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Вступ 
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 Надання екстреної медичної допомоги 

є пріоритетним завданням для держави, 

адже йдеться про головний її ресурс – життя 

і здоров'я громадян.  

 

На систему екстреної медичної допомоги 

покладена найвідповідальніша функція 

щодо забезпечення здоров'я громадян. 



Центр 

8 

станцій 

18  

 пунктів ПБ 

14  

 пунктів ТБ 

29 

відділень 

Інфраструктура підрозділів ТМО 

Стан системи 
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Забезпеченість кадровим ресурсом 

Стан системи 

 - наявні  - потреба 
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Лікарі Молодші спеціалісти з 
медичною освітою 

Бригади 

103 

особи 

67 осіб 
42 

бригади 

249 

осіб 
800 

осіб 

118 

бригад 

Забезпеченість по Україні  

лікарями – 62,4%  

молодшими спеціалістами з медичною освітою 86,4 % 



Добове навантаження на  1  бригаду 

Стан системи 

8,4 

2015 2017 2016 

6,8 

7,2 
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Україна – 7,9     



Забезпеченість автомобільним транспортом 

Стан системи 

85  

придатні 

38  

підлягають 

капітальному 

ремонту 

20  

підлягають 

списанню 

5 АТО 

48  

непридатні для 

використання  
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Всього автомобілів – 203  



Потреба в автомобільному транспорті 

 Стан системи 

35 

80 

64 

(44 %) 

13 (27%) 

тип С 

тип В 

 - наявні  - потреба 
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Наявні по Україні 

тип В – 80,5 % 

тип С – 28,4 % 



Забезпеченість медичним обладнанням 

Стан системи 
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14 % 31 % 43 % 40 % 45 % 

 - наявні від потреби  - потреба 
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 SWOT аналіз 

Вінницький обласний центр 
екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф є єдиним 
організаційно-методичним центром 
системи екстреної медичної 
допомоги області. 
 

Функціонування  централізованої 
оперативної диспетчерської на базі  
єдиної унікальної системи, що 
об’єднала всі складові необхідні 
для роботи служби. 

 Низький рівень матеріально-
технічної бази: дефіцит та 
зношення автотранспорту – 62 %, 
дефіцит сучасного медичного 
обладнання – 34 %. 

  
 Дефіцит бригад – 26 %. 

 
 Дефіцит сучасних тренажерів для 

навчання курсантів. 

Сильні сторони Слабкі місця 
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 Охоплення єдиною 
централізованою оперативною 
диспетчерською всіх районів 
області з розширенням мережі 
станцій та  відділень Е(Н)МД. 
 

 Розвиток системи ЕМД за рахунок 
створення в майбутніх  
госпітальних округах  лікарень 
інтенсивного лікування І, ІІ рівнів 
з відділеннями Е(Н)МД. 

 Недостатня свідомість населення 

та відсутність відповідальності 

щодо необґрунтованих викликів. 

 

 Відтік кадрів. 

 

 Недостатній рівень матеріально-

технічної бази. 

Можливості Загрози 



Місія 

До 2020 року – наближення цілодобової якісної 

екстреної медичної допомоги до кожного пацієнта області.  

Створення умов для сталого функціонування 

системи екстреної медичної допомоги області  шляхом: 

• охоплення всіх районів області централізованою 

оперативною диспетчерською 

• введення інноваційних технологій  

• покращення матеріально-технічної бази  

• ефективної кадрової політики 
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Приведення  

Стратегічні пріоритети 

Стратегічна ціль Завдання Очікувані результати 

 

1. Об'єднання до  

централізованої 

оперативно-

диспетчерської служби 

відділень ЕМД в єдину 

мережу (100 тис. в міс.) 

 

Введення в 

експлуатацію 

обладнання 

закупленого за 

кошти обласного 

бюджету. 

  

 

Підключення відділень 

ЕМД до центральної 

оперативної 

диспетчерської. 

