
2018 2017

Мережа ЕМД

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

Кількість відділень ЕМД, (абс.) 30 30

Кількість  пунктів постійного базування (абс.) 18 18

Кількість пунктів тимчасового базування (абс.) 11 13

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

фельдшерських (абс.) 69 69

лікарських (абс.) 44,5 44,5

спеціалізованих (абс.) 1 1

Питома вага фельдшерських бригад ЕМД в їх загальній кількості (%) 60,3 60,3

Питома вага лікарських бригад ЕМД в їх загальній кількості (%) 38,9 38,9

Питома вага спеціалізованих бригад ЕМД в їх загальній кількості (%) 0,9 0,9

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

Кадрове забезпечення Центру ЕМД 

Кількість фізичних осіб-лікарів (абс.) 237 237

Укомплектованість фізичними особами-лікарями штатних посад (%) 78 77,5

Кількість фізичних осіб молодших медичних працівників з медичною освітою, 

всього (абс.)
818 791

Укомплектованість фізичними особами молодших медичних працівників з 

медичною освітою штатних посад (%) 97,3 95,3

Показник забезпеченості лікарями (на 10 тис. населення) 1,5 1,5

Показник забезпеченості  молодшими медичними працівниками з медичною 

освітою  (на 10 тис. населення)
5,2 4,9

Стан забезпечення автотранспортом

Загальна кількість автомобілів ЕМД (абс.) 193 204

Кількість автомобілів ЕМД, забезпечених навігаційними приладами (абс. ) 45 45

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

кількості)
3/1,6 1/0,5

Своєчасність надання ЕМД

 Загальна кількість звернень на телефонну лінію 103 522669 419505

 Кількість звернень на 1000 населення 333,2 261,6

Загальна кількість виїздів бригад ЕМД 220159 270755

Кількість виїздів бригад ЕМД на 1000 населення 140,3 168,8

 у містах 140637 193005

 у сільських районах 79522 77750

Переадресація викликів до ЦПМСД (абс./%) 17466/7,4 19010/6,6

Кількість виїздів бригади ЕМД, що закінчилися летально, всього (абс.) : 5330 5403

з них смерть до приїзду (абс. / % від загальної кількості) 4987/2,3 5002/1,9

смерть у присутності бригади ЕМД (абс. / % від загальної кількості) 343/0,16 401/0,15

Якість надання ЕМД

Кількість звернень з приводу ГПМК (абс.) 5483 4839

Показник                  
період

Показники                                                                                                                                                         

про стан надання екстреної медичної допомоги населенню Вінницької області 



Кількість доставленних в центр цереброваскулярної патології ВОПНЛ ім. акад. 

О. Ющенка (абс.) 321 472

Діагностовано ГКС (абс.) 1330 1600

Проведено тромболізісну терапію при ГКС  (абс.) 27 32

Доставлено на стентування (абс.) 461 692

Робота консультативного телеметричного центру

Прийнято та опрацьовано ЕКГ, зокрема (абс.): 17871 16594

від бригад ЕМД  (абс. / % від загальної кількості) 8962/50,1 9244/55,7

закладів первинної ланки  (абс. / % від загальної кількості) 5444/30,5 4487/27,0

закладів вторинної ланки  (абс. / % від загальної кількості) 3261/18,2 2738/16,5

закладів третинної ланки  (абс. / % від загальної кількості) 195/1,1  - 

Діагностовано ГКС з елевацією сегмента ST (абс.) 830 524

Діагностовано ГКС без елевації сегмента ST (абс.) 829 714

Діагностовано Q - інфаркт міокарда (абс.) 556 532

Діагностовано неQ - інфаркт міокарда (абс.) 391 388

Робота відділу виїзної консультативної медичної допомоги

Кількість здійснених виїздів (абс.): 2581 2823

по області  (абс.) 2376 2659

до м. Києва (абс.) 124 122

Проконсультовано пацієнтів  (абс.) 2413 2448

Додатково оглянуто пацієнтів (абс.) 468 340

Доставлено до закладів третинного рівня, після проведених консультацій (абс.) 178 172

Робота навчально-тренувального відділу

Кількість навчених немедичних працівників (абс.) 690 718

Кількість навчених медичних працівників (абс.) 487 602

Робота телефонної "гарячої лінії"

Кількість прийнятих звернень (абс.) 319 233

Кількість прийнятих звернень по "телефону довіри" (абс.) 195 163


