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ЕКСТРЕНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА В УКРАЇНІ
В 2020 РОЦІ, ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ
Реферат. Мета. Полягає в дослідженні основних показників
діяльності системи екстреної медичної допомоги в 2020 році
за результатами звітів центрів екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф регіонів у порівнянні з 2019 роком. Вивчення позитивного досвіду та шляхів оптимізації організаційно-штатної структури екстреної медичної допомоги, яка дозволить найбільш ефективне використання сил і засобів в процесі
виконання завдань за призначенням.
Матеріали та методи. В ході дослідження звітів центрів екстреної медичної допомоги використано наступні методи дослідження: аналітичний, системного підходу. Використано нормативно-правові акти, що регламентують діяльність екстреної
медичної допомоги.
Результати. Проведено детальний аналіз звітів центрів екстреної медичної допомоги за 2020 рік, визначені фактори позитивного та негативного впливу на результати діяльності.
Висновки. В цілому система екстреної медичної допомоги
з поставленими завданнями щодо виконання завдань за призначенням справляється, але є ціла низка проблемних питань,
які мають негативний вплив на її діяльність.
Ключові слова: екстрена медична допомога, основні показники
діяльності.

Вступ
В умовах ведення нашою державою операції
об’єднаних сил на теренах Донецької та Луганської областей та пандемії коронавірусної інфекції COVID-19 виникає ціла низка питань,
які мають суттєвий вплив на організацію діяльності системи екстреної медичної допомоги
(ЕМД) в нашій країні. На даний час в Україні
спостерігається третій пік зростання цієї небезпечної інфекційної хвороби і тут доцільно
відмітити, що Україна займає в Європі п’яте
місце серед країн, де показники захворюваності
населення є найбільшими.
Результати дослідження та їх обговорення.
Станом на 01.01.2021 р. в Україні функціонує 25
центрів екстреної медичної допомоги та меди-

цини катастроф регіонів, а екстрену медичну
допомогу надають 2875 бригад екстреної швидкої медичної допомоги (ЕШМД) (у 2019 р. –
2954,65) (табл. 1).
Відмічається суттєве зменшення кількості бригад ЕШМД за рахунок лікарських — на
3,7%, фельдшерських – на 0,5%, спеціалізованих на 30,9 %, з них кардіреанімаційних – на
58,6%, психіатричних – на 14%, неврологічних – на 42,%, інших — на 24,4%.
Істотно зменшились показники кількості виїздів бригад ЕШМД у т. ч. — на 19,2% лікарських бригад, на 7,8% — фельдшерських та на
36,9% спеціалізованих, в основному за рахунок
бригад кардіоренімаційних, яких стало втричі
менше.
Таблиця 1

Бригади ЕШМД
Найменування бригад ЕШМД

Кількість бригад ЕШМД,
усього

Кількість осіб, яким надана
допомога бригадами ЕШМД

З них у сільській місцевості

2020

2019

2020

2019

2020

2019

Лікарські
загально-профільні

963.70

1000.61

1791345.00

2215693.00

216836.00

270393.00

Фельдшерські

1835.41

1844.88

3677555.00

3986543.00

1256961.00

1402053.00

75.85

109.08

160710.00

254801.00

5763.00

11446.00

12.00

29.00

20185.00

64491.00

815.00

3120.00

34.77

40.41

70938.00

95132.00

2565.00

3776.00

Спеціалізованих:
Кардіореанімаційні
психіатричні
неврологічні
інші
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3.81

6.67

7453.00

18384.00

183.00

563.00

25.27

33.00

62134.00

76794.00

2200.00

3987.00
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Таблиця 2
Штати закладів на кінець звітного року (у чисельнику 2020 рік, знаменник 2019 рік)
у тому числі
Найме-нування посад