І півріччя  2018 р. - 12 

ІІ півріччя 2018 р. - 12 

 

 

Пріоритет 1.    Регіональний проект  
«Вчасна   допомога» 
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Оцінка ступеня досягнення мети: 

 Результати вище, ніж очікувалися   Результати нижче, ніж очікувалися 

 Результати відповідають поставленій 
меті 

  Ціль не досягнута (при показниках менше 50% від 
запланованих) 



Спеціалізований 

сервер 

Телефон 

 абонента 

103 

Робоче місце 

диспетчера 

Оператори 

мобільного зв'язку 

Стратегічні пріоритети 

12 

Пріоритет 1.    Регіональний проект  
«Вчасна   допомога» 



Приведення  

Стратегічні пріоритети 

Стратегічна ціль Завдання Очікувані результати 

 

2.  Розширення 

функції програмно-

апаратного комплексу 

ОДС «ERIM-103»  

для реалізації 

програми 

«Доступний пацієнт» 

(ІТ компонент).   

 

 Розробити проект 

та впровадити 

систему визначення 

координат місця 

знаходження 

пацієнтів. 

 

Оптимізація маршруту 

виїзду бригади. 

Зменшення кількості 

хибних викликів на            

50 %.   

Визначення місця  

перебування пацієнта у 

100 % випадків. 

Пріоритет 1.    Регіональний проект  
«Вчасна   допомога» 
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Оцінка ступеня досягнення мети: 

 Результати вище, ніж очікувалися   Результати нижче, ніж очікувалися 

 Результати відповідають поставленій 
меті 

  Ціль не досягнута (при показниках менше 50% від 
запланованих) 



Приведення  

Стратегічні пріоритети 

Стратегічна ціль Завдання Очікувані результати 

3. Створення єдиної 

системи надання 

екстреної 

догоспітальної 

допомоги населенню 

та єдиного 

інформаційного 

простору пацієнтів 

(обмін даними з МІС 

ЗОЗ області).  

 Створити програмні 

продукти для обміну 

даними з медичними 

інформаційними 

системами, що 

існують у закладах 

охорони здоров'я.  

Підвищення якості надання 

медичної допомоги і як 

результат, зниження  

смертності при екстрених 

випадках на 5 %.  

Пріоритет 1.    Регіональний проект  
«Вчасна   допомога» 
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Оцінка ступеня досягнення мети: 

 Результати вище, ніж очікувалися   Результати нижче, ніж очікувалися 

 Результати відповідають поставленій 
меті 

  Ціль не досягнута (при показниках менше 50% від 
запланованих) 



Приведення  

Стратегічні пріоритети 

Стратегічна ціль Завдання Очікувані результати 

 

4. Забезпечення  

100% бригад ЕМД 

телеметричним 

зв'язком для ЕКГ –

діагностики 

(діагностичне 

обладнання - 80 од.)  

  

Закупити  

ЕКГ- телеметричні  

пристрої: 

2018 рік – 30 одиниць; 

2019 рік – 30 одиниць; 

2020 рік – 20 одиниць. 

 

Доведення своєчасної 

діагностики гострого 

коронарного синдрому  до 

90 %. 

Пріоритет 1.    Регіональний проект  
«Вчасна   допомога» 
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Оцінка ступеня досягнення мети: 

 Результати вище, ніж очікувалися   Результати нижче, ніж очікувалися 

 Результати відповідають поставленій 
меті 

  Ціль не досягнута (при показниках менше 50% від 
запланованих) 



Пріоритет 2.  Покращення  
матеріально-технічної бази   системи  ЕМД  відповідно  до                

сучасних вимог 

Стратегічні пріоритети 

Стратегічна ціль Завдання Очікувані результати 

1. Забезпечення 

сучасним санітарним 

автотранспортом (а/м 

класу В - 80 од., класу С 

- 35 од., в тому числі 

2018 - 39 од., 2019 - 40 

од.,2020 - 36 од.).  

Підготувати проект 

обласної програми 

по закупівлі  

автомобілів 

екстреної медичної 

допомоги за рахунок 

коштів місцевих та 

обласного бюджетів.  

