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Мережа ЕМД

Кількість станцій (філій) ЕМД (абс.) 8 8

Кількість відділень ЕМД (абс.) 30 22

Кількість  пунктів постійного базування (абс.) 18 31

Кількість пунктів тимчасового базування (абс.) 9  - 

Кількість бригад ЕМД всього, зокрема: 114,5 119,0

фельдшерських (абс. / % від загальної кількості) 69,0 / 60,3 71,25 / 59,9

лікарських (абс. / % від загальної кількості) 44,5 / 38,9 46,75 / 39,3

спеціалізованих (абс. / % від загальної кількості) 1 / 0,9 1 / 0,8

Кількість бригад (на 10 тис. населення) 0,7 0,8

Кадрове забезпечення 

Кількість фізичних осіб-лікарів (абс.) 238 242

Укомплектованість фізичними особами-лікарями штатних посад (%) 70,7 79,9

Кількість фізичних осіб молодших медичних працівників з медичною освітою, 

всього (абс.)
821 837

Укомплектованість фізичними особами молодших медичних працівників з 

медичною освітою штатних посад (%)
92,5 92,1

Показник забезпеченості лікарями (на 10 тис. населення) 1,4 1,6

Показник забезпеченості  молодшими медичними працівниками з медичною 

освітою  (на 10 тис. населення)
5,1 5,4

Забезпечення автотранспортом

Загальна кількість автомобілів ЕМД (абс.) 191 269

Кількість GPS трекерів (абс.) 212 240

Кількість автомобілів, придбаних за звітний період (абс. / % від загальної 

кількості)
5 / 2,6 86 / 34,4

Надання екстреної медичної допомоги населенню

Загальна кількість звернень на телефонну лінію 103 533489 564246

Кількість звернень на 1000 населення 340,0 363,3

Загальна кількість виїздів бригад ЕМД 212988 217169

Кількість виїздів бригад ЕМД на 1000 населення 135,8 141,2

 у містах 130337 127754

 у сільських районах 82651 89415

Своєчасність доїздів в місті, до 10 хвилин (%) 35,5 30,2

Своєчасність доїздів в сільській місцевості, до 20 хвилин (%) 32,1 31,4

Переадресація викликів до ЦПМСД (абс. / %) 13511 / 6,0 18689 / 7,9

Кількість виїздів бригади ЕМД, що закінчилися летально, всього (абс.) : 6305 8017

з них смерть до приїзду (абс. / % від загальної кількості) 5941 / 2,8 7585 / 3,7

смерть у присутності бригади ЕМД (абс. / % від загальної кількості) 368 / 0,17 432 / 0,2

Кількість звернень з приводу ГПМК (абс.) 6677 5351

Кількість доставленних в центр цереброваскулярної патології ВОПНЛ ім. акад. 

О. Ющенка (абс.)
749 893

Показник                  
період

Надання екстреної медичної допомоги населенню Вінницької області 



Діагностовано ГКС з елевацією сегмента ST (абс.) 915 919

Проведено тромболізісну терапію при ГКС з елевацією сегмента ST (абс.) 33 52

Доставлено на госпіталізацію з метою реперфузії (абс.) 577 626

Консультативний телеметричний центр

Прийнято та опрацьовано ЕКГ, в тому числі (абс.): 17572 20596

від бригад ЕМД  (абс. / % від загальної кількості) 10199 / 58,0 14903 / 72,4

закладів первинної ланки  (абс. / % від загальної кількості) 4598 / 26,2 4166 / 20,2

закладів вторинної ланки  (абс. / % від загальної кількості) 2655 / 15,1 1466 / 7,1

закладів третинної ланки  (абс. / % від загальної кількості) 120 / 0,7 61 / 0,3

Діагностовано ГКС з елевацією сегмента ST (абс.) 896 740

Діагностовано ГКС без елевації сегмента ST (абс.) 658 658

Діагностовано Q - інфаркт міокарда (абс.) 375 355

Діагностовано не Q - інфаркт міокарда (абс.) 251 191

Виїзна консультативна медична допомога

Кількість здійснених виїздів (абс.), з них: 2583 2167

     виїзди за межі області (абс. / % від загальної кількості) 2429 / 94,0 2043 / 94,3

     виїзди в межах області (абс. / % від загальної кількості) 154 / 6,0 124 / 5,7

Проконсультовано пацієнтів  (абс.) 2299 1906

Додатково оглянуто  (абс.) 471 500

Доставлено до закладів третинного рівня, після проведених консультацій (абс.) 163 198

Навчально-тренувальний відділ

Кількість навчених немедичних працівників (абс.) 505 382

Кількість навчених медичних працівників (абс.) 466 192

Кількість навчених медичних працівників за дистанційною формою навчань  - 447

 "Гаряча лінія"

Кількість прийнятих звернень (абс.) 244 293

Кількість прийнятих звернень по "телефону довіри" (абс.) 114 91






