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Вступ
Медична допомога населенню міста надається відповідно до Конституції
України та Основ законодавства України про охорону здоров’я .
Функції управління охороною здоров‘я покладено на начальника управління
охорони здоров‘я (ст.32 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”)
та керівників установ, організацій, закладів комунальної власності. Управління
охорони здоров‘я діє на основі Положення про управління охорони здоров'я,
затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від 24 лютого 2011 року
№210, є підконтрольним та підзвітним у своїй діяльності міській раді та виконкому
міської ради.
Характеристика сучасного стану охорони здоров‘я
Медичну допомогу населенню міста надають 13 медичних
закладів
(3 поліклініки, 3 стоматологічні поліклініки, 1 амбулаторія загальної практикисімейної медицини, 3 лікарні, 2 пологові будинки і 1 станція швидкої медичної
допомоги), в яких працює 4058 медичних працівників, у тому числі: лікарів – 693,
середніх медичних працівників – 1728, молодших медичних працівників – 754.
Ліжковий фонд закладів складає 1115 ліжок.
Укомплектованість лікарськими кадрами у 2010 році складає 72,9%,
2009 рік – 71,5% (область 2010р. - 65,6%, 2009р. - 67,2%), але однією з провідних
проблем у галузі залишається кадрова криза серед дільничних лікарів та лікарівлаборантів.
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Щороку протягом останніх років збільшувались видатки на фінансування
галузі, з 69,8 млн.грн. у 2007 році до 112,6 млн.грн. у 2010 році, але з урахуванням
підвищення цін та тарифів, коштів для забезпечення повної потреби закладів не
вистачає.

Протягом останніх 5 років спостерігається від’ємний приріст населення кількість новонароджених у місті Кіровограді зростає, але кількість померлих осіб
щороку переважає.

Демографічні показники по місту Кіровограду
за останні п"ять років (на 1 000 жителів)
Рік

Народжуваність

Смертність

Природний приріст

2006
2007
2008
2009
2010

9,9
10,9
12,3
12,6
11,5

14,9
14,8
15,7
14,2
14,4

-5,0
-3,9
-3,4
-1,6
-2,9

Природний приріст за останні 5 років по м.Кіровограду залишається
від’ємним, але показник покращився від -5,0 у 2006 році до -2,9 у 2010 році за
рахунок зниження показнику смертності та зростання показника народжуваності
На соціально-економічний розвиток міста також впливають рівень
інвалідності дитячого населення та рівень інвалідності населення працездатного
віку.
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Рівень інвалідності дитячого населення міста Кіровограда за останні три роки
почав знижуватися, але залишається вищим за показники по області.
Рівень інвалідності населення працездатного віку по місту за останні три
роки знизився та у 2009 та 2010 роках став меншим за показники по області.

Рівень інвалідності дитячого населення м.Кіровограда за
період 2008-2010рр. (на 10тис.дит.нас.)
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Рівень інвалідності населення працездатного віку по
м.Кіровограду за період 2008-2010рр. (на 10 тис.осіб прац.віку)
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Головні проблеми:
1. Погіршення загального стану здоров’я населення міста.
2. Низький рівень системних профілактичних медичних оглядів, як
наслідок – виявлення хвороб на пізніх стадіях.
3. Недостатній рівень оснащення лікувально-профілактичних закладів міста
необхідним лікувально-діагностичним обладнанням.
4. Низький рівень забезпечення медичними кадрами, особливо це стосується
дільничної мережі та лікарів-лаборантів.
5. Незадовільний стан будівель лікувально-профілактичних закладів
комунальної власності міста.
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6. Відсутність у лікувально-профілактичних закладах міста догляду та
підтримки паліативних хворих.
Шляхи розв'язання головних проблем
1. Забезпечення лікувально-профілактичних закладів міста
сучасним
лікувально-діагностичним обладнанням.
2. Забезпечення належного
санітарного стану приміщень і будівель
лікувально-профілактичних закладів міста.
3. Створення діагностичних відділень у комунальних закладах "Поліклінічне
об'єднання м.Кіровограда" та "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної
допомоги".
4. Впровадження енергозберігаючих заходів.
Цілі і пріоритети розвитку галузі у 2012 році
1.
Поліпшення надання лікувально-профілактичної допомоги населенню.
2.
Поліпшення надання медичної допомоги вагітним, роділлям,
породіллям, новонародженим та дітям.
3.
Зменшення показника дитячої смертності та інвалідності.
4.
Зниження росту
захворюваності на туберкульоз, онкопатології,
хронічної патології органів дихання та серцево-судинної системи.
5.
Зниження рівня інвалідності населення працездатного віку.
Заходи щодо досягнення поставлених цілей
1.
Закупівля лікувально-діагностичного медичного обладнання на суму
1116,0 тис.грн. за рахунок бюджету розвитку, на суму 163,8 тис.грн. за рахунок
власних надходжень спеціального фонду міського бюджету.
Закупівля приладів обліку енергоресурсів на загальну суму
2.
46,0 тис.грн. за рахунок бюджету розвитку.
3. Закупівля комп'ютерної техніки для управління охорони здоров’я
Кіровоградської міської ради.

Начальник управління охорони здоров’я
Кіровоградської міської ради

О.Макарук