Закупити протягом 2018-

2020 р.р. автомобілів:  

типу «С» – 35 одиниць 

типу «В»  – 80 одиниць 
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Оцінка ступеня досягнення мети: 

 Результати вище, ніж очікувалися   Результати нижче, ніж очікувалися 

 Результати відповідають поставленій 
меті 

  Ціль не досягнута (при показниках менше 50% від 
запланованих) 



Пріоритет  2.  Покращення  
матеріально-технічної бази   системи  ЕМД  відповідно  до                

сучасних вимог 

Стратегічні пріоритети 
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Пріоритет 2.  Покращення  
матеріально-технічної бази   системи  ЕМД  відповідно  до                

сучасних вимог 

Стратегічні пріоритети 

Стратегічна 

ціль 
Завдання 

Очікувані 

результати 

2. Забезпечення 

сучасним лікувально-

діагностичним 

обладнанням 

(реанімаційне 

обладнання - 450 

од.).  

Закупити: 
- комплекти дихальної 

апаратури – 172 од.; 

- дефібрилятори – 138 од.; 

- комплекти вакуумних 

шин - 110 од.; 

- відсмоктувачі – 140 од. 

Зменшення кількості 

ускладнень під час 

транспортування 

пацієнтів на 7 %. 
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Оцінка ступеня досягнення мети: 

 Результати вище, ніж очікувалися   Результати нижче, ніж очікувалися 

 Результати відповідають поставленій 
меті 

  Ціль не досягнута (при показниках менше 50% від 
запланованих) 



Пріоритет 2.  Покращення  
матеріально-технічної бази   системи  ЕМД  відповідно  до                

сучасних вимог 

Стратегічні пріоритети 

Стратегічна ціль Завдання Очікувані результати 

3.  Створення 

багатозонової 

системи радіозв'язку 

оперативно-

диспетчерської 

служби. 

Розробити ПКД та 

придбати програмно-

апаратний комплекс 

радіозв'язку.  

Гарантоване покриття 

якісним радіозв'язком 

90% території області 

для потреб екстрених 

служб. 
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Оцінка ступеня досягнення мети: 

 Результати вище, ніж очікувалися   Результати нижче, ніж очікувалися 

 Результати відповідають поставленій 
меті 

  Ціль не досягнута (при показниках менше 50% від 
запланованих) 



Покращення матеріально-технічної бази та умов праці 
співробітників системи ЕМД відповідно до сучасних вимог. 

Побудова багатозонової системи радіозв’язку ОДС. 
 

Стратегічні пріоритети 
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Пріоритет 3.  Впровадження сучасної моделі управління                 
в системі ЕМД  

Стратегічні пріоритети 

Стратегічна ціль Завдання Очікувані результати 

1. Забезпечення 

медичними 

працівниками служби 

екстреної  медичної 

допомоги. 

Відповідно до вимог 

МОЗ України 

забезпечити 

доукомплектування 

медичними кадрами 

бригад ЕМД.  

 

Забезпечити 

укомплектування 

штатних посад до 90%. 
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Оцінка ступеня досягнення мети: 

 Результати вище, ніж очікувалися   Результати нижче, ніж очікувалися 

 Результати відповідають поставленій 
меті 

  Ціль не досягнута (при показниках менше 50% від 
запланованих) 



Пріоритет 3.  Впровадження сучасної моделі управління                 
в системі ЕМД  

Стратегічні пріоритети 

Стратегічна ціль Завдання Очікувані результати 

2. Створення 

оптимальної 

структури системи  

ЕМД.  

Завершити 

приєднання до 

системи ЕМД 

Ладижинського 

відділення ШМД 

Ладижинського 

МТМО. 

Завершення побудови 

єдиної системи ЕМД у 

Вінницькій області. 
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Оцінка ступеня досягнення мети: 

 Результати вище, ніж очікувалися   Результати нижче, ніж очікувалися 

 Результати відповідають поставленій 
меті 

  Ціль не досягнута (при показниках менше 50% від 
запланованих) 



Пріоритет 3.  Впровадження сучасної моделі управління                 
в системі ЕМД  

Стратегічні пріоритети 

Стратегічна 

ціль 
Завдання 

Очікувані 

результати 

3. Забезпечення умов 

праці для медичних 

працівників відповідно 

до сучасних стандартів. 

 

Провести ремонти приміщень 

15 відділень та 12 пунктів 

базування бригад. 