Усього

молодші спеціалісти з
медичною освітою
лікарі

усього

з них
фельдшери,
сестри
медичні

інший персонал

молодший
медичний
персонал

Усього

з них водії
бригад
ЕМД

Кількість посад за штатним розкладом на
кінець року всього, одиниць

50298,50
51679.25

7042,25
7466.25

22584,00
22688.50

20000,75
19401.00

4881,25
5491.50

15791.00
16033.00

11796.25
11922.00

з них зайнято

43266.75
43942.50

4984.00
5327.25

20166.50
20097.75

17864.25
17209.50

4182.50
4596.50

13933.75
13921.00

10549.25
10547.25

Облікова кількість штатних працівників на
кінець року всього, осіб

39053.00
39758.00

4167.00
4391.00

18551.00
18646.00

16349.00
15815.00

3943.00
4361.00

12392.00
4361.00

9632.00
9474.00

2011.00
2195.00

226.00
259.00

1022.00
1074.00

746.00
846.00

450.00
516.00

313.00
346.00

195.00
220.00

з них прийнято на умовах неповного
робочого дня, тижня

Таким чином аналізуючи дані табл. 2 можна
констатувати, що загальна кількість посад за
штатним розкладом на кінець року зменшилась
на 2,7 % з 51679.25 до 50298,50, у т.ч. лікарів на
6,0 % з 7466,25 до 7042,25,на 0,46 % зменшилась
і загальна кількість молодших спеціалістів з
медичною освітою з 22688,50 до 22584,00, при
збільшенні кількості фельдшерів, сестер медичних на 3,0% з 19401,00 до 20000,75, суттєво
на 12,5 % зменшилась кількість молодшого медичного персоналу — з 5491,50 до 4881,25.
Кількість іншого персоналу зменшилась на
1,5 % з 16033.00 до 15791,00 посад, а з них
водіїв бригад ЕШМД на 1,1 % з 11922,00 до
11796,25 посад.
Викликає занепокоєння стабільно низький
стан зайнятих посад, який у 2020 році складав
86,0 % (2019 рік – він складав 85 %). Водночас
облікова кількість штатних працівників на кінець року склала 77,6 % (76,9 % — 2019 р.). Це
можна пояснити, тим, що є працівники, які
працюють на 1,5 ставки, однак з них прийнято
на умовах неповного робочого дня/тижня —
4,0 % (4,2 % — 2019 р.).
Облікова кількість штатних працівників на
кінець року за стажем роботи та віком характеризується наступним чином : всього – 39053,
з них у сільській місцевості 3763 (9,6%), усього
зі стажем роботи до трьох років – 6149 (15,7%),
з них у сільській місцевості – 544 (8,8%),
а осіб пенсійного віку всього 6968 (17,8%), з них
у сільській місцевості – 550 (7,9%).
Якщо розглядати облікову кількість за
посадами, то лікарі складають 4167 (10,7 %)
(11,0 % — 2019 р.), з них у сільській місцевості
тільки 43 (1,0 %) лікарі, водночас у сільській
місцевості зі стажем до трьох років – тільки
4 лікарі та 13 осіб пенсійного віку (30,0 %).
Молодших спеціалістів з медичною освітою
всього – 18551 (47,5 %) (46,9 % — 2019 р.), з них
у сільській місцевості – 1854 (1,0%), зі стажем
роботи до трьох років – 2875 (15,4 %), з них
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у сільській місцевості – 250 (8,7%), осіб пенсійного віку – 1740 (9,4%), з них у сільській місцевості – 129 (7,4%). З них фельдшери, сестри
медичні – 16349, що склало 88,1% (84,8% —
2019 р.), них у сільській місцевості – 1836
(11,2%), зі стажем роботи до трьох років – 2545
(15,6%), з них у сільській місцевості – 245 (9,6%),
осіб пенсійного віку — 1368 (8,4%), з них у сільській місцевості – 125 (9,1%).
Фельдшер, сестра медична, акушерка — диспетчер з приймання викликів і передачі їх виїзним бригадам екстреної (швидкої) медичної
допомоги – 2064 (11,1%) особи (14,0% — 2019 р.),
з них у сільській місцевості – 18 (0,9%), зі стажем роботи до трьох років – 344 (16,7%), з них
у сільській місцевості – 3 (0,9%), осіб пенсійного віку – 396 (19,2%), з них у сільській місцевості – 3 (0,8%).
Молодший медичний персонал – 3943 (10,0%)
особи (11,0% — 2019 р.),з них у сільській місцевості — 398 (10,1%), зі стажем роботи до
трьох років — 545 (13,8%), з них у сільській
місцевості — 57 (10,4%), осіб пенсійного віку
– 742 (18,8%), з них у сільській місцевості –
63 (0,8%), з них молодших медичних сестер
виїзних бригад ЕШМД – 2356 (59,8%), з них
у сільській місцевості – 197 (8,4%), зі стажем
роботи до трьох років – 305 (12,9%), з них
у сільській місцевості – 18 (5,9%), осіб пенсійного віку – 360 (15,2%), з них у сільській
місцевості – 37 (10,3%).
Що стосується кваліфікації працівників, то
ці показники відображено в табл. 3.
Суттєво зменшився показник звернень за
ЕШМД, він складає 7 191 677 (8 059 161 – 2019 р.),
що на 10,8% менше минулого року. Кількість осіб, яким надана допомога при амбулаторних зверненнях складає – 170 977, що на
50,5% менше, чим у 2019 р. На 26,5 % збільшився показник відмовлених необґрунтованих викликів, він складає 1 071 622 викликів
(846 861 — 2019 р.).
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Таблиця 3
Кваліфікація працівників на кінець звітного року

