєчасно направляти на консультацію до лікаря ревматолога; 

- покращити лабораторну діагностику ревматичних захворювань у поліклінічних 

підрозділах, забезпечити  наявність реактивів в  лабораторіях; 

- для покращення діагностики ревматичних захворювань та їх ускладнень необхідно 

проводити рентгенологічне обстеження суглобів, хребта, ЕхоКС, УЗД суглобів в усіх 

структурних підрозділах,МРТ; 

- дільничним терапевтам та сімейним лікарям чітко дотримуватися маршруту пацієнта з 

ревматологічною патологією; 

- своєчасне призначення базової терапії згідно стандартів та протоколів надання 

медичної допомоги. 

 

Стан надання медичної допомоги пацієнтам пільгових категорій населення у 2021 

році. На  01.01. 2021 року кількість УБД по м.Івано-Франківську складала – 1521 особу, з них 

905 учасників АТО/ООС, взято впродовж 2021 року на диспансерний облік 202 осіб, з них 185 

учасників АТО/ООС, знято 142 осіб, з них 80 учасників АТО/ООС, з причин смерті – 31 ос., з 

них 6 учасників АТО/ООС. 

 Станом на 01.01.2022 року на обліку перебуває 1581 УБД, з них 1010 учасників 

АТО/ООС. 

За 2021 рік структура груп інвалідності УБД: І гр. інвалідності – 18 осіб, з них 2 

учасники АТО/ООС;  ІІ гр. інвалідності – 64 осіб, з них 16 учасників АТО/ООС;  ІІІ гр. 

інвалідності – 93 осіб, з них 62 учасники АТО/ООС. 

Оздоровлено у 2021 році УБД : - амбулаторно – 1385 осіб, з них 876 учасників 

АТО/ООС, стаціонарно – 132 осіб, з них 55 учасників АТО/ООС, отримали санаторно-

курортне лікування – 43 осіб, з них 24 учасники АТО/ООС, проліковано в «ДС» - 26 осіб, з 

них 6 учасників АТО/ООС, в санаторії «Циблі» - 2особи, в Коломийському госпіталі для 

ветеранів – 4 особи, з них 1 учасник АТО/ООС. 
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На  01.01. 2021 року кількість інвалідів війни по місту складала – 214 осіб, з них 92 

учасники АТО/ООС, взято впродовж 2021 року на диспансерний облік 17 осіб, з них 12 

учасників АТО/ООС, знято з диспансерного обліку – 33 осіб, з них 13 учасників АТО/ООС, з 

причин смерті – 8 осіб, з них 1 учасник АТО/ООС. 

Станом на 01.01.2022 року на диспансерному обліку перебуває 198 інвалідів війни, з них 

91 учасник АТО/ООС. Структура груп інвалідності інвалідів війни: І гр. інвалідності – 22 

особи, з них 2 учасники АТО/ООС;                ІІ гр. інвалідності – 56 осіб, з них 21 учасник 

АТО/ООС; ІІІ гр. інвалідності – 120 осіб, з них 68 учасників АТО/ООС. 

Оздоровлено інвалідів війни у 2021 році: - амбулаторно – 172 особи, з них 86 учасників 

АТО/ООС, стаціонарно – 44 осіб, з них 23 учасники АТО/ООС, отримали санаторно-курортне 

лікування – 18 осіб, з них 9 учасники АТО/ООС, проліковано в «ДС» 11 осіб, з них 1 учасники 

АТО/ООС, в санаторії «Циблі» - 5 осіб, в Коломийському госпіталі для ветеранів – 3особи, з 

них 2 учасники АТО/ООС. 

На обліку на 01.01.2021 року перебувало 449 учасників війни,  впродовж року знято з 

диспансерного обліку 97 осіб, з них 42 - з причини смерті, на диспансерний облік взято 6 осіб. 

Станом на 01.01.2022 року перебуває на диспансерному обліку 358 осіб учасників війни, 

з них інвалідів: І гр. інвалідності – 6 осіб, ІІ гр. інвалідності – 22 осіб, ІІІ гр. інвалідності - 6 

осіб. 

Диспансерний нагляд за ветеранами війни за 2021 рік. 

Найменування Учасники 
бойових дій 

/учасники АТО 

Інваліди війни  
/учасники АТО 

Учасники 
війни 

Члени сімей 
загиблих 

Перебувало на обліку на початку 

звітного року 

1521/905 214/92 449 376/16 

Взято на облік у звітному 202/185 17/12 6 5/- 

Знято з обліку на протязі 

звітного періоду 

142/80 33/13 97 61/- 

В тому числі:       виїхали 111/74 25/12 55 49/- 

                                померли 31/6 8/1 42 12/- 

Перебуває на обліку в кінці звіт. 

Періоду 

1581/1010 198/91 358 320/16 

в тому числі сільських жителів 104/71 6/1 31 3 

Мають групу інвалідності    І 18/2 22/2 6 3/- 

                                                ІІ 64/16 56/21 22 7/- 

                                                ІІІ 93/62 120/68 6 3/- 

Перебуває під диспансерним 

наглядом у: терапевтів.............. 

1385/876 172/86 322 266/8 

                    хірургів................. 321/152 82/32 77 66/- 

                   невропатологів..... 465/271 126/49 126 118/1 

                   ортопедів .............  116/63 43/15 18 12/- 

                   психіатрів............... 71/65 14/8 4 21/- 

                   урологів................. 121/44 51/15 67 52/- 

                   офтальмологів....... 189/63 83/24 110 78/1 

інших спеціалістів..................... 195/90 81/35 93 49/- 

Отримали стац. лікування 132/55 44/23 57 21/4 

В т.ч. за кордоном     

Із них сільські жителі 2/1    

Отримали сан.-кур. лікування 43/24 18/9 9 4/- 

В т.ч. за кордоном     

Крім того: - проліковано в 26/6 11/- 2 2/- 
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                  денному стаціонарі 

- проліковано в стац. на дому 79/11 47/4 30 16/2 

-проліковано в Циблях 2/- 5/-   

-проліковано в Коломиї 4/1 3/2 1 - 

Охоплено медичними оглядами 

Контингенти Кількість контингенту 

(перебувало на обліку + 

взято на облік) 

Кількість 

оглянутих 

% 

А 1 2 3 

учасники бойових дій 1723/1090 1179/726 68,4/66,6 

інваліди війни 231/104 209/90 90,4/86,5 

учасники війни 455 356 78,2 

чл.сімей загиблих, прирівн по пільгах 381/16 306/12 80,3/75,0 

Використання асигнувань на безплатне амбулаторне лікування  

Контингенти Амбулаторне лікування 

особи кошти 

УБД/АТО 19/13 9254,43/3997,74 

ІВ 1/- 240,0 

УВ 14 5081,67 

Прирівн.по пільгах 3/1 1405,43/114,9 

Всього 37/14 15981,53/4112,64 

Кількість виїзних бригад КНП ЦПМКДД для обслуговування пільгових категорій 

населення – 7, проведено виїздів медичних бригад  до пацієнтів 9, кількість оглянутих – 28 

осіб. 

Кількість аптек, де ветерани війни та інваліди війни, отримують медикаменти на 

пільгових умовах –  3:  НП «Обласний аптечний склад»,  ТОВ «Іва – Фарм», ТОВ 

«Подорожник». Виписано та отоварено за кошти міського бюджету 37 пільгових рецептів для 

УБД на загальну суму 15981,53 грн., з них 13 учасникам АТО/ООС на суму  4112,64 грн. 

 

Стан захворюваності на онкологічні хвороби за 2021 рік. У 2021 році  виявлено 797 

осіб з вперше в житті встановленим діагнозом злоякісного захворювання проти 659 осіб у 

2020 році, що на 138 осіб більше в порівнянні з 2020 роком.  

Найбільше виявлено пацієнтів з пухлинними захворюваннями в СП МП №2 КНП 

ЦПМКДД – 232 особи, що становить 29,1% від числа всіх виявлених в закладі, та в СП МП 

№1 - 206 осіб, що становить по 25.9% від числа виявдених у закладі у 2021 році.  

Кількість зареєстрованих випадків раку у 2021 році становила 841 випадок проти 728 

випадків у 2020 році, що на 113 випадків більше виявлено у 2021 році. Захворюваність на 100 

тис. дорослого населення на пухлинні захворюванння  у 2021 році склала 326.2 на 100 тис.нас. 

проти 279.4 на 100 тис.нас. за 2020 рік, що свідчить про краще виявлення онкопатології у 2021 

році. Найвища захворюваність на рак по СП МП №2 КНП ЦПМКДД - 392,9 на 100 тис.нас.,  

СП МП №4 КНП ЦПМКДД - 384.9 на 100 тис. нас, СП МП №1 –КНП ЦПМКДД - 356,2 на 100 

тис.нас., найнижча по СП МП №5 КНП ЦПМКДД - 263,6 на 100 тис. дорослого населення. 

При профоглядах виявлено 27 випадків раку (3,3%) проти 62 випадки (9,4%) у 2020 році 

та 173 випадків (22,1%) у 2019 році, що є вкрай негативним та потребує негайного  

покращення виявлення онкопатології скринінговими методами діагностики, роботою 

первинної ланки з групами ризику.  

У 2021 році виявлено 139 пацієнтів у 4 ст. раку проти 136 пацієнтів у 2020 році, що 

становить  17.5 % від числа всіх виявлених раків проти 20,6% за 2020   рік. Найвища 

занедбаність у 2021 році була по СП МП №2  КНП ЦПМКДД - 38 випадків (27,3% від всіх 
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занедбаних випадків) та по СП МП №4 КНП ЦПМКДД - 35 випадків (25,2% від всіх 

занедбаних випадків), найнижча по СП МП №5 КНП ЦПМКДД - 11 випадків (7,9%).  

Морфологічна верифікація діагнозів становить 86,8% у 2021 році проти 88,7% у 2020 

році, що на 1.9% менше в 2021 році. 

Питома вага пацієнтів, що отримали спецлікування у спеціалізованих закладах складає 

75,9% у 2021 році проти 75,1% за 2020 рік.  

Кількість пацієнтів із злоякісними пухлинами, які перебувають на обліку більше 5 років 

зменшилась на 317 випадків - з 4143 особи у 2020 році до 3826 осіб  у 2021 році, в основному 

у зв’язку зі смертю. 

Питома вага пацієнтів, які померли від раку до 1 року з моменту виявлення становить 

21,0% у 2021 році проти 20,5 за 2020 рік. Смертність від онкопатології за 2021 рік склала  

133,4 на 100 тис. дор.нас. проти 142,4 за 2020 рік. 

Зросла занедбаність раку шийки матки з 28.7%  у 2020 році до 30.0 у 2021 році, раку 

щитивидної залози з 0% у 2020 році  до 12.5% в 2021році.  

Відсутня в 2021 році занедбаність за наступними локалізаціями: раку шкіри, губи, тіла 

матки, що є позитивним.  

Перше місце по занедбаності візуальних форм раку займає, як і в попередні роки, рак 

прямої кишки - 48.6% у 2021 році проти 51.2% за 2020 рік.   

Друге місце місце по занедбаності візуальних форм раку - займає  рак шийки матки - 

46.2% у 2021 році проти 18.7% у 2020 році. 

На третьому місці – рак ротової порожнини та рак губи - 33.3%. 

У структурі занедбаності невізуальних форм раку перше місце посідає рак шлунку – 

58.1% у 2021 році проти  48.0% у 2020 році,  друге місце місце - рак легень – 48,6% у 2021 

році проти 44.2% за 2020 рік, третє – рак нирки - 43,4% у 2021 році проти 37.9% у 2020 році.  

По  КНП ЦПМД у 2021 році виявлено 60 випадків раку різних локалізацій  проти 46 

випадків у 2020 році, з яких 20 (33,3%) візуальних форм та з них -9 (15%) від всіх виявлених у 

занедбаній стадії проти 4 випадків у 2020 році. 

Необхідно покращити роботу первинної ланки щодо : 

- формування пацієнтів груп ризику на онкопатологію,  

- проведення скринінгових обстежень на найбільш поширені онкологічгі захворювання,  

- скеровувати жінок на щорічні огляди до лікаря-гінеколога, 

- динамічного спостереження за пацієнтами з передраками, 

- проведення інформаційно-освітньої роботи щодо підвищення рівня 

онконастороженості лікарів з метою раннього виявлення онкологічних захворювань, 

збереження якості та тривалості життя пацієнтів.  

 

Стан первинного виходу на інвалідність у 2021 році. В КНП ЦПМКДД за 2021 рік на 

інвалідність вийшло 703 особи проти 610 осіб за 2020 рік, що на 93 особи більше в 2021 році. 

Показник на 10 тис. дор. нас. скла  33.4 проти 29,2 в 2020 році.  

 В працездатному віці  на інвалідність вийшло 611 осіб проти 535  осіб в 2020 році, в 

показнику на 10 тис. дор нас. 38,9 проти 34,2, що на 76 осіб більше в 2021 році.  

Осіб, у віці до 39 років за 2021 рік, визнано інвалідами – 183 осіб проти 172 осіб в 2020 

році, що становить 26% від всіх осіб, визнаних інвалідами. 

Найбільша кількість осіб визнано інвалідами у 2921 році в СП МП№1           КНП 

ЦПМКДД - 204 (29% від всіх по місту) проти 191 особи у 2020 році. Відповідно, і найбільша 

кількість осіб, визнана інвалідами в працездатному віці СП МП№1 КНП ЦПМКДД – 172 осіб 

у 2021 році проти 167 осіб в 2020 році (28,2% від всіх по місту визнаних інвалідами в 

працездатному віці). 

У структурі інвалідності: 
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- І місце займають новоутворення – 173 особи (24,6%) проти 169 осіб (27,7%), з них в 

особи в працездатному віці – 143 особи проти 144 осіб в 2020 році, до 39 років – 41 особа 

проти 39 осіб в 2020 році;  

- ІІ місце – займають хвороби системи кровообігу – 170 осіб (24%) проти 122 особи в 

2020 році, з них 135 осіб в працездатному віці проти 99 осіб в                  2020 році, до 39  років 

– 18 осіб проти 10 осіб в 2020 році; 

- ІІІ місце - займають хвороби кістково-м’язевої системи - 85 осіб (12,1%)  проти 69 осіб 

у 2020 році, з них 80 осіб  працездатного віку проти 64 осіб  у 2020 році, до 39 років - 19 осіб 

проти 16 осіб у 2020 році. 

З приводу ендокринних хвороб у 2021 році на інвалідність вийшло – 34 особи проти 28 

осіб у 2020 році, що становить 4,3% від всіх впершевизнаних інвалідами, з них з приводу 

цукрового діабету – 15 осіб проти 18 осіб у 2020 році, що становить 50% від всіх визнаних 

інвалідами з приводу ендокринних захворювань та 2.1% від всіх впершевизнаних інвалідами, з 

них у працездатному віці 13 осіб (43,3%) від всіх з ЦД, до 39 років - 5 осіб (33,3%) проти 4 

осіб у 2020 році. 

Структура первинної інвалідності за групами інвалідності у 2021 році: 

- І група інвалідності - 88 осіб (11,5% від всіх, що вийшли  на інвалідність в 2021 році) 

проти 64 осіб за 2020 рік, з них в працездатному віці – 50 осіб проти 40 осіб в 2020 році;  

- ІІ група інвалідності – 288 осіб (41%) проти 242 особи  в 2020 році, з них в 

працездатному віці – 250 осіб проти 203 осіб в 2020 році;  

- ІІІ група інвалідності - 327 осіб (47%) проти 304 особи в 2020 році, в працездатному 

віці – 311 осіб  проти 291 осіб  в 2020 році.  

Збільшення кількості осіб з інвалідністю свідчить про недостатнє динамічне 

спостереження за пацієнтами з хронічними захворюваннями (кардіоваскулярними, 

ендокринологічними, нефрологічними, групами ризику на онкопатологію, тощо) лікарями 

первинної ланки, невчасне їх дообстеження та лікування відповідно до клінічних протоколів 

надання медичної допомоги населенню. 

 

Смертність населення м.Івано-Франківська за 2021 рік. Смертність за 2021 рік в 

порівнянні з 2020 роком, в абсолютних числах має тенденцію до незначного зростання, а саме 

2506 випадків у 2021 році проти 2485 випадків у 2020 році: 

 2021 рік 2020 рік  

Абс.число показник Абс.число Показник 

всього прац. 

вік 

загальн

ий  

працезд 

вік 

всього працезд. 

вік 

всього працезд.

вік 

Померло від усіх 

причин 

2506 
366 

1193,9 
233,6 

2485 
380 

1191,5 
243,2 

Інфекц. та паразит. хв. 14 12 6,7 7,66 12 9 5,2 5,8 

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

Від новоутворень 345 69 164,4 44,03 353 82 169,2 52,8 

Хвороби крові 1 1 0.48 0.64 - - - - 

Хв.ендокринної с-ми - - - - 2 - 1,0 0,7 

В т.ч. цукровий діабет - - - - 1 1 0,5 0,00 

Хв.нервової системи 8 5 3,8 3,19 5 1 2,4 0,7 

Хв.с-ми кровообігу 1493 104 711,2 66,7 1670 125 800,7 80,0 

В т.ч. ІХС  1317 64 627,4 40,9 1451 69 695,7 44,2 

Інфаркт міокарда 33 3 15,8 1,9 28 3 13,2 1,9 

ЦВЗ всього 126 15 60,0 9,6 139 16 66,7 10,3 

Інсульти 115 13 54,9 8,3 131 13 62,8 8,32 

Хвор. органів дихання 35 9 16,7 5,74 48 18 23,0 11.5 
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ХОЗЛ 2 2 3,4 0.7 10 0 33 0 

Пневмонії J12,16,18 32 8 15,3 5,1 40 18 43,4 7.5 

Хв. органів травлення 105 55 50,0 35,1 81 49 39,1 31,5 

Гепатити - - - - 1 1 0,5 0,7 

Цирози печінки 54 33 25,6 21,06 46 29 22,05 18,6 

Хвор. сечостат.с-ми 9 2 4,3 1.3 7 0 3.4 0,00 

З не уточнен.причин 29 8 12,9 5,1 25 9 12 5,1 

В т.ч. старість 5 - 2.4 - 6 - 2.8 - 

Нещасні випадки, 

травми, отруєння 

74 
48 

35,6 
30,6 

63 
38 

30,2 
24,3 

COVID-19 390 49 185.8 31.3 213 45 102.1 28,8 

Показник смертності у 2021 році знизився на 11,6%в порівнянні з 2020 роком, проте 

показники смертності зросли: 

- від інфаркту міокарда з 28 осіб (13.2 на 100 тис.нас.) у 2020 році до 33 осіб (15,8 на 100 

тис.нас.) у 2021 році; 

- від хвороб нервової системи з 1 особа (2,4 на 100 тис.нас.)  у 2020 році  до 8 осіб (3,8 на 

100 тис.нас.) у 2921 році; 

- хвороб органів травлення з 49 осіб  (39,1 на 100 тис.нас.) у 2020 році  до 55 осіб (50,0 на 

100 тис.нас.)  у 2021 році; 

- хвороб сечостатевої системи з 7 осіб (3,7 на 100 тис.нас.) у 2020 році до 9 осіб (4,3 на 

100 тис.нас.) у 2021 році; 

- нещасні випадки, травми, отруєння з  38 осіб (30,2 на 100 тис.нас.) у 2020 році до 48 

осіб (35,6 на 100 тис.нас.) у 2021 році. 

Значно зросла смертність від COVID-19 з 213 осіб (102,1 на 100 тис.нас.)  у 2020 році до 

390 осіб (185.8 на 100 тис.нас.) у 2021 році.  

З причини вірусно-бактеріальних пневмоній у 2021 році на фоні COVID-19 померло 

8,5% від числа усіх померлих у 2021 році, з них в працездатному віці 49 осіб проти 38 осіб у 

2020 році.  

У 2021 році в цілому зменшилась на 2,6% смертність осіб в працездатному віці - до 366 

осіб проти 380 в 2020 році, в показнику 233,6 у 2021 році на 100 тис.працезд.нас. проти  243,2 

на 100 тис.працезд.нас. у 2020 році. 

 

Стан заходів профілактики туберкульозу у  2021 році. Загальна захворюваність на 

туберкульоз у 2021 році по Івано-Франківській МТГ зросла та склала 69 випадків проти 57 за 

2020 рік, що становить 32.7  на 100 тис. населення проти 27.5 за 2020 рік.   

Туберкульозу легень виявлено 58 випадків проти 52 випадків за 2020 рік, що на 6 

випадків більше в 2021 році. Захворюваність на позалегеневі форми туберкульозу серед 

населення ІФ МТГ у 2021 році склала  11 випадків (16%) проти  6 (11%) за 2020 рік. 

В КНП ЦПМКДД зареєстровано  у 2021 році  58 випадків  туберкульозу проти 51 за 2020 

рік, з них : туберкульозу легень - 52 випадки проти 45 за 2020 рік, відповідно в показнику на 

100 тис.нас.- 24.6 проти 23.4 за 2020 рік.  

Захворюваність на деструктивні форми туберкульозу серед жителів Івано-Франківської 

МТГ у 2021 році зросла з 27 випадків до 30 випадків, в показнику 14.2 у 2021 році проти  12,9 

на 100 тис. нас. у 2020 році, з них в       КНП ЦПМКДД - 25 випадків у 2021 році проти 22 за 

2020 рік  (деструкція легень - 21 випадок, деструкція кісток – 1 випадок). Питома вага 

деструктивних форм туберкульозу у 2021 році склала 51.7% проти 47.4 % у 2020 році. В КНП 

ЦПМКДД – 25 випадків у 2021 році проти 21 випадка у 2020 році випадки деструкції, 

відповідно 48.1% у 2021 році проти 46.7% за 2020 рік. 

Спостерігається збільшення кількості виявлених випадків туберкульозу у 2021 році у 

пізній стадії хвороби, на що вказує збільшення кількості деструктивних форм. Дана ситуація, 
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в певній мірі, пов’язана з епідемією коронавірусної хвороби та введеними карантинними 

обмеженнями, що унеможливлює проведення планових обстежень груп ризику та 

формуванням скритого перебігу захворювання на туберкульоз у зв’язку з використанням 

значної кількості антимікробних препаратів фторхінолонового ряду, що формує 

антибіотикорезистентність у даної когорти пацієнтів. 

При профілактичних оглядах виявлено 13 випадків (19.6%) туберкульозу проти 12 

випадків (21.7%) у 2020 році, що потребує покращення профілактичної роботи лікарями 

первинної ланки надання медичної допомоги.  

За 2021 рік методом бактеріоскопії харкотиння в ЗОЗ ІФМР обстежено 276 осіб проти 

463 осіб у 2020 році, виявлено 10 позитивних результатів проти 8 у 2020 році, що складає 3.6% 

у 2021 році проти 1.7% у 2020 році, та свідчить про більш диференційований підбір пацієнтів 

для обстеження. 

В КНП ЦПМКДД за 2021 рік методом бактеріоскопії обстежено 157 осіб, з яких 

виявлено 2 позитивних результати (1.3%) проти 4-х (1.5%) з 265 осіб обстежених за 2020 рік.  

У 2021 році профілактичним рентгенологічним оглядам підлягало 94350 осіб. За 12 

міс.2021 року оглянуто 72401 особа, що становить 76.7% проти 51,0% у 2020 році.  

Осіб із групи підвищеного ризику: на 2021 рік підлягало огляду 13269 осіб, з них 

оглянуто 11343 особи, що становить 85,5% проти 57,5% у 2020 році.  

Не оглянуті 2 роки і більше: у 2021 році  підлягало огляду 5665 осіб, оглянуто 4348 осіб, 

що становить 76.8% проти 55,3% оглянутих у 2020 році. 

У період 2021 року зросла захворюваність на туберкульоз дітей до 5 проти 1  випадку за 

2020 рік, захворюваність підлітків - 1 випадок у 2021 році проти 2 підлітків  у 2020 році.  

У 2021 році виявлено туберкульоз легень у 3 медичних працівників проти 2 медичних 

працівників та 1 водія ЗОЗ у 2020 році. 

Смертність від туберкульозу у 2021 році склала 9 випадків (3,5 на 100тис.нас.) проти 7 

випадків (2,7 на 100 тис.нас) за 2020 рік, що потребує вчасного виявлення та скерування на 

лікування відповідно до галузевих стандартів.  

З метою покращення протитуберкульозної роботи в закладах охорони здоров’я міської 

ради, необхідно: 

- забезпечити рентгенологічне обстеження пацієнтів з груп  ризику захворювання на 

туберкульоз, 

- обмежити використання як методу діагностики флюорографії (діагностичне 

підтвердження при флюорографії достовірно не перевищує 30%), 

- забезпечити у всіх рентгенологічних кабінетах дворазову читку рентгенограм, двома 

різними лікарями-рентгенологами з метою своєчасного виявлення туберкульозу та 

онкопатології органів грудної клітини (ОГК), 

- ретельно формувати групи ризику, для обстеження бактеріоскопічним методом чи 

методом Genexpert, шляхом збору анамнезу, анкетування з метою вчасного дообстеження та 

раннього виявлення пацієнтів даної категорії.  

