
 
 
 
 
 
 

МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Виконавчий комітет 
 

РІШЕННЯ 
від 25 жовтня 2019  року                                                                           №67 

 
Про стан медичного обслуговування та 

профілактики інфекційних захворювань серед 

населення 

 
Заслухавши інформацію Болюк М.М., в.о. керівника КНП «Музиківська амбулаторія 

ЗПСМ» про стан медичного обслуговування та профілактики інфекційних захворювань серед 
населення, керуючись ст. 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком 
сільської ради  

 
ВИРІШИВ:  
 
1. Інформацію Болюк М.М., в.о. керівника КНП «Музиківська амбулаторія ЗПСМ» взяти до 

відома (додається).  
2. Визнати стан медичного обслуговування на території Музиківської об’єднаної 

територіальної громади задовільним.  
3. Працівникам КНП «Музиківська амбулаторія ЗПСМ» активно інформувати населення 

щодо способів профілактики інфекційних захворювань в місцевій газеті Музиківський вісник та 
на офіційному сайті сільської ради. 

 
 
 

Сільський голова                                                                              С.Н. Лейбзон 
  



Про стан медичного обслуговування та профілактики інфекційних захворювань серед 
населення 

 
Музиківська АЗПСМ обслуговує с. Музиківка, Східне,Загорянівка 
Всього населення - 3526 
З них дорослих -2753 
Дітей до 14 років - 678 
Підлітків -95 
Чоловіків – 1689 
Жінок -1837 
Дітей до 1 року життя- 21 
Людей старших 67років -392 
 
За 9 місяців поточного року кількість відвідувань до лікарів амбулаторії становить - 7640. 
Кількість відвідувань на дому – 566. Виїзна робота сімейних лікарів на ФАПи – 21, де 
проконсультовано – 466 чоловіків. З них – 265 дітей. Зареєстровано  захворювань – 2794, з них 
у чоловіків – 1244. 
Перебувають під диспансерним наглядом – 1241.  
З них хвороби системи  кровообігу – 859чол 
в тому числі гіпертонічна хвороба – 477чол 
ІХС – 254чол 
Хвороби органів дихання – 62чол 
Хвороби органів травлення – 212чол 
в тому числі виразкова хвороба шлунку – 58чол 
Онкохворих на обліку – 87 чол 
Взято на облік у 2019 році 17чол 
Померло від онкозахворювань в 2019 році – 6 чол    
Хворих на цукровий  діабет по дільниці – 98 чол 
з них інсуліно-залежних – 32 чол 
 
Дітей на диспансерному обліку знаходиться 30 чол 
з них хвороби ендокринної системи  і порушення обмінну речовин – 2 чол 
ДЦП- 1 чол 
Хвороби системи кровообігу – 2 чол 
Хвороби органів дихання – 12 чол 
Хвороби органів травлення -  2 чол  
 
Всі дошкільні і шкільні заклади мають у штатному розписі середніх медичних працівників, які 
забезпечують першу медичну допомогу , профілактичну і санітарно- просвітницьку діяльність 
там.  
 
Головним напрямком профілактичної роботи є проведення щеплень населенню. При плані за 
2019 рік  – 700 чол. Зроблено за 9 міс. 387 чол. 
 До кінця року є ще вакцина  100 доз, яка була використана згідно плану. Дитяче населення 
вакцинується згідно плану календаря  щеплень Вакцини достатньо. Також щепленню проти 
грипу за жовтень місяць -80 чол 
Це дорослі та діти . 
 
Флюорографічне обстеження населення теж є пріоритетом в цій роботі. При плані – 2200 на рік. 
Зроблено за 9 місяців – 170. 



В листопаді місяці при роботі виїзного флюорографа надіємося, що ця цифра значно 
збільшиться . При амбулаторії функціонує денний стаціонар  де люди можуть на протязі дня 
одержувати амбулаторне лікування. За 9 міс. Поточного року 176чол. Одержали таке лікування. 
За 9 місяців 2019 року осіб обстежених ЕКГ – 768, осіб які закінчили лікування у 
фізіотерапевтичному кабінеті – 392. 
Кількість проведених аналізів усього -  15293 
в  тому числі загально- клінічних – 5591 
гематологічних – 6936 
біохімічних – 2604 
імунологічних - 162  
 
 

Болюк М.М., в.о. керівника КНП «Музиківська амбулаторія ЗПСМ» 
  


