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Метою роботи був аналіз рівня надання терапевтичної допомоги населенню Сумської області в умовах
дефіциту лікарів-терапевтів.
Результати дослідження. Пріоритетом діяльності терапевтичної мережі у 2010 році були "Програма
профілактики та лікування артеріальної гіпертензії в Україні" та "Державна програма запобігання та
лікування серце-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2006-2010рр." (Постанова КМУ від 31.05.06
№ 761).
На лікарів-терапевтів в умовах складної кадрової ситуації випадає найбільше навантаження на
амбулаторному прийомі, що підтверджується рівнем відвідувань лікарів-терапевтів на 1 жителя - 1,92
(2009р. – 1,94; 2008 - 1,84; 2007р. - 1,75; 2006р. – 1,77), у т.ч. дільничних – 0,86 (2009р. – 0,86; 2008 – 0,95;
2007р. - 0,96). Відвідування дільничними терапевтами вдома на 100 жителів становить 26,8 (2009р. –25,51).
Причому, питома вага відвідувань лікарів-терапевтів з профілактичною метою має тенденцію до зниження з 29,8 % до 29,0 %.
Потребує подальшого розвитку стаціонарозамінюючі технології, як найбільш економний вид надання
медичних послуг. Кількість стаціонарів вдома на 1 зайняту посаду стабільна по області - 143,8 (2008р. 142,14). Кількість ліжок денного стаціонару - 1652 в 153 лікувально-профілактичних закладах області, що
становить 15,2 % від всього ліжкового фонду.
Забезпеченість ліжками денного стаціонару – 14,2 на 10 тисяч населення (2009р. – 14,0, 2008р. – 13,39;
по Україні – 14,8 ). Проліковано всього хворих у денних стаціонарах – 49747, що становить на 10 тис.
населення – 425,1 (2009р. - 420,7; 2008р. – 412,5). Економічний ефект від організації денних стаціонарів
досягається залежно від режиму роботи та організації харчування на одному ліжку становить від 12,2 до
50,8 %.
Забезпеченість населення терапевтичними стаціонарними ліжками становила у 2010 році – 11,1 (2009
р. - 11,2; 2008 р. - 11,05; по Україні - 11,8). Кількісні показники роботи терапевтичного ліжка мають
тенденцію до стабілізації на рівні 2009 року: середнє число днів роботи ліжка 326,4 (2008р. - 336,95; по
Україні – 335,4), план виконання ліжко-днів – 96 % (2008р. - 99,06 %), тривалість лікування - 11,3 днів
(2008р. – 11,3; по Україні - 11,9), обіг ліжка - 29,0 (2008р. – 29,8; по Україні - 28,1). Лікарняна летальність у
порівнянні з минулим роком на терапевтичних ліжках мала тенденцію до зростання - з 0,54 до 0,56 (по
Україні – 0,98).
У цілому, не зважаючи на виражений дефіцит лікарів-терапевтів, терапевтична допомога населенню
області забезпечується належним чином за рахунок збільшення навантаження на лікарів, особливо на
амбулаторному етапі, належною організацією стаціонарної терапевтичної допомоги, а також –
стаціонарозамінюючих технологій, підтвердженням чого є нижчий рівень летальності, яка є одним із
основних показників, що характеризує якість та ефективність лікування хворих у стаціонарі, у порівнянні із
загальнодержавним показником.