 

Стан заходів щодо виявлення та профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу у 2021 році. За 

даними обласного центру профілактики і боротьби зі СНІДом КНП «Обласна клінічна 

інфекційна лікарня ІФОР» (далі - ОЦПБС) за 2021 рік в м.Івано-Франківську вперше 

виявлено 30 дорослих осіб з ВІЛ-інфекцією проти 7 у 2020 році  та 11 осіб у 2019 році.  

За 2021 рік народилось 6 дітей від ВІЛ-інфікованих матерів  проти 5 дітей за 2020 рік. 

На диспансерний облік в КНП ЦПМКДД взято 8 пацієнтів у 2021 році проти 7 пацієнтів 

за 2020 рік та 12 пацієнтів за 2019 рік. 

Захворюваність на ВІЛ-інфекцію становить 3.9 на 100 тис.нас у 2021 році  проти 2.4 на 

100 тис.нас у 2020 році та 5.3 на 100 тис. населення у 2019 році. 

За соціальною структурою виявлено 2021 році: 4 чоловіки та 4 жінки, у 2020 році: 4 

чоловіки та 3 жінки  проти 9 чол. і 3 жін. у 2019 році.  
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Вікова структура вперше виявлених ВІЛ-інфікованих осіб наступна : 

Вік 2021 рік              2020 рік  2019 рік 

15-17 рр 0 0 0 

18-29 рр 0 0 1 

30-39 рр 6 5 4 

40-49 рр 1 2 4 

50 і старші 1 0 2 

За 2021 рік, як і за 2020 та 2019 роки на першому місці щодо шляхів інфікування є 

представники вікової групи від 30 до 49 років (75 %).  

Розподіл ВІЛ-інфікованих осіб за стадіями захворювання наступний: 

Стадія 2021р. 2020 р  2019р 

0 ст новонародж. - - - 

І стадія 0 1 2 

ІІ стадія 7 4 1 

ІІІ стадія 0 0 3 

IV стадія 1 2 5 

У 2021 році виявлено 7 осіб (87,5%) виявлено в ІІ ст. захворювання, що є позитивним. 

Негативним показником є виявлення пацієнтів в IVст. – 1 пацієнт (12,5%) проти 2 пацієнтів 

(28,6%) за 2020 рік та проти 5 осіб (45,4%) за 2019 рік, що свідчить про несвоєчасну 

діагностику ВІЛ – інфекції. 

У 2021 році структура шляхів передачі при ВІЛ-інфекції була наступна: 

На першому місці утримується статевий шлях інфікування  - 7 осіб (87,5%) проти  6 осіб 

(83.3%) у 2020 році та 8 осіб (72,7%) у 2019 році, що свідчить про вихід інфекції з груп ризику 

до основної популяції. 

За 2021 рік народилося 6 дітей від ВІЛ-позитивних матерів, під спостереженням 

перебуває 2 вагітні жінки з ВІЛ-позитивним статусом. Всі жінки отримують АРТ-терапію.  

У 2021 році під спостереженням перебувало 13 дітей з невстановленим діагнозом ВІЛ-

інфекції (не підтверджено лабораторно через вік до 18 міс.) проти 9 дітей під спостереженням 

у 2020 році. З них 7 дітей, які є під спостереженням мають підтверджено 1 ВІЛ-статус  проти 6 

дітей у 2020 році.  

Дітей в стадії СНІДу нема під спостереженням. 

АРВ-терапію отримують  6 дітей у 2021 році проти 8 в 2020 році. 

За 2021 рік  взято під спостереження 1 дитину з ВІЛ інфекцією, на обліку перебуває 5 

дітей з інвалідністю з діагнозом В-20, 1 дитина ВІЛ-інфікована, яка не має оформленої 

інвалідності, має призначену схему АРВТ, проте мама відмовляється отримувати лікування 

(прибула з району в  2019 році), 1 дитина без оформленої інвалідності  віком 1 рік, яка отримує 

АРВТ  

За 2021 рік  виявлено 5 випадків Ко-інфекції з туберкульозом проти 8 осіб за 2020 рік та 

3 випадки за 2019 рік.  

За 2021 рік 3 ВІЛ-інфіковані особи вийшли на інвалідність з причин ВІЛ/СНІДу проти 5 

осіб  за 2020 рік. 

Шлях 2021 р 2020 р 2019 р 

Статевий 7 6 8 

Парентеральний 1 1 3 

Вертикальний 0 0 0 

     Невідомий 0 0  0 
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За 2021 рік померло 4 ВІЛ (+) пацієнти проти 3 у 2020 році та 8 осіб у  2019 році, з них з 

КО-інфекцією в 2021 році ніхто не помер. Помер 1 пацієнт з причин не пов’язаних зі СНІДом, 

як і в 2020 році.   

Смертність з ВІЛ/СНІДУ в показнику на 100 тис нас. за 2021 рік –склала 1.4 проти 0.4 у 

2020 році та  3.1 в 2019 році. 

У 2021 році всього в ЗОЗ ІФ МР проведено 10 024  обстежень на ВІЛ/СНІД проти  7236 

обстежень  у 2020 році, з них - 4676 «швидкими тестами», методом ІФА – 5243 обстежень.  

 

Дані про обстеження на ВІЛ-інфекцію в КНП ЦМКДД за 2020-2021рр. 

З числа обстежень на ВІЛ-інфекцію - 5330 обстежень жінок в КНП МКПЦ  проти 6164 

обстежень жінок за 2020 рік. 

 МП1 

2021 

МП1 

2020 
МП2 

2021 

МП2 

2020 

МП3 

2021 

МП3 

2020 

МП4 

2021 

МП4 

2020 

МП5 

2021 

МП5 

2020 

2019 2020 2021 

ЗНАХОДИЛОСЬ НА 

01.01.21 
114 114 159 146 27 27 105 103 25 24 415 415 428 

ВЗЯТО ВСЬОГО ВІЛ ІНФ 
Ч/Ж 

- - 2/1 2/1 - 0/0 1/1 2/2 2/1 - 12 
9/3 

6 
4/2 

8 

ІЗ НИХ  ВПЕРШЕ  Ч/Ж - - 2/1 2/1 - 0/0 1/1 2/2 2/1 - 11 
8/3 

4/2 8 

ШЛЯХИ ІНФІКУВАННЯ - - 0 - - - 0 - - - 11 6 0 

101 - - 0 - - - - 1 - - - 1 - 

102 - - 1 - - - - 0 - - 2 0 1 

103 - - 0 - - - - 0 - - - 0 - 

105 - - 2 3 - - 2 3 3 - 9 5 7 

НЕВСТАНОВЛЕНИЙ 

ШЛЯХ 
- - 0 - - - - 0 - - - 0 - 

ЗНЯТО З ОБЛІКУ 2 - 5 1 - - 4 2 1 - 12 4 8 

ПО СМЕРТІ ВІЛ/СНІД - - 1 1 - - 2 2 1 - 8 3 4 

ВИБУВ ЗА МЕЖІ ОБЛ. 

ВІЛ/СНІД 
2 - 4 - - - 2 0 - - 4 0 4 

ПЕРЕВЕДЕНО НА ІНШІ 

МЕД.ЗАКЛАДИ 
- - 0 - - - - 0 - - - 0 - 

ВИБУВ ДО МІСЦЬ 

ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ 
- - 0 - - - -  - - - 0 - 

СТОЇТЬ НА 01.01.22 112 112 157 157 32 27 103 105 27 24 409 429 431 

ІЗ НИХ ВІЛ 74 71 50 50 14 14 54 50 13 8 253 195 205 

ІНВАЛІДНІСТЬ ПО ВІЛ 

ІНФ.ВСЬОГО 
- - 30 - - 8 28 30 8 7 26 43 66 

В ТОМУ ЧИСЛІ 

ВПЕРШЕ 
- - 1 - - - 0 2  - - 0 1 

ЗАХ.ТВС / ВІЛ ВСЬОГО 30 31 33 30 10 11 29 30 6 4 100 106 108 

-ЗЗТБ 29 29 29 29 8 8 29 28 5 4 97 98 100 

-ВДТБ 1 2 1 3 2 3 - 0 1 0 3 8 5 

- РТБ 0 0 3 1  - - 2 0 0 0 3 3 

ЗАХВОРЮВАННЯ З ХВГ 
ВСЬОГО 

50 50 56 48 18 19 48 47 12 12 202 176 184 

ВІР.ГЕПАТИТ В 6 6 6 6 3 3 7 6 1 1 25 19 23 

ВІР.ГЕПАТИТ С 22 22 28 22 3 3 13 13 4 4 59 64 70 

ВІР.ГЕПАТИТ В+С 22 22 22 20 12 13 28 28 7 7 118 90 91 

ОБСТ.МЕТОДОМ ІФА 0 27 0 142 0 0 0 4 0 17 483 190 0 

ЗНИХ (+) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

 
 ОТРИМУЮТЬ АРВ 

ТЕРАПІЮ 

87 87 0 109 21 7 70 72 20 4 300 279 198 

ХІМІОПРОФІЛАКТИКА 

ІЗОНІАЗИДОМ 
0 16 0 0 1 0 10 0 3 1 47 17 14 

ПРОТИВІРУСНА 

ТЕРАПІЯ ГЕПАТИТУ 
0 0 0 0 0 4 0 0 3 2 101 6 3 

НА ПРОГРАМІ ЗПТ 21 21 0 0 4 25 22 24 20 15 50 85 67 

Обстежено експрес 

методом 
350 0 1096 129 310 20 1000 32 636 0 172 151 3492 

Із них (+) 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 4/- 0 6 
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Реєстрація та встановлення на диспансерне спостереження ВІЛ-інфікованих пацієнтів 

відбувається в ОЦПБС, але не завжди за місцем реєстрації пацієнта, тому немає повної 

відповідності даних між КНП ЦПМКДД та ОЦПБС.  З  усіх виявлених у 2021 році  усі 

пацієнтів, які мають декларації з сімейними лікарями КНП ЦПМКДД взято на диспансерний 

облік. 

З метою посилення заходів профілактики ВІЛ-інфекції/СНІД в закладах охорони 

здоров’я, необхідно : 

- активізувати проведення тестувань на ВІЛ-інфекцію «швидкими тестами» всім 

пацієнтам, що звертаються в ЗОЗ ІФМР з сигнальними симптомами ВІЛ-інфекції, особливо з 

груп підвищеного поведінкового ризику,  

- проводити обстеження жінок з груп поведінкового ризику сімейними лікарями та 

лікарями-акушер-гінекологами під час вагітності, 

- своєчасно скеровувати пацієнтів в ОЦПБС для консультуванння особи з підозрою на 

ВІЛ-інфекцію, підтвердження та встановлення вірусного навантаження ВІЛ, та визначення 

тактики АРВТ, 

-  забезпечити лікування/скерування на лікуванння пацієнтів з ко-інфекцією 

ВІЛ+туберкульоз, ВІЛ+вірусні гепатити, тощо, 

- для покращення роботи та диспансеризації пацієнтів, більш точного обліку даної 

категорії опрацювати питання впровадження електронного реєстру ВІЛ-інфікованих пацієнтів, 

з дотриманням умов конфіденційності . 

 

Стан надання хірургічної медичної допомоги у 2021 році. Амбулаторно – поліклінічна 

хірургічна  служба  представлена 6-ма структурними підрозділами КНП «ЦПМ КДД», які  

надають кваліфіковану медичну допомогу дорослим та дітям за хірургічними 

спеціальностями. 

Показники роботи амбулаторно-поліклінічної хірургічної служби ха 2020-2021 роки 

наведені в таблиці нижче: 

Найменування операцій Кількість проведених операцій 

2021 рік 2020 рік 

Усього операцій 2720 2641 

у тому числі на органах зору 245 194 

операції на органах вуха, горла, носа  493 415 

з них: на вусі 53 167 

операції  на органах черевної порожнини 16 1 

Операції на ШЛД та ротовій порожнині 123 84 

операції на сечостатевій системі 46 61 

операції на кістково-м’язовій системі 96 85 

операції на шкірі та підшкірній клітковині 1747 1701 

Інші з них: - - 

          - з них гнійні операції 1040 1040 

          - з них панариції 164 164 

-  кістковий панарицій 44 51 

Операції проктологічні 10 20 

Інші/сторонні тіла стравоходу-ендоскопічно/  77 84 

Всього операцій на 10 тис. нас. 104,3 101,3 

Оперативна активність хірург. від. 5.8 5.4 

За 2021 рік в КНП ЦПМКДД пацієнтам хірургічного профілю виконано - 2720 

оперативних втручань проти 2641 в порівнянні з 2020 роком,  що на 79 оперативних  втручань 

більше в 2021 році. Оперативна активність на рівні минулого року.  
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Стаціонарна медична допомога пацієнтам з хірургічною патологією надається на 

базі хірургічного відділення КНП ЦМКЛ та КНП МКЛ №1. 

Хірургічне відділення КНП ЦМКЛ розгорнуте на 60 ліжок. У зв’язку з визначенням 

КНП ЦМКЛ, як опорного для надання медичної допомоги пацієнтам з covid-19, на період 

карантину у відділення госпіталізуються урологічні, травматологічні, щелепно-лицеві, ЛОР-

пацієнти та загально-терапевтичні хворі. Показники роботи хірургічного відділення КНП 

ЦМКЛ у 2021 році були наступними: 

 2021 р. 2020 р. 

Виконання плану л\днів 106.9% 95,8% 

Середня тривалість перебування 6.3 6,6 

Робота ліжка (зайнятість) 363.9 325,2 

Обіг ліжка 54.3 48,9 

Поступило пацієнтів 3477 2912 

Виписано пацієнтів 3351 2830 

Померло всього 104 58 

Летальність 3.03% 2,05% 

Переведено з інших відділів 378 262 

Переведено в інші відділи 416 294 

Оперативна активність 77.8% 73,1% 

Після операційна летальність 2.06% (44 померло) 1,39% (29 померло) 

Оперовано пацієнтів 2672 2089 

Операцій 3005 амб. 400 2356, амб. 158 

Ургентні 584 (19.4%) 533 (22,6%) 

Планові 2421 (80,6%) 1823(77,4%) 

Кількість госпіталізованих пацієнтів у 2021 році на 565 більше, ніж у 2020 році. У 2021 

році виписано пацієнтів на 521 більше у порівнянні із 2020 роком. Виконання плану 

ліжко/днів збільшилось з 95,8% до 106,9%. Середній ліжко/день змншився з 6,6 днів до 6.3 

днів. 

Проведено операцій на 583 більше, ніж у попередньому році. Хірургічна оперативна 

активність зросла  з 73,1% до 78,5%. Число ургентних операцій збільшилося на 51 операцій і 

становить 584 проти 533 в 2020 році. 

Післяопераційна летальність збільшилася на 0,67% і становить 2,06%. Померлих 

збільшилось з 58 до 104, загальна летальність збільшилась з 2,05% до 3,03%.  

У відділенні проводиться лікування патології вен. За 2021 рік з патологією вен 

проліковано 204 пацієнти проти 113 у 2020 році. З них з приводу варикозного поширення – 60  

у 2021 році проти 53 у 2020 році, решта - ускладнена венозна патологія, а саме: гострий 

тромбофлебіт - 92 випадки у  2021 році проти 52 у 2020 році, ПТФС – 10 випадків у 2021 році   

проти 8 осіб у 2020 році, тромбози глибоких вен – 42 випадки.  

Померлих від венозної патології не було. 

За 2021 рік у хірургічному відділенні проліковано 421 пацієнт з патологією артерій 

н/кінцівок проти 222 у 2020 році, в тому числі: облітеруючий атеросклероз – 225 пацієнтів у 

2021 році проти 100 пацієнтів у 2020 році, діабетична МАП судин н/к – 196 пацієнтів у 2021 

році  проти 122 у 2020 році. У відділенні широко впроваджується методика балонної 

дилятації артеріальних судин, аутовенозної пластики артеріальних судин. Більшість 

пацієнтів доставлені або з явищами критичної ішемії, або з явищами деструкції на стопах чи 

пальцях. Хворі з І-ІІ ст. артеріальної недостатності на протязі звітного року у відділення не 

госпіталізовувалися. Дана категорія пацієнтів з І та ІІ ступенем ураження судин повинна 

лікуватися в денних стаціонарах  

Показники невідкладної допомоги в хірургічному відділенні КНП ЦМКЛ. Всього 

госпіталізовано в ургентному порядку 758 пацієнтів у 2021 році проти 668 у 2020 році, з них 
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госпіталізовано до 24 годин – 352 пацієнти (42,8 % від всіх ургентних) у 2021 році проти 258 

у 2020 році, після 24 годин – 406 пацієнти у 2021 році проти 410 пацієнтів у 2020 році. З них 

не оперовано (ліковано консервативно) – 173 (22,8%) пацієнтів у 2021 році,  проти 102 у 2020 

році, померло без операції – 0 у 2021 році проти 2 у 2020 році, проведено оперативне 

лікування –584 пацієнтам (77%) у 2021 році проти 135 пацієнтам у 2020 році, з них 

прооперовано до 6 год. - 388 (51%) пацієнтів у 2021 році  проти 320 осіб у 2020 році, померло 

після операції 5 осіб у 2021 році проти 7 осіб у 2020 році, що пов’язано з пізнім зверненням 

та наявністю складної супутньої патології.  

У 2021 році в структурі ургентної хірургічної патології переважали : гострий 

аппендицит – 167 випадків; гострий холецистит - 166 випадків; защемлена кила – 134 

випадки; гострий панкреатит - 104 випадки; ШК кровотеча – 103 випадки; кривавляча 

виразка шлунка та 12-ї к-ки - 83 випадків; гостра кишкова непрохідність – 57 випадків; 

проривна виразка шлунка і ДПК – 17 випадки; травми грудної клітки – 4 випадки, травми 

черевної порожнини – 3 випадки.  

Зі всіх пролікованих у відділенні пацієнтів 79% виписано з одужанням, їм проведені 

радикальні оперативні втручання; 24% пацієнтів виписано з поліпшенням, які лікувалися з 

хронічною патологією (облітеруючий атеросклероз, діабетичнаі ангіопатія та ін.); тощо. 

За 2021 рік в хірургічному відділенні померло 104 пацієнти проти 58 пацієнтів у 2020 

році, з них 55  оперованих у 2021 році проти 29 в 2020 році, в тому числі від ургентної 

патології 5 пацієнтів у 2021 році проти 7 оперованих пацієнтів у 2020 році. Післяопераційна 

летальність склала 2.06 проти 1,4%  в 2020 році. Летальність по відділенню – 3,03% у 2021 

році проти 2,05% у 2020 році.  

Зросла смертність до доби у зв’язку з пізньою госпіталізацією пацієнтів.  

Основна причина смертності - занедбаність патології на догоспітальному етапі та пізня 

госпіталізація, а також поєднання хірургічної патології з коронавірусною хворобою. Всім 

померлим з гострою хірургічною патологією проведені патологоанатомічні розтини.  

Хірургічне відділення КНП МКЛ №1 розгорнуто на 40 ліжок. За 2021 рік число 

госпіталізованих пацієнтів була на 297 більше, ніж у 2020 році.  

У 2021 році виписано на 247 пацієнтів більше у порівнянні із 2020 роком. Проведено 

операцій на 161 більше, ніж у 2020 році. Хірургічна оперативна активність у 2021 році зросла 

до 59,6% проти 57.4% у 2020 році.  

Післяопераційна летальність у 2021 році збільшилася на 0,1% і становить 1,4%. Померло 

після операції 12 пацієнтів у 2021 році проти 9 пацієнтів у 2020 році, по відділенню – 59 

пацієнтів у 2021 році проти 56 за 2020 рік, що пов’язано з пізнім зверненням пацієнтів та 

важкою супутньою потологією.  Показники роботи хірургічного відділення КНП МКЛ№1 

наведені нижче в таблиці: 

 
 2021 р. 2020 р. 

Виконання плану л\днів 96.8 48,3 

Середня тривалість перебування 5.4 5,4 

Робота ліжка (зайнятість) 329.1 164,2 

Обіг ліжка 60.7 30.2 

Поступило пацієнтів 1466 1169 

Виписано пацієнтів 1397 1150 

Померло всього 59 56 

Летальність 4.0% 4.8% 

Переведено з інших відділів 62 90 

Переведено в інші відділи 75 55 

Оперативна активність 59.6% 57,4% 

Післяопераційна летальність 1.4% 1,3% 

Оперовано пацієнтів 868 694 
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Операцій 874 713 

Ургентні 279-32% 332-46,5% 

Планові 595-68% 381-53,5% 

Померло після операції 12 9 

Співідношення планових операцій до ургентних 2:1 1:1 

У 2021 році в хірургічне відділення КНП МКЛ №1 госпіталізовано в ургентному 

порядку 363 пацієнти проти 408 у 2020 році, з них госпіталізовано до 24 годин – 249 осіб, що 

становить 69 % від числа всіх ургентних пацієнтів, після 24 годин – 111 осіб або 31,1%. З них 

не оперовано (ліковано консервативно) – 1 пацієнт (0,3%), померло без операції – 1 пацієнт 

(0,3%), проведено оперативне лікування – 279 пацієнтам (77%) у 2021 році  проти 332 

пацієнтів (81,4%) у 2020 році, з них прооперовано до 6 год. - 227 (63%) пацієнтів у 2021 році, 

померло після операції 5 (1,4%) пацієнтів у 2021 році проти 2 осіб у 2020 році, що пов’язано 

з пізнім зверненням та наявністю складної супутньої патології.  

У 2021 році в структурі ургентної патології переважають : гострий аппендицит – 73 

випадків; гострий холецистит - 80 випадків; защемлена кила – 58 випадків; гострий 

панкреатит - 42 випадки; ШК кровотеча – 32 випадки; кривавляча виразка шлунка та 12-ї 

кишки - 30 випадків; гостра кишкова непрохідність – 24 випадки; проривна виразка шлунка і 

ДПК – 15 випадки; травми грудної клітки – 3 випадки, травми черевної порожнини – 6 

випадків.  

Зі всіх пролікованих у 2021 році у хірургічному відділенні КНП МК №1 69% пацієнтів 

виписано з одужанням, їм проведені радикальні оперативні втручання; 21% пацієнтів 

виписано з поліпшенням, які лікувалися з хронічною патологією(діабетичні ангіопатії, і ін). 

Стан надання медичної допомоги пацієнтам з урологічною патологією у                     

2021 році. Відділення урології та малоінвазивної хірургії КНП ЦМКЛ на 01.01.2021 року 

було розгорнуто на 30 ліжок урологічного і 10 ліжок хірургічного профілю. З 20.01.2020р. 

відділення урології та малоінвазивної хірургії відновлено після ремонту.  

Лікарями відділення забезпечуується цілодобова невідкладна спеціалізована медична 

допомога. Планове лікування на час карантину з коронавірусної хвороби не проводиться, але 

здійснюється консультативна робота на базі хірургічного відділення КНП ЦМКЛ та 

консультативної поліклініки.  

На час епідемії Сovid-19 з 10.03.2020р. по 10.06.2021 року відділення функціонувало, як 

відділення з надання медичної допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою. 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). 

З  15.10.2021 року у відділенні функціонує 10 ліжок терапевтичного профіл., 5 ліжок –

ЛОР, 5-хірургічних та 20 урологічних. 

За 2021 рік на базі відділення проведено дві успішні трансплантації нирки від 

родинного донора. 

За 2021 рік в умовах урологічного стаціонару лікарями-урологами відділення 

проліковано 1489 пацієнтів, з них операвано -767 пацієнтів, проведено 955 оперативних 

втручань, хірургічна активність склала 51,51%.  Показники роботи урології та малоінвазивної 

хірургії наведені в таблиці : 

 

Перебувало 

пацієнтів 

Операційна 

активність 

Кількість 

операцій 
Середній л/д летальність 

2020 1457 47,79% 695 7,78 0,4% 

2021 1489 51,5% 955    0,33% 

Серед лікованих у відділенні пацієнтів у 2021 році померло 5 паціентів, летальність 

склала 0,33%. Всі померлі пацієнти мали онкопатологію, тривало перебували на 

диспансерному спостереженнії в лікарів-онкологів за місцем проживання, IV клінічної груп, 
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отримували симптоматичну терапію в амбулаторних умовах до моменту розвитку гострих 

станів, які були причинами госпіталізацій та оперативних втручань. Всі пацієнти з 

верифікованою онкопатологією, госпіталізовані в ургентному порядку у  вкрай важкому 

стані з кахексією та раковою інтоксикацією. Вік пацієнтів становив 57-87 років, відповідно у 

даних пацієнтів  була наявна виражена супутня патологія. 