Найменування посад

Усього
із загальної кількості працівників
(ряд. 1)лікарі
з них у сільській місцевості
молодші спеціалісти з мед. освітою
з них у сільській місцевості
молодші спеціалісти з мед. освітою
- фельдшер, сестра медична-диспетчер
з них у сільській місцевості

2020
22718

2019
23035

2020
11110

2019
11397

2020
2883

2019
2857

Із гр. 1 к-ть
працівників, які
не підвищували
кваліфікацію за
спецтю «Медицина
другу
невідкладних станів»
більше 5 років
2020 2019
2020
2019
2321 2233
710
210

4167

4389

2043

2134

632

723

353

354

62

36

43
18551
1854

77
18646
1943

25
9067
853

34
9263
855

6
2251
259

14
2134
256

4
1968
259

6
1879
264

0
648
47

0
174
14

2064

2615

1029

1442

165

278

109

195

47

30

18

61

11

29

0

7

1

3

0

0

Облікова
кількість штатних
працівників
на кінець року,
усього

З них мають кваліфікаційну категорію

вищу

У 2020 р. здійснено – 5 949 078 виїздів бригад
ЕШМД, що на 13,4% менше показника 2019 р.,
де цей показник складав – 6 868 961, у т.ч. :
• 541055 або 9,1% від усіх виїздів склали
виїзди на нещасні випадки, травми та
отруєння, що на 11,0% більше показника
2019 р., де цей показник складав – 636237
за рахунок великої кількості дорожньотранспортних пригод та нещасних випадків;
• на раптові захворювання та стани –
4245850 виїздів, або 71,4% від загальної
кількості виїздів, що на 14,0% менше 2019
р., де цей показник складав – 4936583;
• виїзди до хронічних хворих – 309965 виїздів, або 5,2% від загальної кількості виїздів, що на 9,7% менше 2019 р., де цей
показник складав – 343072;
• виїзди на непрофільні виклики – 220458
виїздів, або 3,7% від загальної кількості
виїздів, що на 2,5% менше 2019 р., де цей
показник складав – 226048;
• виїзди на позалікарняні пологи та патологію вагітності – 245992 виїздів, або 4,1%
від загальної кількості виїздів, що на 3,1%
менше 2019 р., де цей показник складав –
253952;
• безрезультатні виїзди – 242823, або 4,1%
від загальної кількості виїздів, що на
19,1% менше 2019 р., де цей показник
складав – 300079;
• технологічні виїзди – 113411 виїздів, або
1,9% від загальної кількості виїздів, що
на 18,8% менше 2019 р., де цей показник
складав – 139642.
Із загальної кількості виїздів бригад ЕШМД
1520533 складають виїзди у сільській місцевості або 29,1% від загальної кількості, у 2019 р. цей
показник склав 1733734 виїздів (25,2%).
У 2020 р. погіршився показник виїзду бригад
ЕШМД у містах до 10 хвилин з моменту звернення до прибуття і склав – 3321751 випадки,
50
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або 73,1% від загальної кількості виїздів у містах. У 2019 р. цей показник склав 4 354 164, або
84,8%.
У 2020 р. зареєстровано погіршення показника прибуття бригад на виїзд до 20 хвилин з моменту звернення у сільській місцевості і склав
67,6% від загальної кількості виїздів –1027542 (у
2019 р. цей показник складав 78,7%).
На 22,1% зменшилась кількість виїздів у
зв›язку з ліквідацією наслідків надзвичайних
ситуацій (аварій) 5363, (у 2019 р. – 7255) - з них
у сільській місцевості – 1725 (у 2019 р. – 3039).
Кількість осіб, яким надана медичну допомогу під час виїздів – 5 629 610, з них у сільській
місцевості – 1 479 560.
Госпіталізовано бригадами ЕШМД – 1832512
хворих і травмованих (2019 р. – 2065585), з них
за формою 114/о (Форма № 999) (супровідний
листок) – 1621515 (2019 р. – 1817639), та за направленням лікувально-профілактичного закладу – 210997 (2019 р. – 247946).
Якщо проаналізувати кількість госпіталізованих від загальної кількості виїздів то цей показник складає – 26,7%, а в 2019 р. –30,1%.
У 2020 р. у порівнянні з 2019 р. на 3,7% збільшилася кількість виїздів бригад швидкої медичної допомоги на випадки, що закінчилися
летально, і склала - 97530 (2019 р. – 94082), з
них смерть до приїзду бригад швидкої медичної
допомоги у 86886 випадках (89,1%) та смерть у
присутності бригад швидкої медичної допомоги – 10644 випадки (10,9%), у 2019 р. – 85013 та
9069, що склало 90,7% та 9,3% відповідно.
З бурхливим зростанням кількості автомобільних транспортних засобів та неготовності
дорожньої мережі до такої їх кількості на 6,0%
у порівнянні з 2019 р. зросла кількість виїздів
бригад ЕШМД з приводу дорожньо-транспортних пригод у 2020 р. – 41217 випадків, у 2019 р.
–38868.
Водночас на 6,9% зросла і кількість потерпілих осіб при дорожньо-транспортних пригодах,
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і склала 50365 осіб та 47123особи відповідно,
смертність у присутності бригад швидкої медичної допомоги склала 0,7% у 292 випадках,
у 2019 р. 0,6% - у 226 випадках.
Кількість потерпілих осіб при дорожньотранспортних пригодах, які були доставлені
бригадами ЕШМД для госпіталізації в лікувальні заклади – 33843, що склало 82,1% у 2020
р. та 8232066 осіб, що склало 82,5%.
Кількість летальних випадків при дорожньотранспортних пригодах – 2184, що склало 5,3%
та 2208, що склало 5,7%.
Практично на рівні 2019 р. залишається забезпеченість бригад ЕШМД медичними виробами, що забезпечує виконання завдань за
призначенням у повному обсязі, однак зареєстровано недостатню кількість інтубаційних
наборів та вакуумних шин. Звертає на себе
увагу надзвичайно велика кількість, а це понад

