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КРИВИЙ РІГ

Реформування
системи охорони здоров’я
на міському рівні

Передумови
Мережу закладів охорони здоров’я Кривого
Рогу складають 55 лікувально-профілактичних закладів.
Реформування системи охорони здоров’я у
місті проводиться на підставі Закону України «Про
порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській,
Донецькій областях та м.Києві» № 3612-VI від 7

липня 2011 року та згідно зі зведеним планомграфіком реалізації пілотного проекту, погодженого Міністерством охорони здоров’я України.

Нововведення
Для реалізації завдань з реформування системи охорони здоров’я за рішеннями міської ради
від 25.08.2011 №546 та №554 у місті на базі
комунальних закладів створено 7 центрів первинної медико-санітарної допомоги, в складі яких
працюють 24 амбулаторії сімейної медицини.
Підготовка кадрів для роботи у них фінансується з
міського бюджету. Так 18 лікарів загальної практики-сімейної медицини пройшли навчання на
базі кафедри терапії, кардіології та сімейної медицини факультету післядипломної освіти Дніпропетровської державної медичної академії. Ще
52 лікаря продовжують навчання. 44 медичних
сестри загальної практики-сімейної медицини
пройшли спеціальну підготовку у Криворізькому
училищі підвищення кваліфікації. До кінця року їх
загальна кількість буде 70 осіб. Таким чином, кваліфіковані лікарі та медсестри надають жителям
Кривого Рогу високоякісні медичні послуги на засадах сімейної медицини. До речі, фінансування
на одне відвідування в центрах первинної медико-санітарної допомоги збільшено з 3-5 копійок
до 3 грн. Для проведення первинного медичного
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огляду пацієнтів, які звертаються у медичні заклади міста, придбано набори для огляду жінок, а також для офтальмологічного, отоларингологічного,
хірургічного, педіатричного, терапевтичного оглядів, що дозволяє пацієнтам не витрачати власних
коштів під час відвідання лікарів.
Важливою складовою реформування є посилення соціального захисту медиків. З липня 2012
року працівники, які надають первинну медикосанітарну допомогу, отримують надбавки за виконаний обсяг робіт.
Загальний бюджет охорони здоров’я міста в І
півріччі 2012 року склав 147млн. 577,5 тис. грн.
Важливими напрямками модернізації та
реформування системи охорони здоров’я, що
розпочалися у місті минулого року, є розвиток і
вдосконалення організаційних форм та методів
надання термінової медичної допомоги населенню, підвищення якості роботи медичного
персоналу. Великою мірою вирішення цих питань залежить від фінансування, яке в цьому році
збільшено з 3,5 грн. до 25 грн. на один виклик.
Швидку та невідкладну допомогу жителям міста
надають 76 бригад швидкої допомоги, які мають
18 пунктів базування і за добу обслуговують від
600 до 800 викликів. Кожна машина «швидкої»
обладнана системою GPS – моніторингу, а бригада забезпечена мобільним зв’язком. У серпні
цього року за сприяння обласної влади Криворізька станція швидкої медичної допомоги отри-

мала 12 сучасних карет «швидкої» марки «Пежо».
В рамках реалізації Національного проекту
«Нове життя - нова якість охорони материнства
та дитинства» 8 грудня 2011 року в місті відкрито
комунальний заклад «Криворізький перинатальний центр зі стаціонаром» Дніпропетровської об-

ласної ради». Кошторисна вартість проекту склала 99995,79 тис. грн. За час роботи центру тут
прийнято 1595 пологів та надано медичну допомогу 388 новонародженим у відділенні патології
та інтенсивної терапії.

Результати
За І півріччя 2012 року до центрів первинної
медико-санітарної допомоги звернулися 1 283
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644 пацієнтів, 252 293 хворим лікарі надали допомогу вдома.
Про результати роботи міської системи охорони здоров’я свідчать й такі показники.
Протягом трьох років залишається стабільним
рівень смертності (17,1). Народжуваність за рік
збільшилася на 3 відсотки. На 46 відсотків зменшився показник малюкової смертності. Загальна
захворюваність населення міста зменшилася на
7 відсотків, у порівнянні з минулим роком.
Також слід підкреслити, що завдяки переводу
на обласне фінансування вторинної медичної допомоги значно збільшено витрати на фінансування усіх закладів на 1 ліжко-день (харчування та
медикаменти) в стаціонарах.
Робота продовжується. На наступний рік

заплановано поточні і капітальні ремонти
об’єктів первинної медико-санітарної допомоги, на які в міському бюджеті передбачено
відповідно 691, 4 тис. грн. та 4,9 млн. грн.
Головна мета – забезпечити городян доступною, якісною та своєчасною медичною допомогою.
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