Для покращення надання медичної допомоги пацієнтам з урологічною патологією  в 

КНП ЦМКЛ необхідно: 

 - розширити спектр та обсяг лапароскопічних та ендоскопічних операцій у пацієнтів з 

аномаліями розвитку сечостатевої системи та СКХ; 

- розширити ендоскопічні втручання на простаті та сечовому міхурі 

- розширити спектр оперативних втручань при комбінованій урогінекологічній 

патолології; 

- впровадити новітні малоінвазійні інтервенційні методики у пацієнтів з сечокамяною 

хворобою. 

Стан надання медчиної допомоги пацієнтам з кардіохірургічною патологією. 

Кардіохірургічна медична допомога пацієнтам надається на базі відділення інтервенційної 

кардіології, радіології та кардіохірургії  (ІКРК)  в  КНП ЦМКЛ, де надається спеціалізована 

невідкладна медична допомога пацієнтам з гострим коронарним синдромом, гострим 

інфарктом міокарда, нестабільною стенокардією, гострими порушеннями ритму серця, 

кардіоміопатіями, гострою та хронічною декомпенсованою серцевою недостатністю, з 

вродженими та набутими вадами серця. Лікарі відділення проводить наступні втручання: 

коронароангіографії, планові процедури реваскуляризації, оперативні втручання: АКШ, 

протезування клапанів серця, хірургічні методи лікування порушень ритму серця, тощо. 

Відділення організоване у 2011 році та розгорнуте на 30 ліжок. 

У відділенні функціонує  палата інтенсивної терапії на 4 ліжка для пацієнтів з гострим 

інфарктом міокарда, гострим коронарним синдромом, після оперативних  втручань та 

процедур реваскуляризації.  

Відділення інтервенційної кардіології, радіології та кардіохірургії працює  ургентно в 

цілодобовому  режимі. 

Впродовдж  2021 року у відділенні ІКРК виконано 1490 ендоваскулярних втручань, що 

на 16% більше у порівнянні з 2020 роком. Левова частка втручань, а саме 90%, проводилися за 

ургентними показаннями, в зв`язку з обмеженням  планової госпіталізації через пандемію 

Covid-19. 

Структура  втручань 2020 2021 

Всього коронарографій 682 792 

Ургентні коронарографії 534 690 

Коронарографії при STEMI 252 201 

Всього стентувань КА 373 410 

Стентування при ГКС 326 385 

Планові стентування 48 25 

Імплантація кардіостимулятора 25 52 

Ендоваскулярні операції на периферичних артеріях 56 86 

Летальність при ГКС 6,37% 4,35% 

Впродовж 2021 року виконано 52 імплантацій постійного штучного водія ритму 

(ШВРС), що в двічі більше від показника (25) за 2020 рік. На 35% збільшилася кількість 

периферичних ендоваскулярних втручань.  

Середній ліжко-день у 2021 році у відділенні ІКРК склав 12 днів. 

Летальність в структурі гострого коронарного синдрому зменшилася з 6,37% до 4,35%, 

що свідчить про покращення якості кардіохірургічної допомоги. Показники роботи ІКРК 

відділення у 2020-2021 роках наведені в таблиці нижче: 

 2021 р. 2020 р. 
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Виконання плану л\днів 36,71% 90,6% 

Середня тривалість перебування 2,82 4,8 

Робота ліжка (зайнятість) 124,67 307,5 

Поступило пацієнтів 1150 1185 

Виписано пацієнтів 983 979 

Померло всього 48 105 

Летальність 4,66% 9,7% 

Переведено з інших відділів 350 283 

Переведено в інші відділи 464 391 

Оперативна активність 44,13% 47,69% 

Після операційна летальність 2,42% 5,08% 

Оперовано пацієнтів 524 517 

Операцій 681 664 

Ургентні 75,1% 56,17% 

Планові 24,9% 43,83% 

Більшість показників роботи відділення знизилось у 2021 році за рахунок тривалого 

капітального ремонту відділення, встановлення нового ангіографа та облаштування 

ангіографічної операційної та згортання, у зв’язку з цим, ліжкового фонду.  

За 2021 у відділенні померло 48 пацієнтів із них 12 прооперованих, післяопераційна 

летальність склала 2,42%. Основна причина смерті – це пізнє звернення пацієнтів та 

невідповідність надання медичної допомоги на догоспітальному етапі. Всі випадки смертності 

від ургентної патології розібрано на патанатомічних конференціях.  

У відділені й надалі планується впровадження новітніх методів хірургічної патології 

серця та судин, за допомогою малоінвазивних методик лікування (міністернотомія, 

мініторакотомія), протезування/пластики клапанів серця, коронарного шунування, тощо.  

Структура кардіохірургічних операцій у 2020-2021 роках наведена в таблиці нижче: 

  2021рік 2020 рік 

Коронарне шунтування 20 24 

- на працюючому серці 20 6 

Бімамарне коронарне шунтування 5 1 

Пряме коронарне шунтування з бокової мініторакотомії 1 1 

Протезування мітрального клапана 2 1 

Протезування аортального клапана 1 11 

Протезування аортального клапана з міністернотомії 16 4 

Репротезування аортального клапана 1 1 

Протезування мітрального клапана та пластика трикуспідального 

клапана 
2 5 

Пластика мітрального клапана 4 2 

Пластика мітрального клапана та коронарне шунтування 1 2 

Протезування аортального клапана та коронарне шунтування 8 3 

Протезування мітрального клапана, пластика трикуспідального 

клапану та коронарне шунтування 
1 1 

Протезування аортального та пластика мітрального клапана 2 2 

Протезування аортального та мітрального клапана з КШ 1 1 

Пластика мітрального клапана, вентрикулопластика постінфарктної 

аневризми ЛШ "Frozen Apex" 
1 1 

Видалення міксоми серця 2 1 

Усунення тромбів при ТЕГЛА 1 - 

Ліквідація тампонади серця  1 1 

РАЗОМ 71 63 
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За 2021 рік у відділенні ІКРК виконано на 8 кардіохірургічних операцій більше у 

порівнянні з 2020 роком, 71 операція проти 63 операції у 2020 році.  

У 2021 році померло 3 ургентних пацієнтів, летальність становить 4,2%, проти  14,2% у 

2020 році, що є позитивним. 

Рутинною технікою при ізольованому протезуванні аортального клапана в 2021 році 

стала міністернотомія у верхній третині грудини, що дозволяє значно прискорити реабілітацію 

пацієнтів після операції, зменшити больовий синдром, та виписку на 5-6 добу після такої 

операції.  

Стан надання медичної допомоги у відділеннях анестезіології та інтенсивної терапії.  
Відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП МКЛ№1 розгорнуто на 6 ліжок. 

Основним завданням відділення є заходи з підготовки і проведення знеболення при 

оперативних втручаннях, спеціальних діагностичних та лікувальних процедурах, здійснення 

заходів з реанімації та інтенсивної терапії пацієнтам з розладами функцій життєво важливих 

органів до стабілізації їх діяльності.  

Загальна кількість наркозів за 2021 рік становить 3006 проти 881 за 2020 рік, з них 

ургентних 384 проти 372, планових - 375 проти 509 за 2020 рік. За видами: інтубаційні - 792, 

внутрішньовенні - 778, спінальні - 1436. 

                        

Відділення 

К - ть 

операцій 

К – ть 

наркозів 

 інтубаційні       

довенні 

    

спінальні 

% 

знеболення 

Хірургія 874 759 375 171 213 86,85 % 

-ургентні 456 384 240 77 67 84,21% 

-планові 418 375 135 94 146 89,72% 

Ттавматологія 1063 744 21 218 505 69,99% 

-ургентні 474 241 8 88 145 50,65% 

-планові 589 503 13 130 360 85,4 % 

За 2021 рік у ВАІТ МКЛ№1 перебувало на лікуванні 442 пацієнти проти 488 пацієнтів у 

2020 році, що на 46 менше у 2021 році з них померло 174 пацієнти - 39,4%  проти 189 

пацієнтів - 38,7%  у 2020 році, що на 15 менше у 2021 році. Середній ліжко/день перебування 

пацієнта у 2021 році  становить 5,22 дні.  

Структура пролікованих у 2021 році у ВАІТ КНП МКЛ №1 пацієнтів  
Нозологічні одиниці поступило померло 

 2020 2021 2020 2021 

Неврологічні хвороби 

Геморагічний інсульт 
ГРМК 
Ішемічний інсульт 
Нейротоксикоз 
Епілептичний статус 
Міастенія 
Пухлина 

Інші 

25 

0 
9 
2 
5 
4 
0 
2 

3 

5 

0 
1 
1 
1 
2 
0 

 0 

0 

6 

0 
 
0 
0 
0 
0 
0 

2 

1 

0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 

0 

Алергія, шок 17 11 1 0 

ТЕЛА 12 11 7 4 

Гіпертонічна х-ба 3 4 0 1 

Серцево-суд.недост. 9 5 5 4 

Г. дихальна недостат. 290 315 132 139 

Гос ниркова недостат. 1 0 0 0 

Хр. ниркова недост. 0 0 0 0 

Печінкова недостат. 12 6 9 4 

Цукровий діабет 12 5 4 2 

Отруєння 
Алкоголем 

23 
12 

14 
11 

6 
2 

3 
3 
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Сурогати алкоголю 
Інші 

6 
5 

2 
1 

0 
4 

0 
0 

Післяопераційні 57 51 3 6 

Інші 27 15 14 10 

За звітній період 2021 року по стаціонару проведено: 

- загальна кількість оперативних втручань 1937 проти 1586 у 2020 році та 2225 операцій 

у 2019 році; 

- під загальним знеболенням проведено 1513 операцій у 2021 році проти 1181 операцій у 

2020 та 1708 операцій у 2019 році, при цьому відсоток операцій під загальним знеболенням 

склав77,6%. 

За звітній період 2021 року з усіх наркозів проведено: 

- ендотрахеальний наркоз – 396 випадків проти 301 випадків у 2020 році та 469 випадків 

у 2019 році,  

- довенних – 389 випадків проти  333 випадків у 2020 та 535випадків у 2019 році,  

- спінальних  -  718 випадків проти 547 випадків у 2020 році та 704 випадків у 2019 році.. 

За 2021 рік всього планових операцій із різними видами наркозу проведено – 1007 проти 

453 у 2020 році та 1350 операцій у 2019 році, з них під загальним знеболенням проведено 878 

проти  382 у 2020 та 1196 у 2019 роках, при цьому відсоток загального знеболення склав 

87,2% проти 88,5%. 

За 2021 рік проведено всього ургентних операцій – 930 проти 1133 у 2020 році та 875 

операцій у 2019 році, з них під загальним знеболенням – 625 ургентних операцій проти 799 у 

2020 році та 512 операцій у 2019 році, при цьому відсоток загального знеболення в ургентних 

операціях склав 67,2% у 2021 році проти 64% у 2020 році та 58.5% у 2019 році. 

Ускладнень при загальному знеболенні за 2021 рік – виникло 1 апное. 

З гострою дихальною недостатністю у 2021 році у ВАІТ КНП МКЛ №1 перебувало 315 

(44%) проти 290 пацієнтів у 2020 році, з них померло 139 проти 132 (45,5%) у 2020 році. 

В КНП ЦМКЛ було розгорнуто на 01.01.2022 року 11 анестезіологічних ліжок. 

У складі відділення функціонує лабораторія, завданням якої є забезпечення повного та 

цілодобового лабораторного обстеження пацієнтів.  

У 2021 році лікарями-анестезіологами КНП ЦМКЛ проведено знеболень в розрізі 

відділень: 

Назва відділення К-сть 

анест. 

 д/в анест. з ШВЛ д/в/анест.з 

СД 

СМА е/т севоран 

Хірургічне 2261 538 273 990 460 

Урологічне ІМДЛ 266  32 120 114 

Голови і шиї 93 66 27   

Травматологічне 143  20  50 

Кардіохірургія 1522  1450 4 72 

Всього 4285 604 1802 1183 696 

У 2021 році всього проведено 4285 знеболень  проти 3371 знеболень у 2020 році, з них 

найбільше методом довенної анестезії з СД – 1803 знеболень (42%), СМА – 1183 знеболень  

проти 850 у 2020 році (27,6%), найбільше в хірургічному відділенні – 2261 знеболення у 2021 

році (52,8%), проти 11892 знеболення у 2020 році, кардіохірургічному відділенні – 1522 

знеболення (35,5%) проти 1209 (56.9%) у 2020 році від всіх знеболень, відповідно до кількості 

оперативних втручань. 

Сруктура пацієнтів, які лікувались у ВАІТ КНП ЦМКЛ у 2021 році : 
№ 

п/п 

Нозологічні одиниці Поступило Померло 
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1.   Неврологічні: 
- геморагічний інсульт 
- ішемічний інсульт 
- інші 

 
2 
5 
2 

 
2 
2 
- 

2. Алергія, шок 1 - 

3. ТЕЛА 9 2 

4. Серцево-судинна 
недост.(гостра,хронічна) 

61 30 

5. Гостра дихальна недост. 
ХОЗЛ,  
Пневмонії бактеріальні 

 
2 
8 

 
1 
4 

6. Гостра ниркова недост. 2 - 

7. Хрон. ниркова недост. - - 

8. Печінкова недост.(гепатит-цироз) 7 5 

9. Цукровий діабет,  
декомпенсація 

5 - 

10. Отруєння : всього : 
із них: 
-сурогати алкоголю 
-чадний газ 
-інші                                                      

5 
 
 
 
 

 

11. Післяопераційні : 89 14 

12. Інші 7 - 

13  ВСЬОГО 203 60 

          Летальних випадків при проведенні знеболення не було. 

З вересня 2021 року у відділенні невідкладної і екстреної медичної допомоги (ВНЕМД)  

розгорнуто ще 6 ліжок інтенсивної терапії для лікування пацієнтів з коронавірусною 

хворобою. Медперсонал ВАІТ пройшов навчання щодо правил захисту і дотримання 

санепідрежиму при роботі з даним контингентом хворих. Максимально можливо проводиться 

розділення потоків хворих, та поділ зон на «чисті» та «брудні». 

Стан надання медичної допомоги пацієнтам з травматологічною та ортопедичною 

патологією у 2021 році. Ортопедо-травматологічна допомога дорослим жителям Івано-

Франківської міської територіальної громади надається в  поліклінічних підрозділах № 1-5 

КНП ЦПМКДД, а також травматологічному відділенні КНП МКЛ №1 та КНП ЦМКЛ, 

дитячому населенню в СП МДП КНП ЦПМКДД.  

Амбулаторний прийом травматологічних пацієнтів проводиться в травматологічних 

кабінетах поліклінічних підрозділів КНП ЦПМКДД. 

За 2021 рік в СП МП №1 КНП ЦПМКДД прийнято травматологічних пацієнтів – 8020 

проти 6499 за  2020 рік, з них первинно – 2921 пацієнтів у 2021 році проти 2414 у 2020 році. У 

2021 році амбулаторно проведено травматологічних операцій – 34 проти 19 у 2020 році. 

Оперативна активність склала –7,2% у 2021 році проти 5,4% за 2020 рік. На диспансерному 

обліку перебуває 210 осіб.  

За 2021 рік в СП МП №2 КНП ЦПМКДД прийнято травматологічних пацієнтів - 9584 проти 

4860 осіб за 2020 рік, з них, первинно пацієнтів – 6246 проти 2330 пацієнтів у 2020 році. У 2021 

році амбулаторно проведено травматологічних операцій – 88 проти 74 у 2020 році, репозицій 

кісток 1 проти 6 у 2020 році. Оперативна активність склала – 1.4% проти 3,1% у 2020 році. 

Всього на диспансерному обліку перебуває 392 пацієнти у 2021 році проти 437 пацієнтів з 

травматологічною патологією за 2020 рік. 

У 2021 році в СП МП №3 КНП ЦПМКДД прийнято травматологічних пацієнтів – 3751 

проти 3856  у 2020 році, що на 105 менше в 2021 році, з них, первинно пацієнтів - 1849 у 2021 

році проти 1457 у 2020 році. Амбулаторно проведено травматологічних операцій – 57 проти 58 

за 2020 рік. Оперативна активність становить – 4,0% у 2021 році проти 6,8% у 2020 році. 
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У 2021 році в СП МП №4 КНП ЦПМКДД прийнято травматологічних пацієнтів – 5282 

проти 4294 осіб за 2020 рік, з них первинно пацієнтів – 2111 проти 1750 осіб у 2020 році. У 

2021 році амбулаторно проведено травматологічних операцій – 25 проти 29 у 2020 році. 

Оперативна активність становить –1.3% проти 1,6% у 2020 році. Кількість диспансерних 

пацієнтів становить 249 у 2021 році проти 236 у 2020 році.  

У 2021 році в СП МП №5 КНП ЦПМКДД  прийнято травматологічних пацієнтів - 3106 

проти 1775 осіб у 2020 році, що на 1331 більше в 2021 році, з них, первинно пацієнтів – 1081 

проти 808 у 2020 році. У 2021 році амбулаторно проведено травматологічних операцій – 79 

проти 15 проти за 2020 рік. Оперативна активність становить – 1,8% проти 1,4% у 2020 році.  

Вихід на інвалідність з приводу травматологічної патології по КНП ЦПМКДД у 2021 році 

становить 114 пацієнтів (12.6%) проти 102 пацієнтів (10,2%) у 2020 році. Пацієнти з 

травмами та отруєннями, захворюваннями хребта та м’язово-кісткової системи посіли 

четверте місце в структурі первинної інвалідності.  

З причин  захворювання хребта та м’язово-кісткової системи отримали І групу 

інвалідності - 3 пацієнтів, ІІ групу інвалідності - 11 пацієнтів, ІІІ групу інвалідності - 58 

пацієнтів. З причин  травм та отруєнь отримали І групу інвалідності - 2 пацієнти, ІІ групу 

інвалідності - 4 пацієнти, ІІІ групу інввалідності – 41 пацієнт. 

В КНП МКЛ №1 розгорнуто 60 травматологічних ліжок, що становило 3% на 10 

тис.нас. 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, частина 

травматологічних ліжок перепрофільовано під терапевитичні для надання допомоги 

пацієнтам з COVID-19. Станом на 31.12.2020 року розгорнуто 25 травматологічних ліжок.  

Працівники травматологічного відділу надають цілодобову спеціалізовану травматологічну 

допомогу потерпілим з травмами опорно-рухового апарату. Основні показники роботи 

травматологічного відділення КНП МКЛ №1 наведені в таблиці нижче: 

Основні показники 2021 2020 2019 

Поступило 1119 883 1285 

Виписалось 1114 877 1172 

Померло 5 3 2 

Проведено л/д 9332 8304 13525 

К-сть днів зайнятого ліжка 301 202.5 225,4 

Обіг ліжка 35,7 22,9 19,6 

Процент виконання 88,6 80,9 88,5 

Середнє перебування 8,4 9.5 11,5 

Летальність 0,5 0.3 0,2 

Хір. акт. + амбулатор 93,4 98,8 79,2 

Хір. акт. без амбулатор 73,5 62,8 66,7 

Післяопераційна летальність - - - 

Прооперовано пацієнтів 1033 618 912 

Проведено операцій 1063 871 928 

Планово 617 555 574 

Ургентні загал. 446 316 352 

Одужання 0,0 0.0 1,0 

Покращення 99,5 97.0 94,0 

Без змін 0,0 1.0 4,6 

З погіршенням 0,0 0.0 0,2 

За 2021 рік у відділенні проліковано 1119 пацієнтів проти 883 за 2020 рік та 1285 за 2019 

рік, ними проведено у 2021 році 9332 ліжко-дні проти 8304 ліжко-дні у 2020 році та 1172 

ліжко-днів у 2019 р. Середня тривалість лікування одного пацієнта у 2021р. – склала 8,4 дні, у 

2020 році - 9,5 днів та 11,5 днів у 2019 році, що на на 1,1 та 3.1 менше в порівнянні з 
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попередніми роками та свідчить про кращу ефективність лікування. Обіг ліжка у 2021р. склав 

35,7 днів; 2020 р. - 22,9 днів; 2019р. - 19,6днів.  

Показник хірургічної активності становить – 93,4% у 2021 році проти  98,8% у 2020 році 

та 79,2% у 2019 році.  

У 2021 році зросла лікарняна летальність травматологічних пацієнтів, що є негативним 

та становить 0,5% проти 0,3% у 2020 році та 0,2% у 2019 році. Це пов’язано з важкістю стану 

пацієнтів та наявністю супутньої патології. 

У 2021році у відділенні проведено травматологічних операцій – 1063  проти 871 

операцій у 2020 році та 928 у 2019 році. Планово прооперовано – 617 пацієнтів (58%), 

ургентно – 446 (42%) поцієнти. Співвідношення планових операцій до ургентних 5:3. Із 

пролікованих 1119 пацієнтів виписано: з покращенням – 99,5%, без змін – 0,0%, з 

погіршенням – 0,0%, переведених – 0,0%. 

 Найменування операцій Кількість операцій 

Операції на м’яких тканинах шкірі та підшкірці 233 

На кістках і суглобах 830 

Ендопротезування кульшового суглобів  97 

Ендопротезування колінного суглобу 6 

Артроскопії 64 

Накладено гіпсових пов’язок 698 

У 2021 році у відділенні проведено 62 операцій блокуючого остеосинтезу, 64 артроскопії 

колінного суглобу, ендопротезування кульшового суглобу –  97 проти 69  у 2020 році, 

ендопротезування колінного суглобу – 6 проти 2 в 2020 році, ревізійних ендопротезувань - 4 

втручання. Впроваджена методика PRP терапії – 75 маніпуляцій 

В КНП ЦМКЛ з 01.07.2021 року відкрито травматологічне відділення  на 25 ліжок. 

Основні показники роботи ортопедо-травматологічне відділення КНП ЦМКЛ : 
Основні показники 2020 2021  
Поступило 35 181  
Виписалось 32 178  
Померло 0 0  
Проведено л/д 175 1448  
Середнє перебування 9,0 7,6  
Летальність 0 0  
Хірургічна активність 98% 96%  
Післяопераційна 

летальність 
0 0  

Прооперовано пацієнтів 35 142  
Проведено операцій 35 181  
Планово 10 129  
Ургентні 25 52  
Одужання 1 1  
Покращення 98 177  
Без змін 1 3  
З погіршенням 0 0  

За 2021 ріку у  відділенні пройшли лікування 181 пацієнт з різною 

травматологічною та ортопедичною патологією, проведено 1448 ліжко-днів. Виконання 

плану ліжко-днів становить - 91%, середнє перебування хворого на ліжку -7,6 днів.  

В консультаційній поліклініці оглянуто 265 пацієнтів.  

Проведена 181 операція, хірургічна травматологічна активність в стаціонарі - 96%. 

Летальність – 0%. В ургентному порядку поступило на лікування 52 пацієнтів, яким 

проведено 52 ургентних операції та 129 планових ортопедичних втручань.Характери 
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оперативних втручань за 2021 рік: 

Найменування операцій Кількість операцій 

Операції на м’яких тканинах шкірі та підшкірці 47 

На кістках і суглобах 86 

Ендопротезування суглобів 39 

Артроскопії 9 

Гіпсова іммобілізація 102 

У відділенні використовуються новітні методики оперативного лікування ортопедичних та 

травматологічних пацієнтів. На базі відділення проводяться операції остеосинтезу переломів 

різних локалізацій сучасними методами фіксації а також АЗФ, ендопротезування кульшових та 

колінних суглобів, реконструктивні операції на кістках та суглобах, артроскопії. А також 

операції на шкірі та підшкірній тканині. 

Екстрена травматологічна допомога надається лікарями -травматологами травмпункту 

КНП МКЛ№1, що працює цілодобово та ургентними лікарями травматологічного 

відділення КНП МЛ№1. Екстрена травматологічна допомога дітям надається в дитячому 

травмпункті в КНП ОДКЛ ІФОР. 

Стан надання екстреної травматологічно-ортопедичної допомоги в КНП МКЛ№1 2019-

2021рр. (робота травмпункту): 

         Рік     2019     2020 2021 

 Всього 10789 8733 9457 

Виробничі 13 10 13 

Побутові 5376 4490 4944 

Вуличні 5009 3862 4171 

Автомобільні 47 54 35 

Кримінальні 312 314 269 

Спортивні 32 3 25 

Рани 2625 2083 2276 

ПХО 1236 1111 1207 

Операції 74 64 70 

Гіпсові п- ки 3372 2653 3063 

Рентгенограми 6609 5261 6239 

Пункції 102 117 107 

Блокади 439 409 517 

Репозиції 401 368 489 

Опіки 37 33 35 

Забої 1673 1570 1712 

Розриви 1691 1230 1508 

Розтягнення 706 474 523 

За 2021 рік в травмпункті КНП МКЛ №1 надано медичну допомогу 9457 потерпілим з 

травмами різної етіології проти 8733 травм за 2020 рік, що на 8,3% більше у 2021 році. 

