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СТАН ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЖИТОМИРСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
The state, problems and main directions of activity of health care institutions of Zhitomyr region are analyzed.
Реалізація реформи системи охорони здоров’я спрямованої на створення системи, орієнтованої на пацієнта,
здатної забезпечити медичне обслуговування для всіх громадян України на рівні розвинутих європейських держав
є основним завданням розвитку закладів охорони здоров’я.
Одним із основних показників сучасного стану здоров’я населення є рівень народжуваності та смертності
населення. Якщо цей показник розглянути на рівні Житомирської області, то будемо спостерігати наступну
ситуацію (табл.1).
Таблиця 1.
Демографічні показники у Житомирській області 2014-2018 роки, (в ‰)
Окремі показники
Народжуваність
Смертність
Природний приріст

2014 р.

2015 р.

2016 р.

2017 р.

2018 р.

12,0
16,8
-4,8

11,0
16,7
-5,7

10,4
16,2
-5,8

9,4
16,2
6,8

8,7
16,5
-7,8

Як видно рівень смертності майже в 2 рази перевищує рівень народжуваності. Завданням є забезпечення
загального охоплення послугами охорони здоров’я, у тому числі захист від фінансових ризиків, доступ до якісних
основних медико-санітарних послуг і до безпечних, ефективних, якісних і недорогих основних лікарських засобів
для лікування інфекційних та неінфекційних хвороб і вакцин для всіх; розвиток, професійна підготовка та
утримання медичних кадрів.
Орієнтиром у проведенні реформи є Цілі сталого розвитку, щонайперше №3 – «Забезпечення здорового
способу життя та сприяння процвітанню для всіх у будь-якому віці». Основні напрями вирішення проблемних
питань галузі охорони здоров’я у 2019 році:
1.Формування сучасної медичної інфраструктури у сільській місцевості на рівні об’єднаних територіальних
громад для підвищення доступності та якості медичного обслуговування центрами первинної медичної допомоги.
Автономізація закладів, що надають спеціалізовану медичну допомогу.
2. Впровадження телекомунікаційної інфраструктури на селі для консультацій та діагностики в лікувальних
закладах різних рівнів надання медичної допомоги через сучасні технології телемедицини.
3. Для підвищення ефективності та якості надання екстреної медичної допомоги населенню області створення
єдиної оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на основі
сучасних технологій.
4. Подальша оптимізація ліжкового фонду лікарняних закладів з урахуванням потреб населення у медичному
обслуговуванні для формування структури лікувальних закладів на рівні госпітальних округів.
5. Зниження рівня материнської, перинатальної та малюкової смертності.
6. Виконання заходів щодо медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації
учасників операції об'єднаних сил та громадян, які прибули з тимчасово окупованої території та проживають в
області.
7. Загальна інформатизація закладів охорони здоров’я області, перехід на електронний документообіг
ведення єдиних реєстрів різних напрямів і рівнів.
Внаслідок цього заплановано досягнути наступних показників:
середня забезпеченість стаціонарними ліжками у розрахунку на 10 тис. жителів – 63,5. Забезпеченість
лікарями загальної практики сімейної медицини на 10 тис. жителів – 6,3;
частка населення, що отримає медичну допомогу у сімейних лікарів – 90%;
планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів на 10 тис. осіб населення – 256,2;
кількість живонароджених на 1 тис. осіб наявного населення – 8,7;
кількість померлих дітей віком до 1 року на 1 тис. народжених живими – 7,0;
кількість хворих з уперше в житті встановленим діагнозом активного туберкульозу на 100 тис. осіб населення
– 66,0;
кількість хворих з уперше в житті виявленим діагнозом злоякісного новоутворення на 100 тис. осіб населення
– 345,0.
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