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І Н Ф О Р М А Ц І Я  
про розвиток первинної медичної допомоги в області 

 

В області з 2013 року функціонують 20 районних та Кам’янець-Поділь-
ський міський центри ПМСД, з 2016 року – Чорноострівський та Меджи-
бізький центри ПМСД. 

Не створено центри ПМСД як окремі юридичні особи у містах Хмель-
ницький та Нетішин. 

Створення юридично самостійних центрів ПМСД в ОТГ є недоцільним 
при обмеженості фінансового ресурсу на галузь, так як він використовується 
на апарат управління, а не на розвиток закладу, зокрема, амбулаторій як струк-
турних одиниць первинної ланки. 

На сьогодні проведено акредитацію 16 центрів ПМСД та заплановано ще 
у 3. Не надано документи для її проведення Кам’янець-Подільськими міським 
і районним центрами ПМСД. 

Ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики і 
обіг та використання наркотичних засобів, психотропних речовин та прекур-
сорів відсутні у Чорноострівському і Меджибізькому центрах ПМСД. 

До складу центрів ПМСД входять 214 лікарських амбулаторій, з них 147 сіль-
ських (у тому числі 144 сімейних) та 67 міських, у тому числі 29 на основній 
базі центрів ПМСД, 20 – відокремлених у районах, 12 – відокремлених у 
м. Кам’янець-Подільський та 6 – у м. Хмельницький. 

У цілому по області показник забезпеченості амбулаторіями сільського 
населення становить 2,9 на 10 тис. населення (норматив 3,3), міського – 0,9 
(норматив 1,6), тоді як у Білогірському районі – усього 1,5, Новоушицькому – 
1,6, Дунаєвецькому – 2,1, Чорноострівській ОТГ – 2. 

Найкращим цей показник є Полонському – 4,8, Шепетівському – 4, Че-
меровецькому – 3,7, Ізяславському – 3,6, Деражнянському – 3,4, Волочиському – 
3,3 районах. 

У м. Хмельницький показник забезпечення амбулаторіями становить 
усього 0,2, містах Полонне – 0,7, Славута та селищі Летичів – по 0,8, містах 
Городок та Старокостянтинів – по 1,1, Ізяслав та Кам’янець-Подільський – по 
1,2, селищі Ярмолинці – 1,3. Необхідно створити відокремлені амбулаторії у 
містах Дунаївці та Красилів. У м. Нетішин не створено жодної амбулаторії.   

Відповідно до нормативу в області необхідно створити ще 33 АЗПСМ у 
сільській місцевості та 40 – у міській. Інформація про потребу у створенні 
АЗПСМ на відповідних територіях наведено у додатку. 
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У поточному році планувалося створити 24 АЗПСМ, фактично відкрито 
6 амбулаторій на базі ФАПів сіл Ленківці Шепетівського, Гуменці, Голосків, 
Колибаївка Кам’янець-Подільського районів, у м. Старокостянтинів та на базі 
поліклінічного відділення вузлової лікарні ст. Шепетівка.  

Розвиток мережі амбулаторій стримується відсутністю придатних при-
міщень, автотранспорту, обладнання, апаратури за табелем оснащення та дефі-
цитом лікарських кадрів. 

У структурі сільських АЗПСМ функціонує 892 фельдшерсько-акушер-
ських і фельдшерських пункти (далі – ФАП і ФП) та 85 медичних пунктів 
тимчасового базування. 

За державними вимогами ФП, які обслуговують менше 300 жителів, 
потрібно реорганізувати у медичні пункти тимчасового базування. Таких в 
області 324 (це 36% від усіх), з них 141 обслуговує менше 200 жителів. Най-
більше у Старокостянтинівському (13), Городоцькому, Дунаєвецькому, Чеме-
ровецькому (по 11), Кам’янець-Подільському, Красилівському, Летичівському 
(по 10) районах. 