2018р. - 5 відділень, 1 пункт 

2019р. - 6 відділень, 3 пункти 

2020р. - 4 відділень, 8 пунктів 

Приведення у відповідність 

приміщень станцій, відділень, 

пунктів базування бригад 

ЕМД.  
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Оцінка ступеня досягнення мети: 

 Результати вище, ніж очікувалися   Результати нижче, ніж очікувалися 

 Результати відповідають поставленій 
меті 

  Ціль не досягнута (при показниках менше 50% від 
запланованих) 



Приведення  

 Стратегічні пріоритети 

Стратегічна ціль Завдання Очікувані результати 

1. Надання екстреної 

медичної допомоги 

постраждалим при 

надзвичайних 

ситуаціях та 

надзвичайних 

подіях. 

Доукомплектувати 

станції та відділення 

комплектами 

«Сортувальних 

майданчиків» - 27 од.  

 

Забезпечити 

співробітників засобами 

індивідуального захисту 

Укомплектованість 

станцій та відділень ЕМД 

засобами сортування та 

індивідуального захисту 

під час надання екстреної 

медичної допомоги при 

надзвичайних ситуаціях  

на 100%. 

 

Пріоритет 4.    Забезпечення населення  
екстреною медичною допомогою під час виникнення 

надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків. 
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Оцінка ступеня досягнення мети: 

 Результати вище, ніж очікувалися   Результати нижче, ніж очікувалися 

 Результати відповідають поставленій 
меті 

  Ціль не досягнута (при показниках менше 50% від 
запланованих) 



Пріоритет 4.    Забезпечення населення  
екстреною медичною допомогою під час виникнення 

надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків. 

Стратегічні пріоритети 

Стратегічна ціль Завдання Очікувані результати 

2. Вдосконалення 

системи  навчання і 

підготовки  фахівців 

суміжних служб на 

базі навчально-

тренувального 

відділу служби ЕМД. 

Придбання  

навчальних 

тренажерів – 12 од. 

Щорічна підготовка на базі  

навчально-тренувального 

відділу служби ЕМД  

1050 осіб. 
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Оцінка ступеня досягнення мети: 

 Результати вище, ніж очікувалися   Результати нижче, ніж очікувалися 

 Результати відповідають поставленій 
меті 

  Ціль не досягнута (при показниках менше 50% від 
запланованих) 



Стратегічні пріоритети 

 Стаття 5. Основні засади організації та 

функціонування системи екстреної медичної 

допомоги 

 1. Система екстреної медичної допомоги 

в областях, місті Києві складається з: 

-центрів екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф,  

-станцій екстреної (швидкої) медичної допомоги,  

-бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги,  

-відділень екстреної (невідкладної) медичної 

допомоги. 

ЗАКОН УКРАЇНИ 
«Про екстрену медичну допомогу» 
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Пріоритет 5. Побудова сучасної системи екстреної медичної 
допомоги на госпітальному етапі.  

Стратегічні пріоритети 

Стратегічна ціль Завдання Очікувані результати 

Реорганізація 

приймальних 

відділень закладів ІІ 

рівня у відділення 

екстреної 

(невідкладної) 

медичної допомоги. 

Відповідно до рішень 

госпітальних рад 

формування в майбутніх 

лікарнях інтенсивного 

лікування  І та ІІ рівнів 

відділень екстреної 

(невідкладної) медичної 

допомоги. 
 

При затвердженні 

відповідного 

розпорядження КМУ. 
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Оцінка ступеня досягнення мети: 

 Результати вище, ніж очікувалися   Результати нижче, ніж очікувалися 

 Результати відповідають поставленій 
меті 

  Ціль не досягнута (при показниках менше 50% від 
запланованих) 



Приведення у відповідність до вимог Закону України  
«Про екстрену медичну допомогу» відділень екстреної 

(невідкладної) медичної допомоги  

Стратегічні пріоритети 
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Видатки на виконання 

стратегічних пріорітетів 
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№ Вид бюджету 
Обсяг ресурсу 

всього, тис. грн. 

в.т.ч по роках, тис. грн. 