Відповідно, збільшилася кількість побутових і вуличних травм в середньому на 9% і склала 

4944 травм у 2021 році проти 4171 травм у 2020 році.  

У 2021 році на 35% зменшилася кількість автодорожних травм, травм кримінального 

характеру – на 14,3%, на 193 (9,3%) збільшилася кіськість пацієнтів з відкритими ранами 

м’яких тканин та склала 2276 випадків. Відповідно збільшилася і кількість оперативних 

втручань, яких було проведено у 1277 випадків у 2021 році. 

У звязку з малосніжними зимами все частіше люди отримують травми внаслідок 

ожеледі. Падіння супроводжуються переломами кісток зі зміщенням, отож у 2021 році 

проведено 489 репозицій при переломах кісток і вивихах кінцівок, що на 121 (32,8%) 

більше у порівнянні з 2020 роком та на 88 (22% ) більше у порівнянні з 2019 роком. 
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У 2021 році на 13,5% збільшилася кількість переломів і склала 2233 випадки. 

Зменшилася кількість пацієнтів з переломами ребер, але збільшилася кількість переломів 

інших локалізацій. 

Центром антирабічної допомоги КНП МКЛ №1 за 2021 рік прийнято 329 потерпілих  від 

укусів тваринами проти 303 пацієнтів у 2020 році, що на 26 (22%) більше, з них у 129 

випадках призначено антирабічне лікування, що становить 39,2% та на 49 (35,6%) менше від 

показників 2020 року. У 200 випадках (61%) призначене ветеринарне спостереження за 

твариною.  Показники роботи центру антирабічної допомоги КНП МКЛ № 1 наведені в 

таблиці нижче: 

 2021    2020    2019 

Всього 329 303 388 

Призначено лікування 87 78 127 

Продовжують лікування 24 21 27 

Закінчили лікування 57 50 65 

Відмінено лікування 3 14 13 

Перервали лікування 27 24 28 

Відмовилисявідлікування 4 5 8 

Продовжили в іншійобласті 3 3 2 

Не підлягають лікуванню 21 22 24 

Ветспостереження 227 225 261 

 У 2021 році укуси були нанесені такими тваринами: відомі тварини – 247 покусів, 

невідомі тварини – 82 покуси, з них: собаки – 258 покусів, відомі собаки – 201 покус, 

невідомі собаки – 57 покусів;  коти – 56покусів,  відомі коти – 43 покусів, невідомі коти – 13 

покусів; щур невідомий – 3 покуси, декоративний щур – 1 покус; миша невідома – 2 покуси, 

їжаки невідомі – 3 покуси; хом’як відомий – 2 покуси, хом’як невідомий – 1 покус; білка 

невідома – 1 покус; лисиця невідома – 1 покус, тощо.  

Виявлено сказ в 1 собаки та 1 кота. 

Забезпечення антивабічною вакциною - правцевим анатоксином впродовж року було 

достатнім. Проводилась профілактика правця вакциною АДП-М в повному обсязі. 

Стан надання медичної допомоги пацієнтам з захворюваннями очей у 2021 році. 

Офтальмологічна служба пацієнтам на амбулаторно-поліклінічному етапі надається в  СП 

МП № 1, 2, 3, 4, 5 КНП ЦПМКДД та СП МДП  КНП ЦПМКДД та консультантивному 

відділенні КНП ЦМКЛ. Відвідування лікарів-офтальмологів у 2020-2021 році склало:: 

Відвідування  

2021р. 2020р.  

Всього 
на 10 тис. нас. 

Всього 
на 10  тис. нас. 

% зростання/ 

зниження 

Всього відвідувань 17541 841 22409 1067 +26 

Первинних діагнозів 8120 389 13510 643 +65 

У 2021 році відмічено значне зменшення відвідувань лікарів-офтальмологів на 26%, що 

пов’язано з карантинними обмеженнями з приводу COVID-19. 

В  структурі  поширеності та первинної захворюваності очей перше місце займають 

аномалії  рефракції, друге - захворювання сітківки, третє -. захворювання кришталика. 

Загальна офтальмологічна захворюваність за 2021р.(поширеність):  

№ Нозологія  2021р. 2020р. % 

зростання, 

зменшення  
 Всього на 10 тис. 

нас. 

Всього на 10 тис. 

нас. 

1. Захворювання повік  630 30,8 500 23.9 +25 

2. Захворювання 

кон'юнктиви 

1320 62,7 1896 90.9 -30 

3. Захворюв. сльозових 734 34,5 535 25.6 +36 
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органів 

4. Захворювання рогівки 255 12,6 185 8.9 +35 

5. Захворювання склери 125 8,8 136 6.5 -9 

6. Захворювання кришталика 3733 177,1 3067 147 +20 

7. Захвор. судинної 

оболонки 

387 18,3 77 3.7 +397 

8. Захворювання сітківки: 4993 237,9 4292 205.8 +15 

 в т.ч. відшарування 131 6,4 81 3.9 +58 

 в т.ч. діабет. ретинопатія 613 29,2 350 16.7 +74 

 в т.ч. ВМД 1325 63,5 618 29.6 +113 

9. Захвор. зорового нерва 358 17,0 222 10.6 +60 

10. Новоутворення 10 3,3 22 1.0 +230 

 в т.ч. злоякісні 4 0,1 4 0.19 0 

 в т.ч. доброякісні 6 0,2 18 0.86 -76 

11. Глаукома 1709 81.4 1119 53.6 +51 

12. Аномалії рефракції 9964 471.6 7089 339.9 +39 

 в т.ч. гіперметропія 3029 144.3 1951 93.5 +54 

 в т.ч міопія 2583 123.0 2044 98 +25 

 в т.ч астигматизм 1175 55,9 539 25.8 +116 

 в т.ч пресбіопія 3177 151,3 2555 122.5 +23 

13. Косоокість 131 6,2 116 5.5 +12 

14. Травми (всього) 302 14,3 257 12.3 +16 

 в т.ч. опіки 9 0,1 8 0.38 -73 

15. Інші захворювання 2025 96,2 859 41.1 +134 

 Всього 26676 1270.6 20372 976.8 +30 

За 2021 рік відмічається значне зростання загальної захворюваності по всіх нозологічних 

одиницях, що пов’язано з погіршенням стану пацієнтів з хронічними захворюваннями у зв’язку із 

панднмією коронавірусної хвороби і відсутністю щорічних оглядів пацієнтів з захворюваннями 

очей. У 2021 році первинна захворюваність склала : 

№ Нозологія 

2021р. 2020р. % 

зростання, 

зменшення   
Всього 

на 10 тис. 

нас. 
Всього 

на 10 тис. 

нас. 

1. Захворювання повік  559 26.6 300 14.3 +86 

2. 

Захворювання 

кон'юнктиви 1149 54.7 1336 64 -14 

3. 

Захвор. сльозових 

органів 456 21.7 307 14.7 +47 

4. 

Захворювання 

рогівки 171 8.1 112 5.3 +52 

5. 

Захворювання 

склери 97 4.6 110 5.2 -11 

6. 

Захворювання 

кришталика 575 27.3 552 26.4 +3 

7. 

Захвор. судинної 

оболонки 255 12.1 38 1.8 +572 

8. 

Захворювання 

сітківки: 1928 91.8 739 35.4 +159 

 в т.ч. відшарування 20 0.9 17 0.8 +12 

 

в т.ч. діабетич. 

ретинопатія 153 7.2 51 2.4 +200 
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 в т.ч. ВМД 347 16.5 207 9.9 +66 

9. 

Захвор. зорового 

нерва 67 3.1 36 1.7 +82 

10. Новоутворення 4 0.19 13 0.6 -68 

 в т.ч. злоякісні 0 0 2 0.09 -200 

 в т.ч. доброякісні 4 0.19 11 0.5 -62 

11. Глаукома 103 4.9 64 3.0 +63 

12. Аномалії рефракції 2156 102 1187 56.9 +79 

 в т.ч. гіперметропія 591 28 397 19 +47 

 в т.ч міопія 383 18.2 247 11.8 +54 

 в т.ч астигматизм 211 10 171 8.1 +23 

 в т.ч пресбіопія 971 46.2 372 17.8 +159 

13. Косоокість 14 0.6 11 0.5 +20 

14. Травми (всього) 300 14.2 257 12.3 +15 

 в т.ч. опіки 9 0.42 11 0.5 -16 

15. Інші захворювання 50 2.3 436 20.9 -88 

 Всього 7884 375.5 5498 263.6 +42 

 В структурі захворюваності у 2021році перше місце займають аномалії рефракції, друге-

захворювання кон’юнктиви, третє - захворювання сітківки.  

Всього за  2021 рік  в поліклінічних підрозділах міста виявлено 103 пацієнти пацієнтів з 

глаукомою проти 64 пацієнти за 2020 рік. Зменшення  первинної захворюваності у 2021 

спостерігається на новоутвори, опіки та захворювання склер. Диспансеризація пацієнтів  у 2020-

2021 році наступна: 

№ Нозологія 

2021р. 2020р. % зростання, 

зменшення   
Всього 

на 10 тис. 

нас. 
Всього 

на 10 тис. 

нас. 

1. Захвор. сльозових - - - - - 

2. Захворювання рогівки 18 0.8 12 0.57 +40 

3. Захвор кришталика: 24 1.1 18 0.86 +28 

 В т.ч  катаракта 19 0.9 10 0.47 +134 

 В т.ч оперов.катаракта 5 0.2 8 0.38 -47 

4. Судинні порушення 20 0.9 24 1.1 -18 

5. Діабетична ретино 

пат. 96 4.4 

162 7.7 

-43 

6. Захвор. сітківки: 128 6.0 115 5.5 +9 

 В т.ч відшарування 37 1.7 46 2.2 -22 

 В т.ч ВМД 91 4.3 69 3.3 +30 

7. Захвор. зорового 

нерва 58 2.7 

73 3.5 

-22 

8. Новоутворення: 12 0.5 15 0.7 -28 

 В т.ч злоякісні 9 0.4 12 0.57 -29 

 В т.ч доброякісні 3 0.1 3 0.14 0 

9. Глаукома 1063 45.8 1086 52 -11 

10. Аномалії рефракції: 81 3.8 110 5.2 -26 

 гіперметропія 1 0.04 7 0.33 -88 

 Ускл. і прогрес. міопія 76 3.6 99 4.7 -23 

 астигматизм 4 0.1 4 0.19 0 

11. Косоокість 2 0.09 4 0.19 -53 

12. Наслідки травм: 58 2.7 70 3.3 -18 
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 в т.ч. опіки 0 0 1 0.04 - 

13. Анофтальм 6 0.2 9 0.43 -53 

14. Інші захворювання 4 0.1 10 0.47 -78 

 Всього 1570 69.9 1708 81.9 -15 

Диспансерна група зменшилась на 15% у порівнянні з аналогічним періодом 

2020р.,основним захворюванням є глаукома. На «Д» обліку у офтальмологів перебуває 1570 

осіб з патологією органів зору проти 1708 у 2020 році. З них: з глаукомою – 1063(67,7%) проти 

1086 (63,6%), діабетична ретинопатія – 96 (6,1%) проти 162 особи (9.5%), захворювання 

сітківки- 128 (8,2%) проти 115 (6,7%). Ці складні захворювання небезпечні важними 

ускладненнями та інфвалідизацією, тому потребують ретельного спостереження та лікування.  

Стан надання офтальмологічної допомоги пацієнтам з діабетичною ретинопатією: 

№ Нозологія 

2021р. 2020р. % 

зростання, 

зменшення   
Всього 

на 10 тис. 

нас. 
Всього 

на 10 тис. 

нас. 

1 Всього виявлено пацієнтів  153 6.5 51 2.4 +170 

2 Знаход.під «Д» наглядом  96 4.5 162 7.7 -41 

3 Проліковано стаціонарно 9 0.4 39 1.8 -77 

4 Прооперов. в стаціонарах 30 1.4 29 1.39 +1 

5  - вітректомії 13 0.6 4 0.2 +200 

6  - лазерні втручання 9 0.3 15 0.7 -95 

7  - інтравітр. 

введ.препаратів 62 2.9 40 1.9 +53 

Кількість виявлених пацієнтів на діабетичну ретинопатію зменшилась на 41%, 

пролікованих у  стаціонарах з приводу даної патології зменшилось на 77%, у зв’язку із 

меншою кількістю звернень пацієнтів  на прийом до офтальмолога  через карантинні. 

Інтравітреальне введення препаратів збільшилось на 53%. 

У 2021 році в амбулаторних умовах провендено 268 оперативних втручань: 

Роки 2021 2020 

          Всього: 268 268 

1. Видалення халязіону 1 1 

2. Видалення контагіозного молюска, ксантилазми  1 5 

3. Усунення трихіазу 115 44 

4. Розтин абсцесу шкіри повік 9 20 

5. Знімання швів рогівки, кон'юнктиви 5 7 

6. Видалення птеригіуму - - 

7. Реваскуляризація - - 

8. Видалення атероми - 3 

9. Видалення папіломи - 3 

10. Видалення грануляцій 3 - 

11. Видалення шкірного рогу - - 

12. Діатермокоагуляція повік при трихіазі - - 

13. Видалення стороннього тіла рогівки 134 185 

Кількість амбулаторних операцій залишається великою за рахунок видалення сторонніх тіл 

рогівки. 

Робота з пільговими категоріями населення: 

 
Протезування очей 2021 2020р. 

1. 
Кількість пацієнтів, які потребують протезування 

(всього)  
12 11 
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В т.ч ІВВВ, УВВВ - - 

 

В т. ч. інваліди зору 7 8 

2. Опротезовано (всього) 1 2 

 

В т.ч ІВВВ, УВВВ за бюджетні кошти  - - 

 

В т.ч ІВВВ, УВВВ завласні кошти - - 

 

В т.ч інваліди по зору за бюджетні кошти - - 

 

В т.ч інваліди по зору за власні кошти 1 2 

За 2021 рік з 12 осіб потребуючих протезування,  запротезовано 2 інвалідів по зору  

проти 2 з 11 осіб у 2020 році, за власні кошти пацієнтів, що є негативним. 

За 2021 рік визнано інвалідами з приводу офтальмологічних захворювань 24 особи 

проти 20 осіб у 2020 році. 

 

Стан роботи ендоскопічної служби закладів охорони  здоров’я Івано-Франківської 

міської ради  у 2021 році. За 2021 рік в закладах охорони здоров’я ІФМР проведено 10810 

ендоскопічних обстежень проти 9565 за 2020 рік, з них:  езофагогастроскопій – 8527 пацієнтів 

проти 7873 за 2020 рік, колоноскопій 2068 пацієнтів у 2021 році проти 1510 пацєнтів за 2020 

рік, бронхоскопій 211 пацієнтів у 2021 році проти 133 пацієнтів у 2020 році.  

Проведено ендоскопічних операцій у 2021 році  195 пацієнтів проти 139 пацієнтів у 2020 

році. Взято  матеріал на цитоморфологічне дослідження у 2021 році – 600 пацієнтів, у 2020 р 

оці – 461 пацієнт, проведено ендоскопічних маніпуляцій в 2021 році 4014 пацієнтів проти 3832 

пацієнтів у 2020 році. 

Ендоскопічне обладнання у закладах охорони здоров’я налічує 18 одиниць: 

Найменув

ання 

К-сть 

ендоскопів 

В тому числі 

ГДС дуодено-

скоп. 

колоно-

скоп 

бронхо 

скоп 

інші 

 

Усього 24 11 2 6 4 1 

діючих 18 7 2 5 3 1 

Структура ендоскопічних обстежень пацієнтів у 2021 році була наступна: 

Найменування  

всього 

В тому числі  

ЕГДскопій дуодено-

скопій 

колоно-

скопій 

бронхо-

скопій 

Інші 

 

Усього 

ендоскоп.обстеж.  

10810 78738527 4 2068 211 - 

Діагностичних 

обстежень 

6518 4985 2  1514 100 - 

Ендоскопічних 

маніпуляцій 

4014 3486 1 417 110 - 

З узято матер. на 

цитоморфологію 

600       429 - 345 9 - 

Ендоскопічних 

операцій 

195       56 1 137 1 - 

Вперше виявлена 

онкопатологія 

159       73 - 83 3 - 

Виявлено у 2021 році осіб з патологією  стравоходу, шлунку, дванадцятипалої кишки: 

 

Вік 

 

Раки 

Вир.шлу

нку 

Вир.12 

п.к. 

Хр.гастр

ити. 

поліпи Інша 

патол. 

Без 

пат. 

 

Всього 

до 40 2 22 144 27 11 1164 95 1465 

41 – 60 15 90 163 57 42 1328 82 1778 

61і більше 46 137 159 172 68 1097 54 1742 
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ВСЬОГО  63 249 466 256 121 3589 231 4985 

Виявлено у 2021 році осіб з патологією  кишківника: 

Вік Раки Поліпи НВК, 

Крона 

коліти Інша 

патол. 

Без пат. Всього 

до 40 3 15 13 15 249 57 414 

41 – 60 25 135 14 55 372 99 766 

61 і < 55 122 12 58 379 79 750 

ВСЬОГО  83 272 39 128 1010 235 1930 

Виявлено у 2021 році осіб з патологією  трахео-бронхіального дерева: 

Вік Раки Хр. 

бронхіти 

Дренов. 

абсцеси 

Туберку 

льоз 

Саркоїдо

з 

Інші Без  

патол 

Всього 

до 40 - - - 2 - 6 0 8 

41 - 60 - 11 - - - 26 2 39 

61 і більше 3 27 - - - 20 3 53 

ВСЬОГО 3 38 - 2 - 52 5 100 

  Виявлено у 2021 році осіб з поліпами та онкологічними захворюваннями при гастроскопіях: 

заклад  Кількість пацієнтів Поліпи Раки 

КНП ЦМКЛ 3090 86 45 

КНП МКЛ№1 519 11 12 

КНП МДКЛ 83 0 0 

КНП МП№1 - - - 

СП МП№2 ЦПМКДД 1293 24 16 

СП МП№4 ЦПМКДД - 1 - 

 Виявлено у 2021 році осіб з поліпами та онкологічними захворюваннями при колоноскопіях: 

заклад Кількість пацієнтів Поліп Рак 

ЦМКЛ 1280 224 70 

МКЛ№1 103 17 7 

МП№4 131 31 6 

Вперше виявлено онкопатологію за 2021рік у 159 випадках проти 146 у 2020 році, з них: 

рак шлунку – 63 пацієнти проти 61 у 2020 році, рак кишечника – 83 пацієнти проти 75 у 2020 

році, рак легень – 3 пацієнти, як і у 2020 році, виразка шлунку – 249 пацієнтів проти 315 у 

2020 році, виразки  ДПК – 466 пацієнтів проти 432 у 2020 році, поліпів шлунку за 2021 рік 

виявлено у 121 пацієнта проти 103 у 2020 році, поліпів кишечника за 2021 рік - виявлено 272 

пацієнти  проти 223 за 2020 рік, неспецифічний виразковий коліт/хвороба Крона у 2021році 

виявлено 39 пацієнтів проти 23 у 2020 році, колітів у 2021 році – 128 пацієнтів проти 49 

працієнтів у 2020 році. 

В ендоскопічній службі КНП ЦПМКДД проведено оптимізаційні зміни шляхом 

створення єдиного ендоскопічного кабіну на базі СП МП№2, який оснащено новітнім 

ендоскопічним відеообладнанням, для проведення гастро-, колоно- та цистоскопій.  

Для покращення взаємозв’язку між стаціонарними та поліклінічними структурами 

медичної галузі МТГ необхідно провести злиття електронних баз даних пацієнтів в єдину 

центральну базу (центральний сервер). 

Необхідно проводити оновлення ендоскопічної апаратури, в т.ч. портативних ендоскопів 

(пріоритетом є відеоендоскопи, відповідно до наказів ендоскопічної служби України МОЗ та 

рекомендацій всесвітніх спілок ендоскопістів, ендоскопи з використанням технології NBI, чи 

FICE), які дозволяють покращити якість діагностики та раннього виявлення онкопроцесів 

ШКТ за допомогою кольорового спектрального зображення, верифікувати та диференціювати 

добро- та злоякісні процеси під час обстеження, проводити оперативні ендоскопічні втручання 

з приводу онкопатології на ранніх стадіях, виконувати високоефективний метод 
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ендоскопічного гемостазу, облаштування ендоскопічних кабінетів миючими апаратами та 

шафами для зберігання ендоскопів, припливно-витяжною вентиляцією – згідно санітарних 

нормативів для забезпечення інфекційної безпеки пацієнта і персоналу та високу якість 

надання медичної допомоги пацієнтам.  

 

Стан роботи служби ультразвукової діагностики за 2021 рік. В медичних закладах 

ІФМР працює 20 кабінетів ультразвукової діагностики і 3 діагностичних відділення- в КНП 

ЦМКЛ, КНП МКЛ №1 та КНП МКПЦ.  

Ультразвукова  апаратура міста нараховує 26 дігностичних апарат-систем, з наявної 

апаратури - 13 сучасних діагностичних систем, які оснащені модулем вимірювання швидкості 

руху крові (допплерометрії), що є важливим для діагностики стану кровообігу. У 2021 році 

придбано новітні ультразвукові апарати: в КНП ЦПМКДД - 2 стаціонарних та 1 портативний 

апарат; в КНП ЦМКЛ та КНП МКЛ №1- портативні апарати для ВАіТ; в КНП МКПЦ - новий 

сучасний стаціонарний УЗД-апарат експерт-класу, у КНП МДКЛ - придбано сучасний 

стаціонарний і  портативний УЗД-апарати. 

В ЗОЗ ІФМР за 2021 рік проведено 158251 УЗД-обстежень проти  160956 за 2020 рік, що 

на 1.6% менше у 2021 році : 

п/п Види досліджень 2021рік 2020 рік % скорочення 

1 Разом 158251 160956 -1,6 

2 Нейросонографія 2138 2597 -17 

3 Щитоподібної залози 7094 6272 + 12,1 

4 Молочні залози 3164 2597 + 17,9 

5 Ехокардіоскопія 15584 112616 -19 

6 Органи черевної порожнини 32254 32635 -1.1 

7 Нирки 28635 31134 -8 

8 Простати 3471 3378 -2,6 

9 Жіночих статевих органи  17542 17621 -0,4 

10 Кістково-суглобова система 881 916 -3,8 

11 Доплерографія судин 12087 9824 + 26  

12 Інші обстеження 23374 25892 -9,7 

У 2021 році збільшилась кількість досліджень кістково-суглобової системи та 

доплерометрій. Токож збільшилась кількість обстежень молочних залоз - на 17,9 %, і 

щитоподібної залози - на 12,1%.  

У 2021 році відмічається значне зменшення кількості  ехокардіоскопічних обстежень - на 

19% та нейросонографій – на 17%, що потребує корекції в наступному році. Зменшення 

відбулось за рахунок обмеження планових обстежень під час карантину, а також збільшення 

кількості приватних УЗД-кабінетів. Також у 2021 роі кількість досліджень жіночих статевих 

органів зменшилась - на 0,4 %, органів черевної порожнини - на 1,1%. 

Для покращення роботи УЗД-служби необхідно доукомплектувати УЗД-апатати 

датчиками для проведення доплекографії та обладнати кабінети УЗД комп’ютерною технікою. 

 

Стан роботи лабораторної служби у 2021 році. Загальна кількість лабораторних 

обстежень по ЗОЗ ІФМР впродовж 2021 року зросла на 19.4%. Суттєво збільшилась кількість 

гематологічних, біохімічних досліджень, які є обов’язковими відповідно до протоколів 

надання медичної допомоги пацієнтам з різними захворюваннями, включаючи коронавірусну 

хворобу.  Загальноклінічних досліджень у 2021 році проведено більше на 23%, гематологічних 

на 15%, біохімічних збільшилось на 73% за рахунок збільшення досліджень згортальної 

системи на 40%,ферментів на 25%.  

У 2021 році проведено 276 бактеріоскопій мокроти проти 460 у 2020 році (10 позитивні 

проти 8 позитивних в 2020 році). У СП МП №1 проводяться дослідження на «GeneXpert » для 

діагностики туберкульозу, апарат виявляє ДНК мікобактерій туберкульозу методом ПЛР в 
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режимі реального часу (на протязі 2 годин). За 2021 рік проведено 172 досліджень , з них 13 

позитивних результатів, що становить 7,6%. 

Стаціонарними закладами у 2021 році виконано 245 тестувань на ВІЛ «швидкими 

тестами» проти 306 тестувань у 2020 році, що пов’язано з переважанням пацієнтів з 

коронавірусною хворобою та обмежувальних заходів у зв’язку з пандемією. У 2021 році в 

стаціонах виконано 808тестувань на визначення маркерів гепатиту В та С проти 606 тестувань 

у 2021 році.  