Частка коштів медичної субвенції для фінансування центрів ПМСД 
становить 29% від загального обсягу бюджету охорони здоров’я територій 
(рекомендовано 30-35%). Найвищі показники у Чемеровецькому (37,6%), Горо-
доцькому (37%), Красилівському (36,3%), Теофіпольському (36,1%), Хмель-
ницькому (35,8%), Білогірському (35,7%) районах, Чорноострівській ОТГ 
(39,9%), тоді як у м. Кам’янець-Подільський – 11,3%, Віньковецькому – 23,9%, 
Старосинявському – 27,8% районах. 

У розрахунку на 1 жителя видатки медичної субвенції на центри ПМСД 
становлять 181,8 гривні. 

З місцевих бюджетів понад медичну субвенцію для центрів ПМСД у 
2016 році виділено 25,1 млн.грн., що у розрахунку на 1 жителя становило 
25,37,0 гривень. 

У той же час Чорноострівському центру ПМСД кошти з місцевого 
бюджету взагалі не виділялися, Деражнянський додатково отримав усього 
217,0 тис.грн.. або 6,72 грн. на мешканця. 

Сумарне фінансування ПМСД у розрахунку на 1 жителя у цілому по 
області становить 207,14 гривні. Більше обласного показника забезпечено 
мешканців Чемеровецького (274,3 грн.), Городоцького (259,7), Красилівського 
(257,9), Білогірського (255,4), Хмельницького (243,4), Теофіпольського (241,9) 
районів. 

Низькі видатки мають місце у Кам’янець-Подільському міському (94,7), 
Шепетівському (138,8), Деражнянському (190,5), Полонському (192,8), Чорно-
острівському (197,3) центрах ПМСД. 

У первинній ланці охорони здоров’я працює 783 лікаря, з них 477 сімей-
них (61%). Кількість штатних посад лікарів ЗПСМ дещо зросла у порівнянні з 
минулим роком. Укомплектованість цих посад фізичними особами залиша-
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ється практично на рівні минулого року і становить 81 відсоток. 

Цьогоріч прийнято на роботу 28 сімейних лікарів, однак 18 амбулаторій 
ЗПСМ залишаються не укомплектованими лікарями: по 4 – у Шепетівському 
та Ізяславському, по 2 – Деражнянському, Ярмолинецькому, по 1 – Городоць-
кому, Кам’янець-Подільському, Новоушицькому, Полонському, Славутсько-
му, Красилівському районах. 

Украй низький рівень укомплектованості штатних посад сімейних ліка-
рів у Чорноострівському – 33,3%, Шепетівському – 54,9%, Ярмолинецькому – 
68,6%, Старокостянтинівському – 69,7%, Волочиському – 69%, Городоцькому 
– 72%, Дунаєвецькому – 71% центрах ПМСД. Відповідно, навантаження на 1 
лікаря у сільській місцевості цих територій перевищує 2000 осіб при нормативі 
1200. 

Низький рівень заробітної плати, відсутність належних житлово-побуто-
вих умов у сільській місцевості, слабка матеріально-технічна база амбулаторій 
не сприяють заохоченню молодих спеціалістів до роботи у сільській місце-
вості. 

62 лікарі первинної ланки (7,7% від усіх) не забезпечено житлом. Най-
гірша ситуація по Шепетівському центру ПМСД – 22,2%, Летичівському – 
27%, Чорноострівському – 66,7%, Хмельницькому – 17%, Полонському – 14%, 
Волочиському – 13%, Деражнянському – 11 відсотків. 

У поточному році у жодному із районних центрів ПМСД, за винятком 
Білогірського та Хмельницького, не забезпечено пільговий доїзд медичним 
працівникам до місця роботи. Економічна мотивація праці застосовувалася 
лише у 13 центрах ПМСД. Найбільші видатки на надбавки до заробітної плати 
медичному персоналу виділялися у Хмельницькому (175,6 тис.грн.), Старо-
костянтинівському (139,4 тис.грн.), Славутському (106,3 тис.грн.), Волочись-
кому (95,1 тис.грн.), Ярмолинецькому (82,1 тис.грн.) центрах ПМСД. 

У більшості центрів ПМСД незадовільна матеріально-технічна база. 

