ЗВІТ МІСЬКОГО ГОЛОВИ за 2016 рік
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Шановні олександрійці!
Рік, що минув, був для галузі охорони здоров’я міста напруженим і
відповідальним, але міська влада приклала всі зусилля, щоб мешканці міста
отримували якісну медичну допомогу на високому рівні.
Станом на 01.01.2017 року населення міста складає - 90 588 громадян.
Чисельність постійного населення по м. Олександрія

Мережа лікувально – профілактичних закладів міста
Мережа лікувально-профілактичних закладів міста складається із 12
закладів, 5 - підпорядкованих УОЗ міської ради – Міські лікарні №1, №3,
дитяча міська лікарня, Центр ПМСД, стоматологічна поліклініка та 6
закладів охорони здоров’я обласного підпорядкування – 4 диспансери
(наркологічний,
шкірно-венерологічний,
онкологічний,
протитуберкульозний), психіатрична лікарня, підстанція швидкої медичної
допомоги Кіровоградської обласної СЕШМД та Олександрійський
міськміжрайонний відділ Державної установи «Кіровоградський обласний
лабораторний центр Держсанепідслужби України».

Мережа лікувально-профілактичних закладів та їх профільне
спрямування
направлені на надання невідкладної, планової та
спеціалізованої медичної допомоги населенню міста.

Ресурсне забезпечення галузі
В лікувально-профілактичних закладах, підпорядкованих УОЗ міської
ради, станом на 01.01.2017 року працюють 1387 працівників, із них 237
лікарів, 618 - сестри медичні.

Медичну допомогу населенню міста надають 67% лікарів першої та вищої
категорій.

та 65% медичних сестер першої та вищої категорій.

МОЛОДІ СПЕЦІАЛІСТИ
Лікувально-профілактичні заклади міста є базою навчання майбутніх
лікарів та медичних сестер.
В 2016 році працевлаштовано в ЛПЗ міста 15 молодих спеціалістівлікарів: в тому числі - лікар загальної практики-сімейний лікар – 7, лікарпедіатр – 2, лікар- хірург - 2, лікар лаборант – 1, лікар-рентгенолог – 1, лікаранестезіолог – 1, лікар – стоматолог -1. У 2014 році працевлаштовано 7
молодих спеціалістів, у 2015 році – 5.

В 2016 році отримали 2 квартири – лікар загальної практики
амбулаторії № 6 та лікар-педіатр Дитячої міської лікарні. (2015 рік – 1
квартира, 2014 рік – 1 квартира).
Забезпеченість ліжками
Забезпеченість ліжками міських лікарень складає 52,9 ліжка на 10
тисяч населення (480 ліжок). З урахуванням ліжок обласного
підпорядкування (620) – показник складає – 65,5 на 10 тис. нас.
Це забезпечує надання в повному обсязі стаціонарної медичної
допомоги ІІ рівня як дитячому, так і дорослому населенню міста.

Лікування хворих з інших населених пунктів

В Міській лікарні №1 в поточному році проліковано 8,2% хворих з
інших населених пунктів (1136 хворих).
Більше всього іногородніх звертаються
за наданням медичної
допомоги в офтальмологічне, акушерське, гінекологічне та урологічне
відділення.
ФІНАНСУВАННЯ ГАЛУЗІ
В 2016 році бюджет галузі склав майже 86 млн. грн., в тому числі:
субвенція з державного бюджету – 65 430,4 тис. грн., власні надходження
закладів – 3 877,2 тис. грн., кошти міського бюджету – 16 678,7 тис. грн., що
в 1,5 рази більше, ніж у 2015 році (2015 рік – 11 171,3 тис. грн.).
Фінансування на 1 жителя
Фінансування на 1 жителя міста в 2016 році становить:
 за рахунок коштів міського бюджету та державних субвенцій – 896,5 грн.
(822,00 грн. – 2015 рік, 650,45 - 2014, )
 за рахунок позабюджетних надходжень – 42,20 грн. (73,00 грн. – 2015 рік,
36,71 -2014 рік).
Враховуючи збільшення фінансування з міського бюджету, зменшується
залучення благодійних внесків від населення.

Медична допомога пільговим категоріям населення
В
2016 році надається невідкладна допомога, здійснюється
безкоштовне лікування в стаціонарах міста дітей до 18 років, лікуються
безкоштовно ветерани війни, ліквідатори аварії на ЧАЕС в терапевтичному
та неврологічному відділеннях, учасники АТО, переселенці,
також
здійснюється безкоштовне лікування вагітних та проведення пологів,
прийом аналізів в клініко – діагностичних лабораторіях та ургентні
дослідження в приймальному відділенні.

Витрати на харчування, лікування в стаціонарі та в амбулаторних умовах,
зубопротезування склали 3,5 млн. грн. (2015 - 2,3 млн.грн.;2014 -1,8 млн.грн.)

Лікування дітей
Було продовжено безкоштовне лікування та харчування дітей в
дитячій міській лікарні. В 2016 році проліковано 2911 дітей та використано
1,1 млн. грн. що в 1,5 рази більше, ніж в минулому році (в 2015 –
проліковано 2408 дітей та витрачено 734,9 тис. грн.). Вартість 1 ліжко/дня
на лікування – 41,58 грн. (2015 – 26,20 грн), на харчування – 9,36 грн. (2015 –
7,91 грн).

Лікування ветеранів ВВв
Витрати на лікування 294 ветеранів Великої Вітчизняної війни на 1
ліжко/день становлять 54,74 грн., на харчування – 31,23 грн. (2015 – 330
ветеранів).

Капітальні видатки

В 2016 році при проведенні капітальних та поточних ремонтів було
використано 4,7 млн. грн. (2015 – 2,8 млн. грн.).

Проведені капітальні ремонти в терапевтичному, неврологічному
відділеннях Міської лікарні № 1, продовжується капітальний ремонт в
хірургічному відділенні Міської лікарні № 1; відремонтовано санпропускник
Міської лікарні № 3, праве крило сьомого поверху, покрівлю прибудови КЗ
«ЦПМСД м. Олександрії», закінчений капітальний ремонт ІІІ поверху
педіатричного відділення стаціонару, відділення профілактики та денного
стаціонару Дитячої міської лікарні.
В 2016 році на придбання обладнання в галузі «Охорона здоров'я»
використано 2 ,2 млн. грн. (В 2015 році на придбання витрачено 0,5 млн.
грн.).

•
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•

Придбання обладнання в 2016 році:
комп’ютерної техніки для лікувальних закладів;
санітарні автомобілі для Центру первинної медико – санітарної
допомоги;
обладнання для хірургічного, пологового, реанімаційного та
фізіотерапевтичного відділень Міської лікарні № 1;
обладнання для парадонтологічного кабінету Стоматполіклініки;
придбання меблів та побутової техніки у відремонтовані приміщення
закладів.

Загалом, рік що минув, був доволі успішним для медицини
Олександрії.