У 2021 році кількість виконуваних бактеріологічних досліджень в КНП ЦМКЛ  

незначна. Враховуючи нові вимоги до інфекційного контролю та роль баклабораторії у 

здійсненні даного контролю необхідно змінити та вдосконалити напрямки діяльності згідно 

затверджених нормативних документів МОЗ України. 

У 2022 році, відповідно до вимог НСЗУ, клініко-діагностичних  лабораторії медичних 

закладів повинні пройти акредитацію на вимоги ISO 15189:15 та дотримуватись вимог даного 

нормативного акту. 

У 2021 році КНП МКЛ №1  закуплено аналізатор газів крові високого класу; КНП 

ЦМКЛ закуплено новий дистилятор, біохімічний автоматичний аналізатор в ургентну 

лабораторію, впроваджено визначення СРБ кількісно, проведено визначення трансферину (112 

досліджень), ферритину (553 досліджень); в КНП МДКЛ закуплено сечовий аналізатор та 

напівавтоматичний дозатор, в КНП ЦПМД  закуплено аналізатор крові, в КНП МКПЦ 

закуплено лабораторне обладнання для лабораторії, яка створюється. 

В КНП ЦМКЛ та КНП МКЛ №1 впроваджено виконання імуноглобулінів М і G до 

COVID 19, виконання тропонінів, Д-димерів, газів крові, прокальцитоніну. 

В СП «МП№5» придбано портативний імунофлюорисцентний аналізатор LS-1100, 

виконувались дослідження на антитіла IgM\IgG до коронавірусу, С-реактивний білок 

кількісно, гормони щитовидної залози (ТТГ,Т3, Т4), ПСА та прокальцитонін. . 

 

Стан надання медичної допомоги дитячому населенню у 2021 році. Надання 

амбулаторно–поліклінічної допомоги дітям Івано-Франківської МТГ здійснюється в СП МДП, 

СП МП №1, СП МП №3, СП МП №4 КНП ЦПМКДД. 

СП МДП КНП ЦПМКДД обслуговує 51 259 дітей до 18 років, з них підлітків 15-17 років 

- 7979 осіб.  

Захворюваність дітей 1-го року життя зросла в порівнянні з 2020 роком. 

Захворюваність дітей 1-го року життя за 2020-2021 рр. 

Найменування класів 

хвороб 

2020 року 2021 року 

К-сть ‰ К-сть ‰ 

ВСЬОГО 2541 846,7 3775 1037,0 

Інфекц. та паразит. х-би 61 20,3 81 26,9 

Новоутворення 24 8,0 23 6,0 

Х-би ендокринної с-ми 117 39,1 61 50,5 

Х-би крові та кров. орг. 151 50,3 141 64,2 

Х-би нервової с-ми 84 28,1 42 35,9 

Х-би ока 152 50,7 143 64,5 

Х-ба вуха 37 12,3 52 15,9 

Х-би с-ми кровообігу 1 0,3 1 - 

Х-би орг. дихання 1480 493,2 2671 627,1 

Х-би органів травлення 77 25,7 154 32,7 

Х-би сечостатевої с-ми 5 1,7 15 2,9 

Х-би шкіри та п/шк. кл. 49 16,3 82 20,6 

Х-би кістк.-м’яз. с-ми - - - - 

Вродженні аномалії 115 38,3 108 39,7 
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Окремі перинат. стани.  175 58,3 164 33,0 

Травми та отруєння 13 4,3 14 3,2 

Симптоми та невизн.ст - - 23 7,6 

У 2021 році в структурі захворюваності дітей 1-го року життя на першому місці є 

хвороби органів дихання, на другому – окремі стани перинатального  періоду, на третьому – 

хвороби органів травлення (у 2020 році – це були хвороби ока). 

Показники захворюваності дитячого населення  

за віковими категоріями у 2020-2021 рр. 

 2020 2021 

абс. ‰ абс. ‰ 

Загальна захворюваність (діти 

0-14 років) 

40870 1144,0 41556 1163,2 

Загальна захворюваність 

(підлітки 15-17 років) 

9580 1413,2 9054 1335,6 

Первинна захворюваність 

(діти 0-14 років) 

28727 804,1 31196  873,2 

Первинна захворюваність 

(підлітки 15-17 років) 

3753 553,6 3553 524,1 

Первинна захворюваність 

(діти 1-го року життя) 

2541 846,7 3775 1254,5 

Інфекційна захворюваність  

(діти 0-14 років) 

997 27,9 849 23,8 

Інфекційна захворюваність 

(підлітки 15-17 років) 

38 5,6 23 3,4 

У 2021 році відмічається збільшення загальної та первинної захворюваності серед 

дитячого населення у віці до 14 років за рахунок хвороб органів дихання, зниження 

інфекційної захворюваності підлітків та дітей від 0 до 14 років, що ймовірно пов’язано з 

карантинними обмеженнями з приводу пандемії COVID-19. 

Структура загальної та первинної захворюваності 

 дітей у віці  0 – 14 років  у 2020-2021 рр 

Нозологічні 

форми 

Загальна захворюваність Первинна захворюваність 

2021 2020 2021 2020 

абс. 

чис 

на 1 

тис 

абс. 

чис 

на 1 

тис 

абс. 

чис. 

на 1 тис абс. 

число 

на 1 

тис 

Новоутворення 

в т.ч. злоякісні 

302 8,5 328 9,2 52 1,5 63 1,8 

в т.ч. лейкози  15 0,4 12 0,3 2 0,06 1 0,03 

Хвороби крові 353 9,9 747 20,9 124 3,5 131 3,7 

в т.ч. анемії  315 8,8 703 19,7 119 3,3 125 3,5 

Гемофілія 3 0,09 3 0,09 - - - - 

Хв.нервової 

системи 

425 11,9 676 18,9 109 3,1 279 7,8 

в т.ч. епілепсія 92 2,5 85 2,4 17 0,5 12 0,3 

ДЦП 64 1,8 59 1,7 8 0,2 5 0,1 

Хвороби ока 3077 86,1 3278 91,8 779 21,8 756 21,3 

в т.ч. міопатія 855 23,9 894 25,0 137 3,8 65 1,8 

Хвороби вуха 801 22,4 1258 35,2 645 18,1 1100 30,8 

в т.ч. хвороби 

сер. вуха 

480 13,4 738 20,7 442 12,4 695 19,5 

з них гострй 352 9,8 463 13,0 352 9,9 463 13,0 
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отит 

Хв.системи 

кровообігу 

627 17,5 614 17,2 541 15,1 527 14,8 

в т.ч. неревмат. 

Ураж. клапанів 

330 9,2 442 12,4 309 8,6 419 11,7 

Хв.органів 

дихання 

26975 755,1 237958 666,1 25514 714,2 21901 613,0 

в т.ч. 

пневмонвї 

533 14,9 217 6,1 533 14,9 217 6,1 

в т.ч. 

алергол.риніт 

336 4,9 381 10,7 41 1,1 64 1,8 

хронічні 

тонзиліти 

756 21,2 903 25,3 62 1,7 112 3,1 

бронхіальна 

астма 

445 12,5 501 14,0 21 0,6 48 1,4 

Хв.органів 

травлення 

1172 32,8 1540 43,1 252 7,1 489 13,7 

в т.ч. гастрит та 

дуоденіт 

114 3,2 161 4,5 52 1,5 87 2,4 

Функціон.розла

ди шлунку 

40 1,1 108 3,0 20 0,6 92 2,6 

неспецифіч. 

виразк.коліт 

5 0,1 5 0,1 0 - - - 

С-м подразнен. 

к-ка 

46 1,3 52 1,5 - - 9 0,3 

хронічний 

гепатит 

6 0,2 5 0,1 1 0,03 - - 

жовчнокам’яна 

хвороба 

22 0,6 22 0,6 2 0,06 2 0,06 

Хв.кистково-

м’язевої систем 

1661 46,5 1541 43,1 556 15,6 339 9,5 

в т.ч. РА 53 1,5 46 1,3 8 0,2 6 0,2 

Хв.сечостатево

ї системи 

546 15,3 693 19,4 169 4,7 177 5,0 

в т.ч. інфекції 

нирок 

98 2,7 96 2,7 5 0,1 3 0,09 

Уроджені 

аномалії 

1122 31,4 1223 34,2 125 3,5 155 4,3 

в т.ч системи 

кровообігу 

223 6,2 227 6,4 26 0,7 31 0,9 

У 2021 році на 11 випадків зменшилась захворюваність дітей на новоутвори (в т. ч. 

злоякісні) -  вперше виявлено 52 дітей проти 63 дітей у 2020 році, проте зросла кількість 

виявлених лейкозів на 1 випадок, у 2021 році виявлено 2 дітей проти 1 дитини у 2020 році. 

 У 2021 році виявлено на 5 випадків більше дітей з епілепсією та на 3 випадки більше 

виявлено ДЦП порівняно з 2020 роком. 

Збільшилось виявлення міопій з 65 випадків у 2020 році до 137 випадків у 2021 році.  

У 2021 році значно зросла захворюваність на пневмонії на 316 випадків у порівнянні з 

2020 роком, зменшилась на бронхіальну астму на 27 випадків в порівнянні з 2020 роком.  

У 2021 році зменшилась серед дитячого населення первинна та загальна захворюваність 

з вродженими аномаліями та хромосомними порушеннями – вперше виявлено 125 дітей  
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проти 155 впершевиявлених випадків у 2021 році  та 1122 випадки в загальному у 2021 році 

проти 1223 випадки у 2020 році. 

Відмічається серед дітей різке зниження загальної захворюваності на хвороби нервової 

системи, в показнику 11,9 на 100 тис.дит.нас. у 2021 році проти 18,9 на 100 тис.дит.нас у 2020 

році, а також первинної захворюваності на хвороби нервоовї системи - 3,7 на 100 тис.дит.нас. 

у 2021 році проти 7,8 на 100 тис.дит.нас у 2020 році. 

У 2021 році збільшилась загальна та первинна захворюваність дитячого населення на 

хвороби кістково-мязевої системи, що пов’язано з малорухомим способом життя та 

незбалансованим харчуванням. 

Онкозахворюваність дітей та підлітків. На облік у 2021 році взято 12 дітей з 

онкологічними захворюваннями, проти 9 у 2020 році та 7 дітей у 2019 році. 

Діти 0 – 6р. Діти 7 – 14р. Діти 15 – 17р. 

1. Ретинобластома 

2. Гліобластома гол. мозку 

3. Рабдоміосаркома лівої орбіти, 

метастази в шийні л/вузли 

4. Рабдоміосаркома малого тазу 

5. Гострий лімфобластний лейкоз - 2 

1. Папілярний рак 

2. Лімфома 

Ходжкіна 

1. Папілярний рак щитопод. 

залози - 2 

2. Папілярна карцинома 

щитовидної залози 

3. Неходжкінська лімфома 

Смертність від онкозахворювань зареєстровано 1 дитина (з причини агранулоцитозу - 1 

дитина вікової категорії 7 – 14 років). 

За 2021 рік в м. Івано-Франківську народилося 2754 дитини проти 2862 дітей за 2020 рік 

та 3251 за 2019 рік, що на 108 менше в 2021році від 2020 року. 

За 2021 рік у м. Івано-Франківську у віці від 0 до 17 років померло 20 дітей проти 17 

дітей у 2020 році, в тому числі, 13 дітей у віці до  1 року проти  9 дітей у 2020 році.  

В структурі малюкової смертності за 2021 рік неонатальна смертність – склала 53.8% 

проти 100% у 2020 році, з них за причинами: 1 дитина - вроджена вада розвитку, 6 дітей - 

окремі стани перинатального періоду, постнеонатальна смертність (46.2%), з них: 2 дітей - 

вроджені вади розвитку, 1 дитина - хвороби системи кровообігу, 1 дитина - окремі стани 

перинатального періоду, 1 дитина -симптоми та невизначені стани, 1 дитина - хвороби 

ендокринної системи. 

 Малюкова смертність у 2021 році складає 4.6%О на 1тисячу народжених проти 2,4 %о у 

2020 році та 4,7%о у 2019 році.  

Причини смерті дітей у віці до 1-го року – у 92% некеровані, у 8 % умовно керовані. В 

структурі малюкової смертності домінує неонатальна смертність. 

Профілактика туберкульозу серед дитячого населення у 2021 році. У 2021 року було 

заплановано охопити туберкулінодіагностикою 9782 дітей віком від 4-14 років включно, 

охоплено туберкулінодіагностикою 99,5%. 

 2020 рік 2021 рік 

 Всього % всього % 

Охоплено пр.Манту 265 2,0 9732 99,5 

Позитивних тубпроб 88 32,2 825 8,5 

Сумнівних тубпроб 38 14,3 1775 18,2 

Зростання туб. чутливості 15 5,67 72 0,7 

Вперше позит. тубпроб 49 18,5 79 0,8 

Гіперергіч.реакцій Кат. 5 гр. 5.4 Б 2 0,8 4 0,04 

Підлягає обстеженню 65 24,5 155 1,6 
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В тубкабінеті обстежено 65 100 155 100 

Віраж тубпроб кат.5 гр.5.4  А    40 15,1 79 0,8 

Гіперергіч.реакцій Кат.5 гр.5.4 Б 2 02 4 0,04 

Тубінфікування Кат. 5 гр. 5.4 Б 11 4,2 72 0,7 

Поствакц. реакцій 11 4,2 56 0,6 

За 2021 рік при профогляді вперше виявлено туберкульоз у 5 дітей та 1 підлітка. Всі діти 

взяті на диспансерний облік та пройшли лікування в КНП «Івано-Франківський обласний 

фтизіопульмонологічний центр».  

Діти, які не отримали вакцинацію БЦЖ в пологовому будинку та підлягають вакцинації: 

Підлягало вакцинації БЦЖ Проведено вакцинацію БЦЖ % виконання 

954 проти  678 в 2020 р. 472 проти 251 в 2020 році 49,5 проти 34.1% у 2020р. 

Станом на 01.01.2022 р. на обліку БЦЖ-невакцинованих дітей - 482. 

Надання ендокринологічної допомоги дітям у 2021 році. Станом на 01.01.2022 року під 

спостереженням В дитячого ендокринолога перебуває дітей віком від 0 до 14 років - 1524, та  

дітей віком 15 -17 років - 423. 

У 2021 році на обліку перебуває дітей від 0 до 17 років з цукровим діабетом — 134, з них 

вперше виявлених — 29 дітей (від 0-14 років - 26, віком 15-17 років - 3) проти 16 дітей від 0-14 

років у 2020 році. Відповідно показник первинної захворюваності дітей 0-14 років збільшився 

і становить 0.6 на 1 тис.дит.нас. проти 0.37 на 1 тис.дит.нас. у 2020 році, у віці 15-17 років - 

0.36 на 1 тис.дит.нас. проти 0 у 2020 році. Загальна захворюваність дітей від 0-14 років 

складає 2.6 на 1 тис.дит.нас. проти 2.0  на 1 тис.дит.нас. у 2020 році, у дітей вікової категорії 

15-17 р. - 4.7 на 1 тис.дит.нас. проти 4.0 на 1 тис.дит.нас. у 2020 році. 

  В структурі дитячої захворюваності у 2021 році : 

 - на першому  місці - цукровий діабет : виявлено 134 дитини, з них до 14 років – 100 

осіб, у віці 15 - 17 років - 34 дитини; 

-  на другому місці - патологія щитовидної залози, 

- на 3-му місці - метаболічні порушення (ожиріння ) – виявлено 310 дітей: у віці до 

14років – 222 дітей, у віці 15-17 років - 88 дітей. 

У 2021 році зросла кількість дітей, взятих під спостереження, з цукровим діабетом: від 0 

до 14 років - 26  дітей у 2021році проти 16 дітей у 2020 році, від 15-17 років - 3 дітей проти 0 у 

2020 році.  

У 2021 році дітям проведено 2800 аналізів крові на цукор та 303 аналізи на 

глікозильований гемоглобін. 

Виписано рецептів на інсуліни за 2021 рік - 1635 на суму – 1 005 566.30грн.  

З 01 жовтня 2021 року за програмою «Доступні ліки» дітям виписано на інсуліни - 565 

рецептів. 

Показник первинної захворюваності на ендокринні захворювання у дітей        0 -14 років  

становить 6,2 на 1 тис.дит.нас., а у підлітків 15-17 років - зріс до 8,8 на 1 тис. підлітків проти 0 

- у 2020 році.  

Загальна ендокринологічна захворюваність у 2021 році склала серед дітей у віці 0-14р – 

46,0 на 1 тис.дит.нас., серед підлітків 15-17р - 79,0 на 1 тис. підлітків.   

У 2021 році зросла кількість дітей віком до 14 років з надлишком ваги, відповідно 

первинна захворюваність серед дітей з ожирінням становить 1,5 на 1 тис.дит.нас. проти 0.9 на 

1 тис.дит.нас. у 2020 році, загальна захворюваність – склала 6.3 на 1 тис.дит.нас. у 2021 році  

проти 5.8 на 1 тис.дит.нас. у 2020 році.    

Основні показники ендокринологічної захворюваності серед дитячого населення за 2020-

2021 роки на 1000 дітей віком 0-14 років : 
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Нозологічні 

одиниці 

Абсол.число на 01.01 Перв.захворюваність     Заг.захворюваність 

2020р. 2021р. 2020р 2021р 2020р 2021р 

Цукровий д-т 81 100 0.37 0.6 2.0 2.6 

Ожиріння 202 222 0.9 1.6 5.8 6.3 

Диф зоб 1 ст. 1003 899 2.0 2.1 27.0 25.5 

Злояк.зах.щит.з-зи 3 4 0.05 0.05 0.07 0.07 

Гіпотіреоз 48 51 0.2 0.2 1.2 1.3 

Вузловий зоб 13 15 0.1 0.16 0.33 0.5 

Тиреотоксикоз 3 4 0.02 0.02 0.09 0.1 

Затрим.стат.р-ку 37 29 0.3 0.1 1.6 1.0 

Нецукровий д-т 2 2 - - 0.07 0.05 

                 Основні показники ендокринологічної захворюваності серед підлітків 15-17 років за 

2020-2021 роки (на 1000 дітей) : 

Нозологічні 

одиниці 

Абсолют.число на 01.01 Первинна  захворюван. Заг.захворюваність 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Цукровий д-т 27 34 - 0.36 4.0 4.7 

Ожиріння 107 88 4.9 2.7 22.0 16.4 

Диф.зоб 1 ст. 217 204 5.3 3.1 42.9 38.1 

Рак щитов. з-зи - 2 - 0.2 - 0.2 

Гіпотіреоз 11 12 - 0.4 1.8 2.3 

Вузловий зоб 8 12 0.5 0.6 1.5 2.3 

Тиреотоксикоз 2 1 - - 0.13 0.13 

Затр.стат. розв. 39 34 1.0 0.2 8.2 6.0 

Нецукровий д-т 2 1 - - 0.25 0.2 

Станом на 01.01.2022 року під спостереженням в ендокринолога СП МДП КНП ЦПМКДД 

перебуває 169 дітей з інвалідністю, з них вперше отримали інвалідність у 2021 році 34 дітей 

проти 20 дітей у 2020 році, з них 82.4% з причини цукрового діабету проти 75% у 2020 році.: 

 всього вперше 

 2020 2021 2020 2021 

Цукровий діабет 99 117 15 28 

Гіпотиреоз 6 10 1 1 

Нецукровий діабет 3 2 - - 

Гіпофізарний нанізм 8 6 - - 

Недост.кіркової реч. Наднирників 6 9 1 1 

Рак щитовидної залози 2 5 1 3 

Рак наднирника 1 1 1 - 

С-м Рассела –Сільвера 1 1 - 1 

С-м Шерешевського-Тернера 4 4 1 - 

Зростає кількість злоякісних захворювань ендокринних органів у дітей - 7 пацієнтів, з 

них: 6 - рак щитовидної залози С73, з яких 4 - вперше виявлено у 2021 році, 1 хворий 

феохромобластома лівого наднирника С74.  

У 2021 році прооперовано з приводу папілярного раку щитоподібної залози 4 дітей.  
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Надання медичної допомоги дітям з кардіоревматологічними захворюваннями у 2021 

році, серед дітей у віці 0-14 років: 

Гостра ревматична гарячка 2021 рік  2020 рік  2019 рік 

Первинна захворюваність в абсолютних 

числах 

- - - 

на 1000 дит. нас. - - - 

Загальна захворюваність в абсолютних 

числах 

- - - 

на 1000 дит. нас. - - - 

Хронічні ревматичні хвороби 2021 рік 2020рік  2019 рік 

Первинна захворюваність в абсолютних 

числах 

- - - 

на 1000 дит. нас. - - - 

Загальна захворюваність в абсолютних 

числах 

1 2 5 

на 1000 дит. нас. 0,02 0,05 0,12 

Відмічається: неухильне зменшення захворюваності на ревматичні захворювання серед 

дітей, 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. 
У 2021 році вроджені вади серця висока захворюваність на вроджені вади серця. 

 2021 рік  2020 рік  2019 рік 

Первинна захворюваність в абсолютних 

числах 

26 33 31 

На 1000 0,6 0,92 0,74 

Загальна захворюваність в абсолютних 

числах 

221 226 207 

На 1000 5,2 6,3 4,9 

В структурі первинної захворюваності зросла кількість анатомічно складних вад. Стан 

виявлення кардіоревматологічних захворювань серед дитячого населення за 2019-2021 рр.: 

 2021 рік  2019 рік  2020 рік 

 Первинна захворюваність  на 1000 12,6 20,3 14,7 

Загальна захворюваність на 1000 14,6 22,4 17,1 

Відмічається зниження захворюваності на серцево-судинні хвороби серед дітей, у зв’язку 

з обмеженням відвідування пацієнтів пов’язаним з карантином щодо Covid-19.  

Стан виявлення дітей з ювенільним ревматоїдним артритом за 2019-2021 рр: 

 2021 рік  2020 рік  2019 рік 

Первинна захворюваність в абсолютних 

числах 

8 6 10 

На 1000 0,18 0,16 0,24 

Загальна захворюваність в абсолютних 

числах 

53 46 39 

На 1000 1,24 1,28 0,93 

В структурі первинної захворюваності збільшилась кількість дітей з важкими 

серопозитивними формами ЮРА. За 2021 рік зареєстровано 1 випадок рефрактерності до 

традиційної хворобомодифікуючої терапії проти 2  випадків у 2020 році – пацієнтів переведено 

на імунобіологічну терапію. 

Стан захворюваності серед підлітки 15–17 років на кардіоревматологічні захворювання за 

2019-2021 рр.: 
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Гостра ревматична гарячка 2021 рік  2020рік  2019 рік 

Первинна захворюваність в абсолютних 

числах 

- - - 

На 1000 - - - 

Загальна захворюваність в абсолютних 

числах 

- - - 

На 1000 -  - 

Хронічні ревматичні хвороби 2021рік  2020 рік  2019 рік 

Первинна захворюваність в абсолютних 

числах 

- - - 

На 1000 - - - 

Загальна захворюваність в абсолютних 

числах 

6 7 8 

На 1000 0,7 1,03 1,1 

Відмічається зменшення захворюваності на ревматичні захворювання  серед підлітків 15-

17 років.При значній поширеності стрептококової інфекції та зниження імунної відповіді у 

підлітків потребує збереження настороженості до реалізації ревматичних захворювань. 

   Стан захворюваності серед підлітків на вроджені вади серця за 2019-2021 рр.: 

 2021 рік  2020 рік  2019рік 

Первинна захворюваність в абсолютних 

числах 

- - - 

На 1000 - - - 

Загальна захворюваність в абсолютних 

числах 

25 27 34 

На 1000 3 3,98 4,7 

Відмічається стійка позитивна тенденція до відсутності випадків вперше виявлених 

вад серця у дітей підліткового віку, що є позитивним. 

Кардіоревматологічні захворювання ( шифр І) 

 2021рік  2020 рік  2019 рік 

 Первинна захворюваність  на 1000 41,9 30,5 55,7 

Загальна захворюваність на 1000 61,9 50,9 111,4 

 Відмічається коливання захворюваності на серцево-судинні захворювання дітей 

підліткового віку.  

Стан захворюваності підлітків на ювенільний ревматоїдний артрит: 

 2021 рік  2020 рік  2019рік 

Первинна захворюваність в абсолютних 

числах 

10 2 1 

На 1000 0,19 0,29 0,14 

Загальна захворюваність в абсолютних 

числах 

27 21 23 

На 1000 3,2 3,1 3,2 

Відмічається збільшення числа підлітків з ювенільним ревматоїдним артритом. Всі 

отримували базисну хіміотерапію за  кошти обласного та місцевого бюджету (метотрексат, 

сульфасалазин), 6 дітей з ЮРА у 2021 році отримували імунобіологічну терапію (Хуміра, 

Актемра) за кошти державного бюджету проти 5 у 2020 році. 