Із 147 амбулаторій у сільських населених пунктах 25 (17%) потребують 
капітального ремонту. У містах та селищах реконструкції та ремонту потре-
бують 12 з 67 (18%) амбулаторій. Найбільше амбулаторій, що потребують 
капітального ремонту, у Славутському та Кам’янець-Подільському – по 4, по 3 
у Волочиському, Дунаєвецькому, Ізяславському, Красилівському, Чемеровець-
кому, по 2 – Білогірському, Деражнянському, Теофіпольському, Шепетів-
ському районних центрах ПМСД. 

У цьому році у нові приміщення після реконструкції та капітального 
ремонту переведено амбулаторії ЗПСМ у м. Кам’янець-Подільський, селах 
Сульжин Шепетівського та Бутівці Старокостянтинівського районів. 

Оснащеність амбулаторій ЗПСМ відповідно до табелю оснащення в 
цілому становить усього 39%, ФАП/ФП – 43 відсотки. Найгірша забезпече-
ність автомобілями у Ярмолинецькому (21%), Шепетівському (24%), Полон-
ському (28%), Городоцькому (29%), Новоушицькому (30%) центрах ПМСД. 
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У 19 амбулаторіях взагалі відсутній автотранспорт, з них 5 – у Шепе-
тівському, по 3 – Ярмолинецькому та Волочиському, по 2 – Кам’янець-
Подільському та Полонському, по 1 – у Деражнянському, Красилівському, 
Старосинявському, Хмельницькому районах. 

Лише у 12% ФАПів є транспортні засоби для медичних працівників: 
101 велосипед, 2 моторолери, 2 скутери. Найкраща забезпеченість транспор-
том ФАПів у Білогірському – 59%, Славутському – 46,5%, Чемеровецькому – 
41,7%, Шепетівському – 39%, районах. В інших районах транспорт на ФАПах 
практично відсутній. 

Для своєчасного обслуговування жителів лікарями ЗПСМ та бригадами 
швидкої медичної допомоги важливим є стан доріг, який переважно незадо-
вільний, особливо у сільській місцевості. 

Найбільш актуальними у діагностичному значенні є відсутність в амбу-
латоріях 3-канальних електрокардіографів (43% від потреби), а у 45 амбу-
латоріях (22% від усіх) – взагалі відсутні електрокардіографи будь-якого типу, 
сумок-укладок (у 30%), лабораторного обладнання та тест-систем для експрес-
діагностики. Украй недостатньо гінекологічних оглядових та одноразових 
хірургічних наборів, ЛОР- та офтальмологічного обладнання, пульсокси-
метрів. Не вистачає пеленальних столиків, холодильників, бактерицидних 
опромінювачів та інших обов’язкових засобів. 

Автоматизованими робочими місцями забезпечено усього 9 лікарів пер-
винної ланки або 1% та 43% робочих місць статистиків. 

Для закупівлі медичного обладнання потрібно близько 125,0 млн.грн., 
також необхідно придбати 250 автомобілів. 

У цьому році на закупівлю медичного обладнання виділено 1471,0 тис. 
грн., найбільше Городоцькому (379,8 тис.грн. на обладнання та 373,8 тис.грн. 
на автотранспорт), Волочиському (207,5 тис.грн.), Летичівському (закуплено 
автомобіль 190,0 тис.грн.), Чемеровецькому (172,0 тис.грн.), Чорноострів-
ському (150,0 тис.грн.), Кам’янець-Подільському міському (165,0 тис.грн.) 
центрам ПМСД. 

Основним напрямом роботи первинної ланки є профілактична робота: 
нагляд за дітьми та вагітними, диспансерними групами хворих, проведення 
профілактичних оглядів населення (онкологічних, флюорографічних), імуно-
профілактики та туберкулінодіагностики серед дітей. 

Обсяги імунопрофілактики населення, у першу чергу дитячого, залежать 
від поставок вакцин, що закуповуються централізовано. Восени область отри-
мала вакцини проти туберкульозу – 68% від річної потреби, дифтерії, правцю, 
кашлюку – 74%, поліомієліту – 72%, кору, паротиту, червонички – 50%, (на 
сьогодні відсутня), гепатиту В – 20%, гемофільної інфекції – 100 відсотків. 