2018 2019 2020 

1 
Державний бюджет  

(медична субвенція) 
82202 25704 27426 29072 

2 Обласний бюджет 270952 99030 85910 86012 

3 Місцевий бюджет 240472 80250 81060 79162 

  Всього 593626 204984 194396 194246 



Видатки на виконання 

стратегічних пріорітетів 
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№ Стратегічний пріоритет 

Джерела фінансування, тис. грн. 
Орієнтовний 

обсяг 

фінансування, 

тис. грн. 

Загальна сума 

в т.ч. по роках, тис.грн. 

Державний 

бюджет 

(медична 

субвенція) 

Обласний 

бюджет  

Місцевий 

бюджет  
2018 2019 2020 

1 Регіональний проект "Вчасна допомога" 13670 1040 14710 6810 4200 3700 

1.1 

Об'єднання до  централізованої оперативно-

диспетчерської служби відділень ЕМД в єдину мережу 

(100 тис. в місяць) 

  3600   3600 1200 1200 1200 

1.2 

Розширення функції програмно-апаратного комплексу 

ОДС "ERIM-103" для реалізації програми «Доступний 

пацієнт» (ІТ компонент) 

  6530   6530 3510 1660 1360 

1.3 

Створення єдиної системи надання екстреної 

догоспітальної допомоги населенню та єдиного 

інформаційного простору пацієнтів (обмін даними з 

МІС ЗОЗ області) 

  1040 1040 2080 600 740 740 

1.4 

Забезпечення телеметричним зв'язком для ЕКГ-

діагностики 100 % бригад ЕМД (діагностичне 

обладнання - 80 од.) 

  2500   2500 1500 600 400 

2 
Покращення матеріально-технічної бази системи 

ЕМД відповідно до сучасних вимог 
248777 236977 485754 168600 159100 158054 

2.1 

Забезпечення сучасним санітарним автотранспортом 

(а/м класу В - 80 од., класу С - 35 од., в тому числі 

2018 - 39 од.(13 тип С, 26 тип В), 2019 - 40 од.,2020 - 

36 од.) 

  188887 188887 377774 125800 127800 124174 

2.2 
Забезпечення сучасним лікувально-діагностичним 

обладнанням (реанімаційне обладнання - 450 од.) 
  43990 43990 87980 29300 29300 29380 

2.3 
Створення багатозонової системи радіозв'язку 

оперативно-диспетчерської служби 
  15900 4100 20000 13500 2000 4500 



Видатки на виконання 

стратегічних пріорітетів 
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№ Стратегічний пріоритет 

Джерела фінансування, тис. грн. 
Орієнтовний 

обсяг 

фінансування, 

тис. грн. 

Загальна сума 

в т.ч. по роках, тис.грн. 

Державний 

бюджет 

(медична 

субвенція) 

Обласний 

бюджет  

Місцевий 

бюджет  
2018 2019 2020 

3 
Впровадження сучасної моделі управління в 

системі ЕМД 
82202 2455 2455 87112 27704 28906 30502 

3.1 
Забезпечення медичними працівниками служби 

екстреної медичної допомоги 
82082     82082 25584 27426 29072 

3.2 Створення оптимальної стуктури ЕМД 120     120 120     

3.3 
Забезпечення умов праці для медичних працівників 

відповідно до сучасних стандартів 
  2455 2455 4910 2000 1480 1430 

4 

Забезпечення населення екстеною медичною 

допомогою під час виникнення надзвичайних 

ситуацій та ліквідації їх наслідків 

6050 6050 1870 2190 1990 

4.1 
Надання екстреної медичної допомоги постраждалим 

при надзвичайних ситуаціях та надзвичайних подіях 
  5030   5030 1650 1680 1700 

4.2 

Вдосконалення системи навчання і підготовки 

фахівців суміжних служб на базі навчально-

тренувального відділу служби ЕМД 

  1020   1020 220 510 290 

5 
Побудова сучасної системи ЕМД на госпітальному 

етапі 

5.1 

Реорганізація приймальних відділень закладів ІІ рівня  

у відділення екстреної (невідкладної ) медичної 

допомоги** 

              

  Всього 82202 270952 240472 593626 204984 194396 194246 
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