Стан диспансеризації дітей у віці 0-14 років за 2019-2021 рр.: 

«Д» група (діти віком від 0 до 14 років) в абсолютних числах 

 2021 рік  2019 рік  2020 рік 

Ревматизм 1 2 1 

ЮРА 50 39 43 
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Набутий неревматичний кардит 49 51 51 

Інфекційно – алергічний поліартрит 152 136 141 

Вроджені вади серця 201 193 195 

Пролапси клапанів 26 23 21 

Артеріальна гіпертензія вторинна 10 9 9 

Всього  576 577 555 

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 випадків. 

«Д» група (підлітки віком 15 - 17 років) в абсолютних числах 

 2021 рік  2020 рік  2019 рік 

Ревматизм 5 4 6 

Набутий неревматичний кардит 89 76 63 

Інфекційно – алергічний поліартрит 34 22 31 

Вроджені вади серця 23 23 24 

Пролапси клапанів 27 36 38 

Вегето-судинна дистонія 223 241 187 

Артеріальна гіпертензія есенціальна  29 28 27 

ЮРА 17 17 16 

Всього 462 452 396 

В структурі диспансерної групи дітей 15-17 років відмічається збільшення неревматичних 

захворювань міокарда, реактивних артритів. Зросла захворюваність на кардити, інфекційно-

алергічні поліатрити, есенціальну гіпертензію. 

Оздоровлено дітей і підлітків  диспансерної групи  у 2021 році: 

 - стаціонарно — 201 дитина проти 168 дітей у 2020 році; 

 - санаторно — курортно — 17 проти 12 дітей (16 у місцевих санаторіях, 1- у санат. 

ім.Чкалова). 

Стан надання кардіохірургічної допомоги дітям у 2021 році:  

Вид втручання 2021 рік  2020 рік  2019 рік 

Прооперовано  з природженими вадами 

серця (всього) 

12 12 7 

З них віком до 1-го року 3 5 3 

Проведено через катетерну аблацію 

додаткових шляхів проведення 

(пароксизмальна тахікардія) 

- 1 3 

Кардіохірургічна допомога надається безкоштовно в НПЦДКХ, Інституті Серця МОЗ 

України, ІССХ АМН України. У 2021 році від всіх прооперованих з приводу ПВС 25%  

складають діти до 1-го року проти 42% у 2020 році. 

Стан інвалідизації та інвалідності серед дітей 0-17 років за 2019-2021рр.: 

 Вперше Всього 

Клас захворювання  2021 2020 2020 2021 2019 2019 

Хвороби системи 

кровообігу 

(І00-І99) 

Всього  2 2 - 7 5 3 

На 10 тис. 0,39 0,4 - 1,4 1 0,6 

Природжені вади 

серця (Q20-Q28) 

Всього  8 11 4 79 78 72 

На 10 тис. 1,6 2,2 0,8 15,4 15,4 14,6 

Ювенільний Всього  9 3 8 23 26 24 
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ревматоїдний 

артрит (М08) 

На 10 тис. 1,8 0,6 1,6 6,2 5,1 4,9 

Дерматоміозит 

(М33) 

Всього  - - - 2 3 3 

На 10 тис. - - - 0,4 0,6 0,6 

Відмічається зростання інвалідизації у дітей з ЮРА (корелюється з зростанням 

захворюваності та збільшенням анатомічно складних випадків), зменшення інвалідизації дітей 

з ПВС (корелюється зі зниженням захворюваності). 

У 2021 році від серцево- судинних захворювань померло 2 дітей у віці 2 дні та у віці 1,5 

міс. проти 1 дитини в 2020 році. 

Стан надання медичної допомоги дітям з хірургічними захворюваннями за 2020-2021 роки: 

Найменування операцій Кількість проведених операцій 

2020 2021 

Всього операцій 555 330 

На 10 тис. населення 132,1 77,63 

Операції на органах зору   

           - з них мікрохірургічні   

           - з них приводу глаукоми   

           - з них приводу катаракти   

Операції на ЛОР-органах 60 26 

           - з них на вусі 21 11 

Операції на щелепно-лицьовій ділянці 84 77 

Операції на судинах   

Операції на органах черевної порожнини   

           - з них з приводу кили   

Операції на сечо-статевій системі 12 - 

          - з них на жіночих статевих органах   

           - з них урологічних операцій 12 - 

Операції на кістково-м’язевій системі 1  

Операції на молочній залозі   

Операції на шкірі та підшкірній клітковині 398 227 

          - з них гнійні операції 323 159 

          - з них панариції 98 68 

          - в т. ч. кістковий панарицій 1 - 

          - в т. ч. проктологічні операції  - 

Інші  84 - 

Оперативна активність хірургічного каб. 21,31 25,6 

Оперативна активність хірургічного від. 8,92 6,3 

У 2021 році зменшилась кількість амбулаторних операцій та зниження оперативної 

активності, ймовірно, пов’язано з обмежувальними  карантинними заходами.  

Первинний вихід на інвалідність дитячого населення по захворюваннях хірургічного 

профілю: 

Спеціальність Абс.число за 2021 рік проти 2020 року 

Хірургія 2 дитини у 2021 р. проти 1 дитини у 2020р. 

Травматологія 10 дітей у 2021 р. проти 7 дітей у 2020 р. 

Офтальмологія 5 дітей у 2021 р. проти 3 дітей у 2020р. 

Проктологія - 

урологія - 
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онкологія - 

отоларингологія 8 дітей у 2021 р. проти 7 дітей у 2020р. 

Збільшилась кількість дітей з первинним виходом на інвалідність з приводу патології 

хірургічного профілю на 7 дітей, з 18 до 25 осіб у 2020 році.  

Стан інфекційної захворюваності серед дітей за 2021 рік, в порівнянні з  2020 роком, 

зменшилась. Первинна захворюваність у 2021 році серед дітей склала 885 дітей (2082.1 на 100 

тис.дит.нас. проти 1035 дітей (2463 на 1—тис.дит.нас. у 2020 році). 

В амбулаторних умовах обстежено методом ПЛР на COVID-19 – 376 дітей проти 706 

дітей у 2020 році, з них 130 проти 127 позитивних результатів -34,6%, швидкими тестами 

обстежено 3228, з них позитивних-335, що становить 10,4%, проти 57 дітей за 2020 рік. 

Проведено швидких тестів на ВІЛ-інфекцію 100, позитивних-0 

Проведено швидких тестів на вірусні гепатити 100, позитивних-0. 

Первинна інфекційна захворюваність серед дітей у 2020-2021 рр.: 

Нозологічна форма 2020 рік 2021 рік 

Абс.ч. на 100тис.дит.нас. Абс.ч. на 100тис.дит.нас. 

Вірусний гепатит А 1 2,3 0 0 

Хронічні вірусні 

гепатити всього 

15 35,2 5 11.7 

ГЕК, ХТІ 112 263,4 97 228.2 

-в т.ч. 

етіологічнорозшифр 

10 23,5 46 108.2 

-в т.четіологічно 

нерозшифровані 

102 239,9 51 119.9 

Дизентерія 1 2,3 2 4.7 

-в т.чSh. Zonnei 1 2,3 2 4.7 

Сальмонельоз 10 23,5 2 4.7 

Гострі кишкові інфекції 

всього 

123 289,3 105 256.4 

Кір 1 2,3 0 0 

Вітряна віспа 622 1463,3 494 1162.2 

Інфекц. мононуклеоз 26 35,7 21 49.4 

Кашлюк 10 18,8 0 0 

Скарлатина 92 181,5 24 56.4 

Гельмінтози 137 228,5 219 479.9 

Лямбліоз 26 40,4 41 37.6 

Токсокароз 6 7,14 9 9.41 

Аскаридоз 91 149,9 162 134,1 

Ентеробіоз 14 27,1 0 0 

ВІЛ-інфекція 6 40,4 6 14.1 

Туберкульоз 2 4,76 4 9,4 

ГРВІ 20783 35102,7 23429 55280.5 

Грип 1 2,09 0 0 

Всього (без ГРВІ та 

грипу) 

1035 2446,5 885 2082.1 

З них пневмоній 

(Covid-19) 

3 7.05 23 55.8 

Всього інфекційна 

захворюваність 

21811 51917,3 22736 53490.1 

За 2021 рік на COVID-19 захворіло 548 дітей, з них мали вірусно-бактеріальні пневмонії 

23 дітей проти 3 дітей за 2020 рік. 
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Стан виконання обсягів профілактичних щеплень проти вакцинокерованих інфекцій за 

2021 рік: 

Назва щеплень 2021р 2020р 

Вакцинація АаКДП дітям (кашлюк,дифтерія,правець) 2147-89.6% 3049-96,9 % 

І Ревакцинація АаКДП (18 міс) (дифтерія, правець, кашлюк)  2071-70,3% 2155-77,2 % 

II Ревакцинація АДП ( 6 років ) (дифтерія, правець) . 1328-45,1% 1127-41,2 % 

Ревакцинація АДП-м ( 16 років) (дифтерія, правець) 2255-82,5% 1334-56,1 % 

Ревакцинація АДП-м (дорослі) 3489-23,0% 1099-8,5 % 

Ревакцинація проти гемофільної інфекції (1рік): 2371-99,0%   2564-95,0 % 

Ревакцинація проти гепатиту В 2362-98,6% 1668-53,0 % 

Вакцинація проти кору, епідемічногопаротиту, краснухи 2246-93,7% 1905-70,6 % 

Ревакцинація проти кору,епідемічногопаротиту,краснухи 2470-83,9% 2024-74,0 % 

Вакцинація поліо дітям до 1 року 1777-74,2% 2889-91,8 % 

І ревакцинація поліо (18 міс) 1958-66,4% 2347-84,1 % 

II ревакцинація поліо (6 р)  2077-70,5% 1887-69,0 % 

III ревакцинація поліо (14 р) 2046-70,7% 1853-72,2 % 

Вакцинація БЦЖ  до1 року (не щеплені в пологов. буд)  437 164-74,5 % 

   Однією із причин недостатнього рівня охоплення вакцинацією у 2021 році  є підвищена 

захворюваність в період грудень-лютий на ГРВІ, та інфекційні захворювання (вітряна віспа, 

скарлатина, тощо) серед дітей, проте показники рутинної вакцинації збільшились в порівнянні 

з 2020 роком, що є позитивним. 

Більшість батьків відмовлялися від проведення вакцинації вакцинами виробництва Індії, 

попри системну інформаційно-просвітницьку роботу медперсоналу. Також причиною 

низького охоплення є нерегулярне постачання вакцин проти гепатиту В, дифтерії, правця 

(АДП) для дітей 6 річного віку. 

Стан надання гінекологічної медичної допомоги дітям і підліткам за 2020-2021рр : на 10 

тис.дит.нас. 

Нозологічні форми 
Первинна захворюваність Загальна захворюваність 

2021 2020  2021 2020 

Запальні хвороби статевих орг-в 9,02 9,48 9,85 9,9 

Розлади менструації 11,4 11,3 11,91 11,9 

Дисфункції яйників 0,82 0,8 0,91 0,9 

Мастопатії 1,24 1,3 1,73 1,7 

Інші хвороби статевих органів 0,87 0,95 1,23 1,2 

Аномалії розвитку 0,028 0,03 0,28 0,25 

  У структурі гінекологічної захворюваності у 2021 році перше місце посідають запальні 

хвороби статевих органів, розлади менструації та дисфункції яйників. Це пов’язане з раннім 

початком статевого життя підлітків, впливом перманентного психоемоційного стресу та 

нераціональним харчуванням. 

Диспансеризація дівчаток з гінекологічними захворюваннями за 2021 р.:  

Дівчатка 0-14 років : 
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Всього: 94 232 138 88 88 0 144 

Вульвовагініт 45 108 63 45 45 0 63 

Сальпінгіти, 

оофорити 

2 4 2 2 2 0 2 

Патолог. МЗ 3 10 7 3 3 0 7 

Розлади 

менстр.циклу 

25 65 40 25 25 0 40 

ЗСД 9 12 3 3 3 0 9 

ПСД 2 5 3 2 2 0 3 

Диcфункції 

яйників 

5 16 11 5 5 0 11 

Інші хв.стат ор. 3 12 9 3 3 0 9 

Аномалії розв. 94 232 138 88 88 0 144 

Дівчата віком 15 -17 років ( підлітки ) 

Нозологічна 

форма 

«Д» група 

на 01.01.21 

З
ар
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о
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н

о
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х
в
о
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ю
в
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ь 

в
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о
го

 В т. 
ч.впер
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житті 

Зняти з «Д» обліку 

Перебуває  на 

«Д» обліку 

В
сь

о
го

 

В.т.ч. 
вилікувано 

В
и

б
у
л
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Вульововагініт 17 40 23 17 17 0 23 

Сальпінг.офор. 6 14 8 6 6 0 8 

ЗСД 8 15 7 5 5 0 10 

Дисф.ячників 45 88 43 45 45 0 43 

Розлади mensis 3 11 8 3 3 0 8 

Патолог. МЗ 2 11 9 2 2 0 7 

Ін.хв.ст.орг. 81 179 98 78 78 0 99 

Всього 17 40 23 17 17 0 23 

Гінеколог СП «МДП» проводить навчання в «Школі репродуктивного здоров’я», є членом 

мультидисциплінарної команди  «Клініки дружньої до молоді». 

Стан логопедичної роботи з дітьми. За період з 01.01.2021 по 31.12.2021 логопедом 

проконсультовано  – 1247 дітей. З них на первинному прийомі -  644 дитини, на повторному – 

228 дітей, корекційний  курс – пройшли 393 дітей.                    З 644 дітей первинного прийому 

- 595 дітей з порушеннями мовлення.  

Взято під спостереження вперше – 316 дитини з різними мовленнєвими вадами: загальним 

недорозвитком мови різних рівнів, затинанням, затримкою мовленнєвого розвитку.  

Направлено в дошкільні спеціалізовані заклади – 18 дітей із важкими мовленнєвими 

вадами.  

Скеровано на інклюзивну форму навчання – 31 дитина та  11 дітей на обстеження в 

інклюзивно- ресурсний центр. 

Завершили корекційний курс – 196 дітей. Знято з-під спостереження – 90дітей, з 

корекційного курсу – 94дитини та 12 дітей з консультативного курсу. 

Основна група логопатів, які проходили корекційний курс, – це діти із загальним 

недорозвитком мови, із затримкою мовного розвитку, із затинанням та із порушеною 

звуковимовою.  

У багатьох дітей при обстежені наявні супутні патології, які підлягають не тільки 

корекційному впливу, а й медикаментозному лікуванню. 
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Масові профілактичні огляди дітей не проводились із введення обмежувальних 

карантинних заходів. діти оглядаються лікарем-педіатром, за потреби скеровуються до лікаря 

спеціаліста. 

Стан надання медичної допомоги дітям  пільгових категорій. Станом на 01.10.2021р. в м. 

Івано-Франківську зареєстровано 1006  дітей з інвалідністю (без врахування дітей з 

порушенням психіки), з них вперше отримали статус дитина з інвалідністю – 129 дітей. 

Показник інвалідизації складає 25,2 на 10 тис. дитячого населення проти 23,7 за 12 місяців 

2020р. 

 Відповідно до Комплексної програми розв’язання проблем інвалідності всі діти 

забезпечені безоплатною кваліфікованою лікувально-профілактичною допомогою та 

безоплатним медикаментозним лікуванням за потребою (згідно Національного переліку та 

державних програм). Дітям з інвалідністю санаторно-курортне оздоровлення проводиться 

першочергово.  

СП МДП КНП ЦПМКДД одержує санаторно-курортні путівки в санаторії МОЗ України та 

в місцеві санаторії через ДОЗ ОДА. Санаторно-курортне оздоровлення проводиться 

безкоштовно.  

У 2021 році оздоровлено в санаторіях 11 дітей з інвалідністю (Джерело -2, Хаджибей – 2, 

Солотвино –1, Чкалова -1, Жовтень -1, Ясень - 3). 

Діти-сироти та позбавлені батьківського піклування двічі на рік проходять медичні огляди 

з метою виявлення хронічних захворювань. 

Діти з інвалідністю  охоплюються реабілітаційними послугами відповідно до 

індивідуальної програми реабілітації.  За 2021 р. в Департамент соціальної політики МВК м. 

Івано-Франківська направлено 105 висновків  ЛКК на дітей з інвалідністю, які мають потребу 

в реабілітації в реабілітаційних закладах України за державні кошти відповідно до 

Індивідуальних програм реабілітацій проти 83 у 2020році.  

На 318 дітей оформлені висновки ЛКК про потребу в технічних засобах реабілітації, 

проти 216 в 2020році.  

Структура дітей з інвалідністю підгрупи «А» І групи інвалідності – 96дітей: 

- Хвороби нервової системи – 40 дітей; 

- Вроджені аномалії – 48 дітей; 

- Хвороби ендокринної системи – 8 дітей; 

У віковій  структурі інвалідності на першому місці є діти 7-14 років, на другому – діти 3-6 

років, на третьому  - підлітки 15-17 років.  

У 2021 році зросла кількість дітей з інвалідністю, в тому числі вперше  у віковій категорії 

3-6 років.  

У структурі інвалідизації на першому місці - вроджені аномалії, друге місце -  хвороби 

ендокринної системи, третє місце – хвороби центральної нервової системи. 

Рання соціальна реабілітація дітей-інвалідів є системою загальнодержавних заходів, які 

реалізуються центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, Фондом соціального захисту дітей з інвалідністю та його відділеннями.  

В СП МДП КНП ЦПМКДД функціонує відділення реабілітації та відновного лікування, в 

якому проводяться реабілітаційні заходи в рамках пакетів реабілітації дітей з 3-х річного віку 

з ураженням нервової системи та опорно-рухового апарату. 

Всі діти з інвалідністю за потребою забезпечені безкоштовним лікуванням за рахунок 

бюджетних коштів та коштів державних програм (цукровий діабет, нецукровий діабет, 

захворювання  крові,  гіпофізарний нанізм, фенілкетонурія, муковісцидоз).  

У 2021 році під спостереженням перебувало 115 дітей проти 129 у 2020 році: 

№п/п Найменування показників 2020р. 2021р. 
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1. На обліку всього: 

 з них 

- діти 4-ї групи обліку; 

- онуки 

 

129 

129                        

 8 

 

115 

115                         

8 

2. Загальна захворюваність 2310,8 ‰ 1991,3 ‰ 

3. Первинна захворюваність 501,2  ‰ 600,0  ‰ 

4.  

 

Інвалідність: 

 

- пов’язана з наслідками аварії на 

ЧАЕС 

4 -3.1 на 10 

тис.населення  

2 – 0,5 на 10 

тис.населення  

4 -0,78 на 10 

тис.населення  

1 – 0,19 на 10 тис 

населення 

5  Первинна інвалідність - - 

 6. Оздоровлення: 

- в санаторіях  

- в стаціонарах 

- в реабілітаційних центрах 

- в оздоровчих таборах 

в літніх санаторних палатах МДКЛ 

 

5                            

20 

- 

- 

- 

 

20                        

24 

- 

- 

3 

Діти пільгових категорій безоплатно отримують рецепти через аптеку «Центорія». В 

2021році виписано та отоварено 15 безоплатних рецептів на загальну суму 1953,42 грн. проти 

60 рецептів у 2020 році на суму 4126,56 грн., та 43 безоплатних рецепти на загальну суму 

2828,79 грн. у 2019 році. 

Робота санаторно-курортної відбіркової комісії СП МДП КНП ЦПМКДД. Пріоритет в 

наданні путівок на санаторно-курортне оздоровлення в санаторіях Міністерства охорони 

здоров’я надається дітям наступних пільгових категорій: дітям-сиротам та позбавленим 

батьківської опіки, дітям-інвалідам, дітям, які є внутрішньо переміщеними особами, дітям, 

батьків учасників антитерористичної операції, дітям з малозабезпечених та багатодітних 

сімей. 

За 2021 р. проведено 18 засідань санаторно-курортної  відбіркової комісії СП МДП КНП 

ЦПМКДД. Всього за 2021 р. санаторно-курортно відбірковою комісією  прийнято 192 заяви 

від батьків дітей, що знаходяться  обліку з хронічними захворюваннями та потребують 

санаторно-курортного лікування, в т.ч. 7 заяв від батьків дітей з інвалідністю.  
Оздоровлено в санаторіях МОЗ України 185 дітей, в т.ч. 84 дитини пільгових категорій .  

За 2021 р. СКВК СП «МДП» отримано 225 путівок в санаторії МОЗ України. 

Невикористаними залишилось 44 путівки  в санаторії МОЗ України , 1 - пульмонологічного 

профілю «Бердянський», 2 - психоневрологічного профілю «Хаджибей»,  8  - 

психоневрологічного профілю «Жовтень», 6 - пульмонологічного профілю «Сніжинка», 23 – 

«Ясень»,  для дітей, що перебувають під спостереженням з приводу хронічних захворювань 

(путівка не використана у зв’язку з обмежувальними карантинними заходами).  
За 2021 р. оздоровлено в санаторіях 185 дітей м. Івано-Франківська:  в санаторіях МОЗ 

України (Джерело – 32, Солотвино -13, Зелена гірка – 3, Хаджибей – 2, Чкалова – 2) В 

місцевих санаторіях( Ясень – 85, Сніжинка – 28, Жовтень – 20). 
Робота підліткової служби у 2021 році. У відділенні підліткового віку обслуговуються -

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

Роки Всього Юнаки Дівчата 

2021 7979 3985 3994 

2020 7979 4044 3935 
Вікова структура підлітків 

Вік 
2021 р. 2020 р. 

Юнаки Дівчата Юнаки Дівчата 
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15 річні 1392 1342 1421 1313 

16 річні 1315 1319 1345 1310 

17річні 1278 1333 1278 1312 

Всього 3985 3994 4044 3935 

Впродовж 2021 року лікарями підліткового відділення прийнято 12179 підлітків проти 

8765 у 2020 році та 20912 у 2019 році. Значні зміни у кількості прийому пояснюється 

карантином з приводу коронавірісної хвороби (COVID-19) та зміною кількості посад 

підліткових терапевтів. 

Стан медичних оглядів підлітків у 2021 році :  

 Підлягало обстеженню Оглянуто % 

 2020 рік 7979 6382 79,9% 

2021 рік 7979 7907 99,1% 

Стан диспансеризації підлітків за нозологічними одиницями у 2020-2021рр 

Класи хвороб 2021 рік 2020 рік 

 Показник ‰ показник ‰ 

Новоутворення 56 8,3 55 8,1 
Хв. ендокринної системи 435 64,2 454 66,9 

Хв. крові і кровотвор.органів 30 4,4 38 5,6 

Хвороби нервової системи 292 43,0 308 45,4 
Хвороби ока 1319 194,6 1241 183,0 

Хвороби системи кровообігу 165 24,3 160 23,6 
Хвороби органів дихання 595 87,8 616 90,9 

Хвороби органів травлення 262 38,6 325 47,9 

Хв. сечостатевої системи 130 19,2 156 23,0 

Хв. кістково - м’язевої сист. 605 89,2 663 97,8 

Вроджені аномалії 117 17,3 104 15,3 

Травми і отруєння 141 20,8 139 20,5 

Хвороби вуха 36 5,3 36 5,3 

Хвороби шкіри 69 10,2 57 8,4 

Інфекційні хвороби 4 0,6 2 0,3 

Всього 4256 627,8 4354 642,3 

Зростання захворюваності серед підлітків у 2021 році відмічається за такими нозологіями: 

хвороби ока з 1241 випадків у 2020 р. до 1319 дітей у 2021 р., вроджені аномалії - з 104 дітей у 

2021 р. до 117 дітей у 2020р., новоутвори - з 55 дітей у 2021 р. до 56 дітей у 2020р., травми та 

отруєння - з 139 дітей у 2021р. до 141 дітей у 2020 р., хвороби шкіри - з 57 дітей у 2021 р. до 

69 випадків у 2020р., інфекційні хвороби - з 2 випадків у 2021 р. до 4 випадків у 2020р. 

У структурі захворюваності серед підлітків: 

- на першому місці -  хвороби  ока (194,6 на 100 тис.дит.нас. у 2021 р. проти 183,0на 100 

тис.дит.нас. за 2020р.); 

- на другому місці – хвороби кістково м’язевої системи (89,2 на 100 тис.дит.нас. у 2021 р. 

проти 97,8 на 100 тис.дит.нас. за 2020р.); 

- на третьому місці - хвороби органів дихання (87,8 на 100 тис.дит.нас. у 2021р. проти 

90,9 на 100 тис.дит.нас. за 2020р.); 

- на четвертому хвороби ендокринної системи (64,2 на 100 тис.дит.нас. у 2021 р. проти 

66,9 на 100 тис.дит.нас за 2020р.); 

- на п’ятому місці хвороби нервової системи (43,0 на 100 тис.дит.нас. у 2021 р. проти 

45,4 на 100 тис.дит.нас. за  2020р.). 

Співпраця з  військкоматом. Підліткові терапевти співпрацюють з медичною комісією 

міського військкомату. Щорічно в грудні-лютому проводиться приписка юнаків 17-річного 
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віку до призовної дільниці з обов’язковим оглядом ВЛК при МВК.  