Особливої уваги у передсезон підвищеної захворюваності на грип та 
гострі респіраторні захворювання потребує щеплення проти грипу як груп 
ризику (медичні працівники, важко хворі), так і населення. До вирішення цих 
питань мають долучитися керівники місцевих органів влади. 
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Показник щорічних флюорографічних оглядів осіб у віці від 15 років 
залишається на рівні минулого року і становить 394 на 1000 населення. Най-
краще спрацювали у Хмельницькому – 509,6, Чемеровецькому – 487,5, Шепе-
тівському – 479,5, Старосинявському – 462 районах. Низьким цей показник є у 
Дунаєвецькому – 165,7, Деражнянському – 282,5, Старокостянтинівському – 
343, Ярмолинецькому – 345 районах, м. Хмельницький – 322. 

При обласному показнику обстеження контингенту з груп ризику на 
туберкульоз 43% у м. Хмельницький обстежено 33%, Полонському – 33,8%, 
Старокостянтинівському і Славутському – по 36%, Волочиському – 36,5%, 
Летичівському – 36,8% районах. 

В останні роки в області, як і в державі, зросла захворюваність дітей на 
туберкульоз. Єдиним методом діагностики туберкульозу у дітей є туберкулі-
нодіагностика, і закупівля туберкуліну повинна проводитися за кошти місце-
вих бюджетів. У повному обсязі заплановано видатки на ці цілі у Дунає-
вецькому і Чемеровецькому районах, на 95% – Білогірському, більше 55% – 
Віньковецькому, Городоцькому, Ізяславському, Летичівському районах і 
м. Нетішин. У решті районів та міст заплановано кошти у межах 20-50% від 
потреби. 

Фактично за 9 місяців в цілому по області виділено 34% коштів від 
річної потреби. При цьому у Старосинявському – 16%, Полонському – 18%, 
Теофіпольському – 19%, Шепетівському – 22% районах, Летичівському районі 
та м. Хмельницький – по 21% від потреби. 

У цьому році онкологічними профілактичними оглядами з проведенням 
цитологічного скринінгу охоплено 58% жіночого населення. Найкраще цю 
роботу проведено у містах Кам’янець-Подільський, Нетішин, Хмельницький, 
Кам’янець-Подільському, Ізяславському, Деражнянському районах, де такий 
показник понад 60 відсотків. 

В умовах скорочення ліжкового фонду цілодобових стаціонарів важли-
вим є ефективне використання денних стаціонарів та стаціонарів удома. 
У центрах ПМСД функціонує 1265 ліжок денного стаціонару, де за півроку 
проліковано 28630 хворих або 289,8 на 10 тис. населення. Найефективніше 
денні стаціонари функціонують у Полонському центрі ПМСД (проліковано 
524 на 10 тис. нас.), Славутському – 443, Чемеровецькому – 435, Вінько-
вецькому – 370, Білогірському – 366, Ізяславському – 355. Недостатньо вико-
ристовується така форма надання медичної допомоги у Кам’янець-Поділь-
ському міському – проліковано 138 на 10 тис. населення, Шепетівському – 
154, Хмельницькому – 224, Летичівському – 238, Деражнянському – 243 
районних центрах ПМСД. 

Про ефективність лікування хронічних хворих на первинному рівні 
свідчить показник кількості виїздів екстреної медичної допомоги до цих хво-
рих, який знизився від 6,2% до 5. У районах цей показник становить 3, у містах – 
9,7 за рахунок міст Хмельницький – 10,9, Кам’янець-Подільський – 6,2, Шепе-
тівського – 6,7, Славутського – 5,6 районів. Найменше виїздів до хронічних 
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хворих, що позитивно, зареєстровано у Чемеровецькому (0,6), Білогірському 
та Городоцькому (по 1,3), Старокостянтинівському (1,4), Хмельницькому (1,7) 
районах. 

Над вирішенням проблем первинної медичної допомоги в області мають 
працювати спільно місцеві органи влади, органи місцевого самоврядування та 
центри ПМСД. 

 
 
Заступник голови 
адміністрації                В. Кальніченко 