До проведення огляду юнаки проходять обов'язкові обстеження на базі поліклінік: 

флюорографію органів грудної клітки (на базі структурних підрозділів №№1, 2, 3, 4, 5 КНП 

ЦПМКДД), електрокардіограму, загальні аналізи крові та сечі. Диспансерним пацієнтам 

призначаються додаткові методи обстеження, консультації профільними спеціалістами. При 

підозрі на патологію юнакам проводиться дообстеження.  

Під час проведення огляду медичною комісією ВЛК визначається придатність до 

військової служби. На пацієнтів юнаків, які до призову підлягають оздоровленню, 

складаються списки №№1,2. У 2921 році оглянуто юнаків  17 річного віку (приписка МВК) 

Підлягало обстеженню Оглянуто % 

1278  1277 99.9 

та юнаків  16 річного віку  (для приписки при МВК) 

Підлягало  обстеженню Оглянуто % 

1315 1304 99,2 

Недостатній показник проведення профоглядів юнакам 16 річного віку пояснюється 

тривалим перебування підлітків на карантині з приводу коронавірусної хвороби. 

Робота допоміжних служб СП МДП КНП ЦПМКДД у 2021 році. 

У 2021 році відмічається збільшення числа лабораторних обстежень, на виконання наказу 

МОЗ № 504 від 19.03.2018р, що регламентує перелік обстежень для первинної ланки надання 

медичної допомоги; введенням карантинних обмежувальних заходів. 

Число лабораторних обстежень у 2021 році. 

Число лабораторних 

обстежень ЗАК 

Число лабораторних 

обстежень ЗАС 

Число лабораторних обстежень – 

глюкоза крові 

2020р. 2021р. 2020р. 2021р. 2020р. 2021р. 

Абс.ч % Абс.ч % Абс.ч % Абс.ч % Абс.ч % Абс.ч % 

12309 36,9 19301 50,8 10773 44,7 13675 48,3 445 40,7 2800 42,5 

В повному обсязі проводиться біохімічне обстеження, загальні аналізи.  

Забезпеченість реактивами КДЛ у 2021 році була достатньою.  

Кількість рентгенологічних обстежень на 1 тис. населення. 

2020р. 2021р. 

Абс. ч. на 1 тис.  Абс. ч. на 1 тис. 

3576 84,1 4204 98,9 

Відмічається збільшення рентгенологічних обстежень у 2021 році в порівнянні з 

попереднім звітним роком. 

Кабінет функціональної діагностики СП МДП КНП ЦПМКДД оснащений апаратами BTL, 

«Юккард» та комп’ютерною ЕКГ-системою.  

Проведено амбулаторно 4784 ЕКГ-обстежень проти 3796 у2020 році та 9931 у 2019 році, 

ЕХО-кардіоскопій - 1762 проти 1685 у 2020 році та 1192 у 2019 р.  

 2021р. 2020р. 

Зроблено ЕКГ всього 4784 3796 

Обстежено дітей 2789 2089 

Функціональні проби всього 1695 1947 

- з фіз. навантаженням 731 814 

- ортостатична проба 333 410 

- з затримкою дихання 642 723 

Діти (15-17 років)   

Зроблено ЕКГ 3022 2111 

Обстежено дітей 1733 1224 

Діти (0-14 років)   

Зроблено ЕХОКС 1762 1685 
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Обстежено дітей 1001 925 

З метою покращення ефективності роботи дитячої амбулаторно-поліклінічної служби 

необхідно: 

- забезпечити надання медичної допомоги дітям і підліткам з гострими станами та 

первинними захворюванннями органів і систем, 

- проводити обстеження та лікування дітей і підлітків згідно галузевих стандартів 

надання медичної допомоги, 

- проводити динамічне спостереження за дітьми, що мають хронічні захворювання з 

метою вчасного дообстеження та ефективного лікування, 

- проводити вакцинацію дитячого населення відповідно до Календаря щеплень, та проти 

коронавірусної хвороби – відповідно до рекомендацій та нормативно-правових документів 

МОЗ України. 

Стан стаціонарної медичної допомоги дитячому населенню в 2021 році. В КНП 

«МДКЛ ІФМР» функціонує 100 ліжок для надання медичної допомоги в стаціонарних умовах 

дитячому населенню.  

За 2021 рік в стаціонарі проліковано 3948 дітей проти 3054 за 2020 рік та 4443 за 2019 рік, 

що на 894 більше в 2021 році. Дані показники свідчать про покращення роботи закладу. 

У 2021 році госпіталізовано у важкому стані дітей 73,5% дітей проти 66,7% в 2020 році. У 

2021 році 77,5% дітей виписано з одужанням, померла 1 дитина.  

Показники госпіталізації дітей в КНП МДКЛ у 2021 році наведені нижче: 

У 2021 році госпіталізовані планово 510 дітей (або 12,9%) проти  849 дітей (або 27,8%) у 

2020 році та 1707 дітей (або 38,4%) у 2019 році. 

У 2021 році ургентно госпіталізовано 3439 дітей (або 87,1)%  проти 2205 дітей (72,2%) у 

2020 році та 2738 дітей (62,9%) у 2019 році, що пояснюється збільшенням числа госпіталізації 

дітей з гарячковим синдромом на фоні/при підозрі на коронавірусну хворобу. 

Кількість дітей, які виписані з одужанням у 2021 році склала 3061 дітей (77,5%) проти 

2318 (76 %) у 2020 році та 3065 (68,9%) в 2019 році.  

Кількість дітей, виписаних з покращенням у 2021 році складає 849 дітей (21,5%) проти 

703 дітей (23%) у 2020 році та 1313 дітей (29,6%) у 2019 році. 

За важкістю поступлення: 2020 р. 2021 р. 

-задовільн. 4 6 

%% 0,4 0,1 

-серед. важк. 1015 1039 

%% 33,2 26,3 

-важкі 2035 2904 

%% 66,7 73,5 

Планові 849 510 

     %% 27,8 12,9 

     Ургентні 2205 3439 

     %% 72,2 87,0 

Виписано дітей: - з виздоровленням 2318 3061 

     %% 76,0 77,5 

     -з покращенням 703 849 

     %% 23,0 21,5 

     -без змін 32 38 

     %% 1,1 0,10 

     -з погіршенням - - 

     %% - - 

     -самовільно - - 

     -померло 1 1 
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У 2021 році померла 1 дитина від важкої вродженої патології, так само, як і у 2020 році 1 

дитина. 

Показники роботи ліжок  КНП МДКЛ наведені нижче : 

Профіль 

ліжок 

К-сть 

ліжок 

Виписано 

пацієнтів 

Проведено л-

днів 

Викон. 

плану             

л-днів,% 

Обіг  ліжка Сер. 

Ліжко/день 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Всього 100 3053 3948 24501 31947 72,1 90,4 29,4 39,5 8,0 8,1 
Педіатричні 70 2293 3091 17466 24516 73,4 97,0 30,6 44,2 7,6 7,9 

Кардіологічні 10 218 204 1896 1901 55,8 56,0 21,8 20,4 8,7 9,3 

Гастроентеро
логічні. 

10 404 511 2789 3087 82,1 90,9 40,4 51,1 6,9 6,0 

Алергологічні 10 134 134 1157 1190 34,1 35,0 14,9 13,4 8,6 8,9 

ВАІТ 4 4 8 1193 1253   85,2 101,2 3,5 3,1 

План ліжко-днів у 2021 році виконано на 90,4% проти 72,1 % у 2020році, середня 

тривалість перебування хворого на ліжку 8,1 днів проти 8,0 дні у 2020 році.  

У 2021 році  у  відділенні інтенсивної терапії проліковано 401 дитину з різними 

патологічними станами проти 341 дитини  у  2020 році. 

Питома вага нозологічних одиниць пролікованих  

в КНП МДКЛ  у  2020-2021 рр.: 

Класи захворювань Показник на 100 тис.дит.нас. 

2020 2021 

Інфекційні та паразитарні хвороби 0,3 2,7 

Хвороби крові та кровотворних орг. 0,07 0,02 

Хвороби ендокр. системи 0,07 0,02 

Хв.-би нерв. системи 2,2 2,1 

Хв.-би сист. кровообігу 4,4 2,9 

Хв.-би орг. дихання 66,0 70,5 

Хв.-би орг. травлення 19,6 17,5 

Хв.-би шкіри 2,3 1,6 

Хв.-би кіст-мяз.сист. 0,6 0,4 

Хв.-би сечо-стат сист. 3,2 1,2 

Природженні аномалії 0,6 0,6 

Травми, отруєння 0,8 0,4 

Стани, що виник. в перинатальному періоді 0,09 0,02 

Структура пролікованих в стаціонарі дітей практично не змінилася у 2021 році в 

порівнянні з 2020 роком, - переважали діти із захворюваннями органів дихання - 70,5%, що 

на 4,5% більше в 2021 році, із захворюваннями органів травлення - 17,5%, що на 2,1 менше у 

2021 році. 

Показники роботи лабораторії КНП МДКЛ у 2020-2021 рр. наведені нижче 

 2020р. 2021 р. 

     Всього аналізів 112449 149206 

     у т. ч. клінічних 82995 111837 

           біохімічн. 25055 29132 

           імунолог. 4399 8237 
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     К-сть анал. на 1 хворого 37,5 37,3 

     у т.ч. клінічних 27,6 28,0 

          біохімічн.  8,3 7,3 

          імунолог. 1,5 2,1 

У 2021 р. кількість проведених аналізів в порівнянні з 2020 р. збільшилась на 36757, 

відповідно, збільшилась кількість  загально-клінічних та біохімічних аналізів.  

 2021 2020 2021 (амб.хв.) 2020 (амб.хв.) 

К-сть обстеж. в КФД 2932 3054 235 334 

     % охоплення 80 82,0 - - 

За 2021 рік в стаціонарі зроблено дітям  30 ФГДС проти 39 за 2020 рік. Усі пацієнти із 

хронічними захворюваннями ШКТ консультовані в амбулаторних умовах,  оскільки планова 

госпіталізація у період карантину не проводилась.  

У 2021 році в кабінеті функціональної діагностики КНП МДКЛ обстежено 3157 дітей 

(80%) госпіталізованих пацієнтів; окрім того, обстежено 235 дітей амбулаторно проти 334 

дітей у 2020 році. 

У 2021 році 2518 дітей (65.8%) госпіталізованих пацієнтів обстежено в кабінеті УЗД 

проти 2296 дітей (73,6%) у 2020 році. 

 2021 2020 2021 амб.хв. 2020 амб.хв. 

  УЗД – к-ть пацієнтів 2518 2296 952 573 

   % охоплення 63% 73,6 - - 

 У 2021 році в рентгенкабінеті КНП МДКЛ обстежено 2237 дітей проти 1456 дітей у 

2020 році. 

 2021 2020 2021 амб 2020 амб. 

К-сть.обстежених 

рентгенологічно    

2237 1456 2258 2717 

    % охоплення 55,9 47,8 - - 

У 2021 році спеціалістами лікувально-діагностичного відділення та відділення 

реабілітації і відновного лікування (катамнестичний кабінет, ЛОР-лікар, імунолог, невролог, 

педіатр, офтальмолог) проведено 8793 консультацій амбулаторним та стаціонарним пацієнтам 

проти 2417 консультацій у 2020 році 

За 2021 рік в катамнестичний кабінет звернулося 628 дітей, які були обстежені та 

проконсультовані, проведено курс реабілітаційного лікування. 

 

Стан надання амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги жіночому населенню 

у 2021 році. Амбулаторно-поліклінічна допомога жінкам надається трьома жіночими 

консультаціями, які є структурними підрозділами КНП МКПЦ. 

Кількість і структура жіночого населення м. Івано-Франківська: 

Показники населення 2021 рік 2020 рік 2019 рік 2018 рік 2017 рік 

Число жіночого населення 113069 113071 114772 111584 110998 

Число жінок фертильного 
віку 

66904  (60,7%) 67896 
60,5% 

68711 
(60,0%) 

67548 
(60,5%) 

70148 
(60,5%) 

Число жінок старше 55 
років 

13720 (12,2%) 13720 
(12,2%) 

13792 
(12,0%) 

13849 
(12,4%) 

13858 
(12,6%) 

За 2021 рік на облік з приводу вагітності взято 1876 жінок, проти 1968 в 2020 році.  

Станом на 1 січня 2022 року на обліку в трьох консультаціях перебуває 961 вагітна, 

обстеження і ведення вагітних проводиться згідно діючих протоколів; раннє взяття на облік 

склало 95,7%. Відмічається при взятті на облік високий показник групи ризику вагітних – 
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92%,  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 перебуває 

невиношування вагітності, на II – анемії вагітних, на III – екстрагенітальна патологія. У 2021 

році екстарагенітальні захворювання виявлені у 2521 вагітних, проти 2897 вагітних в 2020 

році.  За 2021 рік зменшилась кількість виявлених серцево-судинних захворювань у вагітних з 

125 до 98 випадків, виявлено анемій у вагітних у 2021 році - 1597 проти 1799 у 2020 році. 

У 2021 році обстежено вагітних на TORch-інфекції  - 1487, проводиться за показаннями. 

При виявленні патології всі вагітні консультовані у інфекціоніста.  

У 2021 році високою є планова госпіталізація вагітних – 92,3%. 

За 2021 рік  УЗД-обстеження проведено 7524 вагітним. Виявлено 17 вроджених вад 

розвитку дітей, із них 2 – несумісних із життям, такі вагітності перервані. На консультацію до 

міського та обласного перинатолога направлено 194 вагітних, у Київ та Львів – 49 вагітних. 

За 2021 рік в жіночих консультаціях проведено 9315 кардіотокографічних досліджень, 

що дозволило своєчасно виявити раннє страждання плода, вчасно пролікувати вагітну.  

За 2021 рік в умовах КНП МКПЦ народило 1658 вагітних, проти 1978 в 2020 році. 

Зменшення кількості пологів можна пояснити збільшенням кількості вагітних, що 

народжували в КНП ОПЦ ІФОР з COVID-19 і збільшенням кількості пологів в районах 

області у вагітних, що перебували  на обліку в жіночих консультаціях КНП МКПЦанківська. 

На ВІЛ-інфекцію у 2021 році обстежено 4250 вагітних проти 5288 у2020 році, що 

пов’язано із зменшенням вагітних на обліку. 

Станом на 01.01.2022 р. у місті перебуває на обліку 113069 жінок, із них фертильного 

віку – 66904 жінок,  старші 55-ти років – 13720 жінок. У 2021 році проведено онкопрофоглядів 

97% жінок, запланованих на 2021 рік, виявлено 69 випадків раку геніталій, проти 67 в 2020 

році, зокрема, за локалізаціями : рак шийки матки – 16 випадків у 2021 році, проти 19 в 2020 

році, рак тіла матки – 34 випадки у 2021 році, проти 19 в 2020 році, рак яйників – 19 випадків 

у 2021 році, проти 15 випадків у 2020 році. Із 16 випадків раку шийки матки 7 випадків 

занедбаних, що складає 43,6%. 

З діагностичною метою взято мазків на цитологічне дослідження 14510, відсоток 

неінформативних мазків склав 0,8%. Із взятих мазків на цитологію від жінок старших 55-ти 

років взято 898 мазків, взято 76 аспіратів із порожнини матки. При цитологічному скринінгу 

виявлено: 

 ЖК №1 ЖК №2 ЖК №3 

Рак 0 0 1 

Підозра на рак 0 0 2 

Важкі дисплазії 0 3 1 

Помірні дисплазії 0 5 2 

Слабкі дисплазії 7 91 135 

За 2021 рік «Д» група жінок по трьох консультаціях склала 7925 проти 8083 в 2020 році, 

відсоток оздоровлення «Д» групи склав 90,6%. У 2021 році кількість амбулаторних операцій 

по консультаціях склала – 3249 операцій.  

На 2021 рік план по донорству виконано, кров здали 974 донори. 

За  2021 рік по консультаціях введено 579 в/маткових спіралей, та застосовано 3046 

гормональних контрацептивів. 

Акушерсько-гінекологічна стаціонарна допомога жіночому населенню у 2021 році. 

В КНП МКПЦ розгорнуто на 210 ліжок, з них 130 акушерських і 80 ліжок гінекологічних. За 

2021 рік проліковано 4929 жінок проти 5111 жінок у 2020 році, що на 182 (3,6%) менше 2021  

році.  

За 2021 рік у закладі проліковано міських жінок 2941 проти 3021 у 2020 році, що на 80 

менше в 2021 році та становить 59.5% від загальної кількості пролікованих. Із інших 



87 

 
 

населених пунктів проліковано – 1998 жінки у 2021 році проти 2011жінок у 2020 році (40% 

проти 38,9%). 

Відсоток виконання плану ліжко-днів у стаціонарі у 2021 році зменшився і складає 61% 

проти 66,6% за 2020 рік. Середній термін перебування пацієнта на ліжку зменшився та складає 

7,5 проти 8,0, що є позитивним. Оборот ліжка зменшився до 23,5 днів у 2021 році проти 24,3 

днів у 2020 році. Зайнятість ліжка зменшилась до176.1 днів у 2021 році проти  193,6   днів                            

у 2020 році. Показники знизились за рахунок введення карантинних обмежень з причин 

епідемії коронавірусної інфекції та перепрофілізації гінекологічгтх ліжок під ліжка для 

надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19. 

Акушерська допомога у 2021 році. Кількість проведених пологів за 2021 рік -  1935 

проти 2059 пологів у 2020 році та 2315 пологів у 2019 році, що на 124 пологів (6%) менше в 

2021 році проти 2020 року. В КНП ОПЦ ІФОР за 2021 рік народило 2525 жінок, в т.ч. 829 з 

міста м. Івано-Франківська проти 786 жінок у 2020 році, що на 64 більше в 2021 році.  Таким 

чином, за 2021 рік сумарно в двох установах народило 1912 мешканок Івано-Франківська: 

1083 в КНП МКПЦ + 829 в КНП ОПЦ ІФОР. 

У 2021 році зареєстровано передчасних пологів – 19 (1,0%)  проти 31 (1,5%) у 2020 році. 

Кількість жінок у 2021 році, які лікувались з причини загрози передчасних пологів або загрози 

аборту в ранні та пізні терміни вагітності:  у відділеннях акушерської патології – 108 жінок 

проти 137 жінок у 2020 році, у відділенні невиношування – 199 жінок у 2021 році  проти 185 

жінок у 2020 році, у гінекологічних відділеннях – 307 жінок у 2021 році проти 361 жінок 2020 

році. 

За 2021 рік у відділенні акушерської патології КНП МКПЦ проліковано 843 жінки проти 

1067 за минулий рік, що на 224 менше в 2021 році. Проліковано з наступною патологією: 

загроза передчасних пологів 108 жінок у 2021 році проти 137 жінок у 2020 році, багатовіддя – 

130 жінок у 2021 році  проти 164 жінок у 2020 році, екстрагенітальна патологія – 127 жінок у 

2021 році проти 159 жінок у 2020 році, пізні гестози - 132 жінок у 2021 році проти 165 жінок у 

2020 році, прееклампсій  вагітних – 34 жінки у 2021 році проти 43 жінок у 2020 році.  

У 2021 році у КНП МКПЦ на дородову підготовку поступило 646  проти 706 вагітних. 

За 2021 рік у відділенні акушерської патології з невиношування вагітності проліковано 

284 проти 295 жінок, що на 11 менше, з них: загроза раннього мимовільного викидня – 31 

жінка у 2021 році проти 25 жінок у 2020 році, загроза пізнього мимовільного викидня – 85 

жінок у 2021 році проти 94 жінок у 2020 році, загроза передчасних пологів – 83 жінки у 2021 

році проти 66 жінок у 2020 році,  істміко-цервікальна недостатність – 63 жінки у 2021 році 

проти 51 жінки у 2020 році. 

За 2021 рік не було операцій накладання щипців проти 2 (0,1%) у 2020 році. 

У 2021 році застосовано вакуум-екстракцію плода – 161 випадко (3.8%) проти 185 

випадків (9,0%) у 2020 році від числа усіх пологів, ручне видалення посліду – 9 випадків 

(0.5%) проти 15 випадків (0,7%) від числа усіх пологів у 2020 році, ручна ревізія порожнини 

матки – 7 випадків (0.4%) у 2021 році проти 21 випадку (1,0%) у 2020 році від числа усіх 

пологів. 

У 2021 році в КНП МКПЦ народилось двійнят 28 пар (1.4%) проти 34 (1,7%) у 2020 році. 

Прийнято пологів у тазовому передляганні 3 – випадки (0.2%) у 2021 році проти  2 (0,1%) у 

2020 році. 

За 2021 рік було проведено 582 (30,1%) операції кесарського розтину проти 623 (30,2%) 

у 2020 році. Операції здійснені за показаннями: неповноцінний рубець на матці – 187 (32.1%) 

випадків проти 266 (42,7%) випадків у 2020 році; дистрес-плода – 56 випадків (9.8%) проти 66 

(10,6%) випадків у 2020 році;  слабкість пологової діяльності, родостимуляція без ефекту – 50 

(8.6%) випадків у  проти 39-6,2% у 2020 році;  сідничне передлягання – 57 (13,1%) випадків у 

2021 році, як і в 2020 році. 

За 2021 рік з післяпологового відділення виписано 1285 жінок проти 1327 жінок у 2020 

році, що на 42 менше в 2021 році. У відділенні сумісне перебування матері та дитини 
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становить 100%. Відділення функціонує циклічно. Середній л/день зменшився до 4,1 проти 

4,6, що є позитивним. 

Неонатальну службу КНП МКПЦ забезпечує 3 відділення новонароджених. У 2021 році 

в закладі народилось 1963 дітей проти 2093 дітей у 2020 році, що на 130 менше дітей (6,2%) 

порівняно з минулим роком, з них живими – 1957 дітей проти 2088 дітей, що на  131 менше у 

2021 році. Недоношених дітей народилося – 19 проти 31. 

У 2021 році у відділенні інтенсивної терапії для новонароджених дітей проліковано 124 

(6,3%) дітей проти 192 (9,4%) дітей  у 2020 році, через важкість стану в КНП ОДКЛ за 2021 

рік переведено 43 дітей проти 39 у 2020 році. 

За 2021р. в КНП МКПЦ малюкової смертності не було проти 1 дитини в ранньому 

неонатальному періоді в 2020 році, пізньої неонатальної смертності – у 2021 році не було. 

У 2021 році пологовий травматизм новонароджених склав – 42 (1.9%) випадки проти 47 

(2,3%) випадки  у 2020 році. 

У 2021 році захворювання виявлено у 328 дітей проти 344 дітей у 2020 році. Загальна 

захворюваність становить 167 ‰ у 2021 році проти 164‰ у 2020 році. В структурі 

захворюваності на першому місці є перинатальні стани - 305 випадків у 2021 році проти 448 

випадків у 2020 році, в основному це неонатальні жовтяниці, ураження ЦНС, дихальні 

розлади та перехідні стани в неонатальному періоді. Друге місце займають природжені вади 

розвитку – 55 випадків у 2021 році проти 62 випадків у 2020 році. На третьому місці - пологові 

травми – 42 випадки у 2021 році проти 47 випадки у 2020 році.   

№ 

п/п 
Індикатор 

2020 р. 2021 р. 
Нормативне значення 

1 Питома вага пацієнтів новонароджених 
344 

164,0 

328 

167.0 
130,0‰ і менше 

У 2021 році в КНП МКПЦ перинатальна смертність склала 6 випадків (3,0 ‰) проти 6 

випадків (2,9‰) у 2020 році, 6 випадків антенатальної смертності плода у 2021 році проти 5 

випадків у 2020 році,  ранньої неонатальної смертності у 2021 році не було проти 1  випадку                 

у 2020 році.  

№ 

п/п 
Індикатор 

2020 р. 2021 р. Нормативне 

значення 

1 
Рівень перинатальної 

смертності (‰) 
6-2,9 6-3.0 6,0 і менше 

2 Мертвонароджуваність (‰) 5-2,4 6-3.0 3,0 і менше 

3 
Питома вага інтранатальної 

загибелі плода (‰) 
- - 0,5–0,8 

4 
Рання неонатальна 

смертність (‰) 
1-0,5 - 3,0 і менше 

У 2021 році вакцинацією БЦЖ-вакциною охоплено 1015 дітей (52%) проти 1923 дітей 

(92,1%) у 2020 році, що пов’язано з відсутністю БЦЖ-вакцини 2021 році; проведено 

вакцинацію проти гепатиту В  у  779 (40%) новонароджених у 2021 році проти 1605 (76,9%) 

немовлят у 2020 році, через недостатність вакцини проти гепатиту В. 

У 2021 році проведено проби ФКУ, гіпотиреоз у 99,0% новонароджених.  

В гінекологічному стаціонарі КНП МКПЦ у 2021 році проліковано 2287 жінок проти 

2324, що на 37 менше, ніж у 2020 році. Середній ліжко - день складає 5,3 дні проти 5,9 днів, 

що є позитивним. Відсоток виконання плану ліжко-днів дещо зменшився і складає 45,0% 

проти 50,0% у 2020 році, в тому числі й  через перепрофілювання  гінекологічних ліжок під 

час пандемії коронавірусної хвороби для надання медичної допомоги пацієнтам з 

коронавірусними пневмоніями. 
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У 2021 році відсоток планових госпіталізацій в гінекологічний стаціонар склав 34,5% 

проти 61,1% 2020 році. Проведено великих операцій у 2021 році 564 проти 493 у 2020 році, що 

на 71 більше у 2021, хірургічна активність склала 68,6% у 2021 році проти 68,8% у 2020 році.  

У 2021 році лапараскопічних операцій проведено 249 проти 231 у 2020 році, що на 18 

більше у 2021 році. Лапароскопічні операції у 2021 році складають 44,1% проти 47,0% у 2020 

році. Малих гінекологічних операцій без абортів у 2021 році проведено 779 проти 853 

операцій  у 2020 році. 

Показники роботи 2020р. 2021р. 

Проведено великих операцій  493 564 

з них лапароскопічних  231 249 

Проведено малих операцій (без абортів) 853 779 

з них гістероскопій 262 177 

Хірургічна активність(%) 68,8 68.6 

Кількість жінок, які перебували у 2021 році в гінекологічному стаціонарі під 

спостереженням з мимовільними викиднями та завмерлою вагітністю, якім зроблено РДВ – 

212 жінок  проти  253 у 2020 році. 

В 2021 році кількість  проведених гістероскопій – 177 проти 262, що на 85 менше. 

Структура гінекологічних захворювань у 2021 році - запальні процеси – 84 випадки у 

2021 році проти 129 випадків у 2020 році, новоутворів – 346 випадків у 2021 році проти 302 у 

2020 році, з них злоякісних – 56 випадків у 2021 році проти 52 випадків у 2020 році, розладів 

ОМЦ – 146 випадківу 2021 році проти 181 випадку у 2020 році, загроза переривання вагітності 

– 307 випадків у 2021 році проти 361 випадку у 2020 році, ектопічна вагітність – 41 випадок у 

2021 році проти 54 випадків у 2020 році, мимовільні викидні та завмерла вагітність – 225 

випадків у 2021 році проти 253 випадків у 2020 році, кисти – 313 випадків у 2021 році проти 

277 випадків у 2020 році, поліпи – 391 випадок у 2021 році проти 335 випадків у 2020 році, 

інші захворювання жіночих статевих органів (геніальний пролапс, дисплазії шийки матки) – 

411 випадків у 2021 році проти 401 випадки у 2020 році. 

У ВАІТ  КНП МКПЦ за 2021 рік проліковано 569 пацієнток проти 415 пацієнток у 2020 

році, що на 154 менше, ніж у 2020 році. 

Загальна кількість анестезій  становила 2999 у 2021 році проти 2700 у 2020 році, що на  

299 менше. Всього за 2021 рік в акушерському стаціонарі проведено 1286 анестезій проти 

1280 анестезій у 2020 році, з них у акушерському стаціонарі регіональним методом 

знеболення виконано 582 анестезії (90,7%) проти 542 анестезій (87,0%) у 2020 році . 

Збільшився відсоток знеболень у пологах до 32,0%  проти 28,9% у 2020 році, проте він і 

надалі залишається мізерним у порівнянні з Польщею, де цей відсоток складає 60,0%, у 

м.Києві такій відсоток становить більше 70,0%. 

Кількість масивних кровотеч в акушерстві у 2021 році зареєстровано 5 випадків проти 7 

випадків у 2020 р. Кількість  гестозів середнього та важкого ступеня  – у 2021 році 

зареєстровано 17 випадків проти 14 у 2020 році.      

Усього оглянуто працівниками відділення УЗД КНП МКПЦ у 2021 році 38335 жінок 

проти 40490 у 2020, що на 2155 менше у 2021 році, з них оглянуто  органів малого тазу жінок 

у 2021 році - 14329 проти 17038 у 2020 році, у тому числі при вагітності – 9326 осіб проти 

9690 осіб у 2020 році, з них до 22 тижнів вагітності 3352 жінок у 2021 році  проти 3290 жінок у 

2020 році. Охоплено УЗД-скринінгом у 2021 році жінок : І  скринінг (11т.–13т.)- 1205 проти 

1541 жінок у 2020 році, ІІ скринінг (8т– 21т) – 2141 жінок проти 1749 жінок у 2021 році, 

доплерометрія судин пуповини проведена у 6176 жінок у 2021 році проти 6042 жінок у 2020 

році та біопрофіль плода проведено у 2021 році  3966 жінкам  проти 3968 жінкам у 2020 році. 

Під час УЗД-скринінгу виявлено вроджених вад розвитку плода – 17 випадків у 2021 

році проти 17 випадків у 2020 році. Перервано вагітностей у жінок до 22 тижнів по медичних 

показах – 2 жінок проти 2 у 2020 році. Виявлено акушерську патологію – у 3684 жінок у 2021 

році проти 2988 у 2020 році. 
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Проконсультовано вагітних обласним та міським перинатологами – 194 жінок у 2021 

проти 128 осіб у 2020 році, проконсультовано вагітних в МГЦ м. Львова та КГЦ м. Київ-  49 

проти 63. Моніторинг стану плода при виявленні акушерської патології у 2021 році проведено 

у 5974 жінок проти 5168 жінок у 2020 році, що є позитивним. 

Всього проведено у 2021 році рентгенологічних досліджень жінкам у післяпологовому 

періодц - 935 проти 1153 жінкам у 2020 році, кількість обстежених флюорографічно- 10020 

жінок у 2021 році проти 8255 жінок у 2020 році. 

У 2021 році вагітним проведено ЕКГ досліджень – 900 жінкам проти 1496 жінкам у 2020 

році. 

За 2021 рік практичним психологом КНП МКПЦ проведено 197 занять проти 183 у 2020 

році щодо психопрофілактичної підготовки до усвідомленого, відповідального батьківства, до 

пологів, народження здорової дитини та збереження здоров’я, на яких було 804 вагітні проти 

763 у 2020 році, в жіночих консультаціях проведено 207 занять у 2021 році проти 182 занять у 

2020 році, в кабінеті психологічної допомоги – проведено 493 консультації жінкам проти 487 

занять у 2020 році. Проведено індивідуальних занять 104 у 2021 році  проти 94 у 2020 році.  

 

Стан надання стоматологічної медтчної допомоги у 2021 році. КНП «Міська 

стоматологічна поліклініка Івано- Франківської міської ради» (КНП МСП) надає 

стоматологічну допомогу дорослому та дитячому населенню Івано-Франківської міської 

територіальної громади та всім, хто звертається в поліклініку. Також КНП МСП є центром 

консультативної допомоги дитячому населенню області, навчальною базою виробничої 

практики студентів ІФНМУ та лікарів інтернів. 

В КНП МСП лікарі-стоматологи надають терапевтичну, хірургічну, ортопедичну, 

ортодонтичну та невідкладну стоматологічну допомогу, також, проводяться огляди 

призовників, допризовників, мобілізованих, військовослужбовців на базі Територіального 

центру соціальної пвдтримки, працюють допоміжні служби: фізіотерапевтичний кабінет та 2 

кабінети рентгенодіагностики.  

У 2021 році відкрито стоматологічний кабінет в педіатричному відділенні № 6 КНП 

ЦПМКДД, де надається стоматологічна допоомга і дітям, і дорослим пацієнтам, учасникам 

АТО/ООС. 

Хірургічна допомога дорослим та дітям надається трьома лікарями-хірургами. Впродовж 

2021 року лікарями-стоматологами прийнято 5762 пацієнти проти 4822 у 2020 році. Кількість 

первинних відвідувань 3957 у 2021 році проти 2718 у 2020 році. Середня  кількість відвідувань 

у 2021 році складає 6,4 на 1 лікаря в день проти 5,2 у 2020 році.  Показник середньої кількості 

видалень зубів складає 5,6 у 2021 році проти 4,2 у 2020 році. Середнє навантаження на лікаря 

складає 15,5 УОП. 

У 2021 році лікарями-хірургами було проведено 1446 оперативних втручань, з яких 567 

ургентних, що становить 39%. Причинами операцій стали: періостити,  пластика верхньої 

губи, пластика нижньої губи, пластика язика, перикоронарит, епуліс, позакомплектний зуб,  

ретенційна киста,  папілома. У 2021 році проведено планових стоматологічних операцій – 879, 

за показаннями госпіталізовано в ст аціонари для надання кваліфікованої стоматологічної\ 

допомоги – 53 пацієнти. 

Лікарями-хірургами дитячими проведено 34 оперативні втручання з яких 32 планові 

(94%) та 2 ургентні (6%).   

На «Д» обліку знаходиться 36 дітей з вродженими вадами. 

 

Операції 

Операції 2020 р. 2021р. 

- всього(в т.м.ч.дітям) 846 (73) 1446 (34) 

- планові ( в т.ч. дітям) 648 (66) 879 (32) 

- ургентні ( в т.ч. дітям) 198 (7) 567 (2) 

Кількісні  показники  роботи хірургів-стоматологів 

Показник 2020 р. 2021р. 
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Кількість відвідувань всього 4822 5762 

Видалено зубів всього 4581 4931 

Кількість операцій 846 1446 

Якісні  показники  роботи хірургів-стоматологів 

Показник 2020 р. 2021 р. 

Середня к-сть відвідувань за 1роб.день 5,2 6,4 

Середня к-сть видалень за1роб.день 4,2 5,6 

Середнє навантаж.на 1робочий день 13,8 15,5 

Показники ортодонтичної допомоги. 

Показники 2020 р. 2021 р. 

Взято на ортодонтичне лікування   950 1142 

Кількість виготовлених апаратів    1876 2701 

К-сть дітей які закінчили ортодонт. Лік.   366 474 

Ортодонтична допомога дітям надається 6 лікарями-ортодонтами. Показники роботи 

ортодонтичного кабінету дещо змінилися у 2021 році.  Так, впродовж 1071,75 робочих днів 

було взято на лікування 1142 пацієнти, виготовлено 2701 апарати. Основний показник якості 

роботи ортодонтів – кількість  вилікуваних дітей. У 2021 р. він складає 474 дитини проти  366 

у 2020 році, кількість вилікуваних порівняно з кількістю взятих на лікування - 42 %, що 

потребує покращення. 

Лікарі-ортодонти надають ортодонтичну допомогу дітям учасників АТО, дітям-

інвалідам та дітям з багатодітних сімей. Загальна кількість зроблених апаратів в 2021 році 

становить 180, з них  зроблено апаратів: дітям-сиротам - 7 та позбавлених батьківських прав – 

2, дітям учасників АТО – 113, дітям-інвалідам – 51 апарат.  

Важлива ділянка роботи лікарів-ортодонтів, огляд призовників та оформлення актів-

призовника, за потреби. Показники роботи з призовниками та приписниками в міському 

територіального центру соціальної підтримки наведені нижче в таблиці : 

Так, у 2021 році, у звязку з наявною вираженою патологією зубів лікарями в міському 

територіального центру соціальної підтримки оформлено 81 акт призовника проти  72 в 2020 

році. 

Якісні показники роботи стоматологів-терапевтів дорослих 

Показники 2020 рік 2021 рік 

Середня к-сть відвідувань  за день на 1 лікаря 3,8 5,4 

Середня кількість пломб за день 3,1 4,7 

Середня кількість санованих за день 0,5 0,5 

Навантаження 13,2 24,7 

Якісні показники роботи лікарів-стоматологів дитячих  

Показники 2020 рік 2021 рік 

Середня к-сть відвідувань за день на 1 лікаря 6,3 4,7 

Середня кількість пломб за день 5,4 4,3 

Середня кількість санованих за день 1,8 1,3 

Навантаження 17,3 14,4 

Кількісні показники роботи лікарів-стоматологів 

Показники 2020 р. 2021 р. 

 2020 2021 

Оглянуто 2989 3959 

Потребувало санації з числа оглянутих 1641 1132 

Кількість комісованих по причині стоматологічної 

захворюваності і з яким діагнозом 

22 14 

Оформлення Актів призовників і приписників 72 81 
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Кількість  робочих днів 6553,75 6347,5 

Кількість відвідувань 39982 40882 

Кількість первинних відвідувань 18492 14832 

Кількість запломбованих зубів 21163 18560 

Кількість видалених зубів 3614 4931 

Кількість оперативних втручань 623 1446 

Кількість знеболень 6739 7740 

Герметизація фісур 562 834 

УОП 108627,75 124338,25 

Кількість рентгендосліджень 6087 8529 

Кількість рентгензнимків 6923 10051 

Кількість фізпроцедур 2134 5245 

Кількість осіб які закінчили фізіолікування 244 578 

У 2021 році проведено оздоровлення учасників АТО та членів їх сімей  :  

- виготовлено ортодонтичних пластинок дітям учасників АТО –180 осіб на суму 166.897 

грн.проти 209 осіб у 2020 році на суму 196.187 грн. (міський бюджет);  

- запротезовано учасників АТО – 1 особу на суму 3189 грн. проти 7 осіб на суму 32264 

грн. (міський бюджет);  

- сановано дорослих - 1334 особи на суму 667222 грн., дітей - 1767 осіб на суму 504568 

грн. (міський бюджет); 

- надано хірургічної стоматологічної допомоги дорослим – 105 осіб на суму 40909 грн., 

дітям - 181 особа на суму 36696 грн. 

До послуг пацієнтів у КНП МСП постійно функціонують рентгенологічний та 

фізіотерапевтичний кабінети, що дають можливість всебічного обстеження та комплексного 

лікування захворювань ротової порожнини. За  2021 рік проведено 10051 рентгенобстежень 

проти 6923 за 2020 рік. Працівниками фізіотерапевтичного кабінету протягом 2021 року було 

проведено 5245 фізпроцедури, з яких 2822 – електрофорезу,  1112 – УВЧ,  1081 – Дарсанваль 

та 1630 процедур тубускварцу.  

Основні статистичні показники діяльності за 2021 рік: 

- всього відвідувань до лікарів-стоматологів - 40 882  проти 48265 за 2020 рік; 

- проведено онкооглядів порожнини рота лікарями-стоматологами – 14 832 проти 21497 

за 2020 рік; 

- проведено оперативних втручань – 1446 проти 848 за минулорічний період; 

- госпіталізовано в КНП ПКОЦ ІФЛОР – 1 особа проти 2 осіб у 2020 році, в КНП ОКЛ 

ІФОР – 53 особи проти 54 особи в 2020 році; 

- оглянуто профілактично призовників і допризовників у міському територіального 

центру соціальної підтримки – 3959 осіб проти 2989 осіб за 2020 рік; 

- прийнято хворих в кабінеті невідкладної допомоги – 1303 осіб проти 4110 осіб 

впродовж 2020 року; 

- в рентгенкабінетах проведено – 8529 обстежень та зроблено 10051 рентгензнімків 

проти 10495 обстежень і  119112 РТГ-знімків у 2020 році. 

Зниження основних показників роботи повязано зі зміною структури закладу у зв’язку з 

реформою медичної галузі та карантинними обмеженнями з приводу пандемії коронавірусної 

хвороби. 

 

 

Заступник начальника управління                                                            Алла ВАЦЕБА 
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Про фінансування заходів міських цільових програм у галузі охорони здоров’я у 2021 році  

№ 

з/п 

№ і дата 

рішення 

міської 

ради 

Назва 

програми 

Зміни до 

рішення 

міської 

ради 

Основні цілі і завдання 

програми 

Передбачені заходи на реалізацію 

програми в  

2021 р., тис.грн. 

Виконання заходів програм 

програми у  

2021 р., тис.грн 

1 № 232-43 від 

21.08.2020 

Програма 

соціально-

медичної 

підтримки 

працівників 

бюджетної 

сфери, осіб 

окремих 

пільгових 

категорій 

Івано-

Франківської 

міської 

об'єднаної 

територіальної 

громади на 

2020 - 2023 

роки" 

Зміни від 

24.12.2020 

№ 357 

Метою Програми є 

запровадження медичного 

страхування для підвищення 

соціальних гарантій для 

працівників виконавчих 

органів Івано-Франківської 

міської ради та їх 

підпорядкованих закладів, 

осіб окремих пільгових 

категорій, учасників 

АТО/ООС, членів родин 

загиблих в АТО/ООС, 

гарантування застрахованим 

особам, при виникненні 

страхового випадку, 

оплати/часткової оплати 

вартості медичної допомоги 

(медичних послуг) за 

рахунок коштів страхових 

резервів, а також 

фінансування 

профілактичних заходів, 

забезпечення більшої 

доступності, якості і 

повноти задоволення потреб 

застрахованих осіб, які 

кошти не виділялись  
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проживають на території 

Івано-Франківської міської 

об’єднаної територіальної 

громади, тощо 

2 № 356 від 

24.12.2020 

Програма 

міжнародної 

співпраці 

медичної галузі 

Івано-

Франківської 

міської 

територіальної 

громади на 

2021 - 2023 

роки 

 Метою Програми є 

застосування досвіду 

реформування медичної 

галузі сусідніх країн, 

високих технологій 

лікування і діагностики 

найбільш поширених 

захворювань, та 

захворювань, які мають 

значний вплив на тривалість 

життя населення для 

покращення системи 

надання медичної допомоги 

населенню Івано-

Франківської міської 

територіальної громади на 

первинному, вторинному 

/третинному 

(спеціалізованому) рівнях 

медичниої допомоги. 

територіальної громади, 

тощо 

1. Придбання обладнання для КНП 

ЦМКЛ,  

для реалізації запланованих заходів у 

рамках проєкту  

"Спільні ініціативи та рішення у 

сфері охорони здоров’я у  

транскордонній Румунії-Україні - 

1667,8 тис.грн. 

2. Забезпечення проведення 

програмних заходів у галузі  

охорони здоров’я - 321,9 тис.грн. 

1. Придбання обладнання для КНП 

ЦМКЛ,  

для реалізації запланованих заходів у 

рамках проєкту  

"Спільні ініціативи та рішення у 

сфері охорони здоров’я  

у транскордонній Румунії-Україні - 

1667,8 тис.грн. 

2. Забезпечення проведення 

програмних заходів у галузі  

охорони здоров’я (оплата візитів 

іноземних делегацій)- 321,9 тис.грн. 

 

3 № 358 від 

24.12.2020 

Програма 

розвитку та 

фінансової 

підтримки 

закладів 

охорони 

 Метою Програми є  

- поліпшення фінансового 

забезпечення, матеріально-

технічної бази, розвитку та 

підтримки закладів охорони 

здоров’я Івано-Франківської 

1.Забезпечення оплати платежів  

за енергоносії, комунальні  

послуги, тощо - 56143,9 тис.грн. 

2. Оплата праці медичного пер- 

соналу міської військово-лікарсь- 

кої комісії - 2299,0 тис.грн. 

1.Забезпечення оплати платежів  

за енергоносії, комунальні  

послуги, тощо - 43445,8 тис.грн. 

2. Оплата праці медичного пер- 

соналу міської військово-лікарсь- 

кої комісії - 1798,7 тис.грн. 
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здоров'я Івано-

Франківської 

міської ради на 

2021 - 2023 

роки" 

міської ради, 

 - зниження рівня 

захворюваності, інвалідності 

та смертності населення 

Івано-Франківської міської 

територіальної громади 

шляхом формування і 

налагодження ефективного 

функціонування системи 

надання населенню 

доступної і високоякісної 

спеціалізованої допомоги, 

тощо 

 

3. Забезпечення співфінансування,  

підтримки та розвитку закладів  

охорони здоров’я - 4975,7 тис.грн. 

4. Створення резерву медикаментів 

та виробів медичного призначення 

для стаціонарів на випадок 

ускладнення епідеміологічної 

ситуації з коронавірусної хвороби 

(COVID) - 3485,4 тис.грн. 

5. Придбання медичного обладнання  

(COVID) за рахунок субвенції з облас 

ного бюджету - 3060,5 тис.грн. 

(ЦМКЛ, МКЛ 1), субвенції 

державного бюджету -  

1719,5 тис.грн. (МКЛ 1) 

6. Забезпечення закупівлі УЗД 

обладнання  

для КНП "Міський клінічний 

перинаталь- 

ний центр" - 3405,0 тис.грн. 

КНП "Міська дитяча клінічна 

лікарня" 

- 1622,6 тис.грн. 

7. Придбання обладнання для 

клініко-діагностичної  

лабораторії КНП "Міський клінічний 

перинаталь- 

ний центр" - 5737,8 тис.грн. 

 

 

 

 

8. Закупівля МРТ обладнання для 

3. Забезпечення співфінансування,  

підтримки та розвитку закладів  

охорони здоров’я - 4975,7 тис.грн. 

4. Створення резерву медикаментів 

та виробів медичного призначення 

для стаціонарів на випадок 

ускладнення епідеміологічної 

ситуації з коронавірусної хвороби 

(COVID) - 3081,0 тис.грн. 

5. Придбання медичного обладнання  

(COVID) за рахунок субвенції з 

обласного бюджету - 3060,2 тис.грн. 

(ЦМКЛ, МКЛ 1) субвенції 

державного бюджету -  

1719,5 тис.грн. (МКЛ 1) 

6. Забезпечення закупівлі УЗД 

обладнання  

для КНП "Міський клінічний 

перинаталь- 

ний центр" - 3405,0 тис.грн. 

КНП "Міська дитяча клінічна 

лікарня" 

- 1622,6 тис.грн. 

7. Придбання обладнання для 

клініко-діагностичної  

лабораторії КНП "Міський клінічний 

перинаталь- 

ний центр" - 5737,8 тис.грн. (ІХЛА 

аналізатор, авто- 

матичний біохімічний аналізатор, 

коагулометр,  

гематологічний аналізатор і т.п) 

8. Закупівля МРТ обладнання для 
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КНП "Місь- 

ка клінічна лікарня №1" - 11165,0 

тис.грн. 

9. Закупівля кисневих концентраторів 

- 1000,0 тис.грн. 

 

КНП "Місь- 

ка клінічна лікарня №1" - 11165,0 

тис.грн. 

9. Закупівля кисневих 

концентраторів -  

1000,0 тис.грн. (для ЦМКЛ 16 шт.,  

для МКЛ 10 шт.) 

4 № 359 від 

24.12.2020 

Програма 

Здоров'я 

мешканців 

Івано-

Франківської 

міської 

територіальної 

громади на 

2021 - 2023 

роки 

 Програма має на меті : 

- зниження/стабілізацію 

рівнів захворюваності 

населення Івано-

Франківської міської 

територіальної громади на 

найбільш поширені і 

соціально-залежні хвороби 

(серцево-судинні хвороби, 

цукровий діабет, ниркова 

недостатність, туберкульоз, 

ВІЛ-інфекція, захворювання 

репродуктивної сфери, 

онкологічні хвороби, тощо),  

- зниження рівнів 

інвалідизації та смертності 

населення в працездатному 

віці, 

- покращення надання 

медичної допомоги 

пацієнтам з найбільш 

поширеними 

захворюваннями, тощо 

1.Забезпечення препаратами для 

лікування пацієнтів  

з цукровим діабетом  

- 470,0 тис.грн.(міські кошти)  

- 8539,1 тис.грн. (держ.субвенція)  

2. Забезпечення пацієнтів з 

хронічними, важкими,  

рідкісними захворюваннями  

пільговими медикаментами  

- 7870,5 тис.грн.  

3. Надання стоматологічної допомоги  

окремим пільговим категоріям 

населення  

- 1447,7 тис.грн. 

 

 

1.Забезпечення препаратами для 

лікування пацієнтів  

з цукровим діабетом  

- 470,0 тис.грн.(міські кошти)  

- 8539,1 тис.грн. (держ.субвенція)  

2. Забезпечення пацієнтів з 

хронічними, важкими,  

рідкісними захворюваннями 

пільговими медикаментами  

- 5496,1 тис.грн.  

3. Надання стоматологічної 

допомоги  

окремим пільговим категоріям 

населення  

- 1447,7 тис.грн. 

 

 

Начальник управління охорони здоров’я          Марія БОЙКО 


	Стан надання медичної допомоги пацієнтам з порушеннями мозкового кровообігу у 2021 році. Неврологічний відділ для пацієнтів з порушенням мозкового кровообігу КНП ЦМКЛ надає цілодобову спеціалізовану ургентну допомогу пацієнтам гострою патологією нерво...
	Впродовж 2021 року лікарями підліткового відділення прийнято 12179 підлітків проти 8765 у 2020 році та 20912 у 2019 році. Значні зміни у кількості прийому пояснюється карантином з приводу коронавірісної хвороби (COVID-19) та зміною кількості посад під...
	та юнаків  16 річного віку  (для приписки при МВК)