50% наявних медичних виробів з терміном експлуатації понад 5 років (табл. 4).
Суттєвого поліпшення потребує забезпеченість радіостанціями, у т.ч. стаціонарними, автомобільними, переносними.
Не відповідає вимогам і забезпеченість лініями «БЗ» з іншими лікувально-профілактичними
закладами, диспетчерськими пультами та автоматизованими системами управління (табл. 5).
У порівнянні з 2019 р. парк автомобільної
техніки збільшився на 110 одиниць, водночас
не поліпшились умови зберігання автомобілів ЕШМД. У 2020 р. кількість автомобілів
ЕШМД, що знаходяться в гаражах склала – 1887
одиниць, а в 2019 р. – 1992, що становить 45,1%
і 48,9% від загальної кількості автомобільного
парку. Кількість автомобілів ЕШМД, що знаходяться на відкритих стоянках у 2020 р. склала 2299 одиниць проти 2084 у 2019 р. (табл. 6).
Таблиця 4

Забезпечення бригад швидкої медичної допомоги медичними виробами
Найменування

Кількість наявних медичних
виробів, усього
2020
4729
3354
4866
1787
3124
3825

Комплект дихальної апаратури
Дефібрилятор
Електрокардіограф
Інтубаційний набір
Комплект вакуумних шин
Відсмоктувачі

2019
3623
2873
4160
1405
2781
3170

Норма забезпечення згідно
з табелем оснащення бригад
швидкої медичної допомоги
2020
5051
3291
3325
3235
3288
3778

Кількість наявних медичних
виробів із терміном
експлуатації понад 5 років

2019
4797
3264
3297
3198
3422
3603

2020
2628
1935
2615
919
1785
2200

2019
2271
1665
2232
809
1538
1684

Таблиця 5
Забезпеченість автоматизованими системами управління
Найменування
Кількість радіостанцій
у тому числі стаціонарні, що знаходяться в диспетчерських станцій швидкої
медичної допомоги
автомобільні
переносні
Телефонізація
у тому числі кількість ліній «103»
кількість ліній «БЗ» з іншими лікувально-профілактичними закладами
кількість диспетчерських пультів зв’язку (міні - АТС)
кількість станцій (відділень) швидкої медичної допомоги, що забезпечені автоматизованою системою управління

Кількість, усього
2020
2019
1370
1515

Норма забезпечення
2020
2019
6230
6099

107

105

379

381

823
440
3196
1176
64
62

978
432
3230
1130
99
75

3143
2708
3308
1063
532
167

3106
2612
3353
1180
614
200

105

53

187

172

Таблиця 6
Забезпечення автомобілями швидкої медичної допомоги
Кількість автомобілів за ДСТУ 7032:2009 «Автомобілі швидкої
медичної допомоги та їхнє устаткування», усього
Тип B
Тип C

Найменування
Кількість автомобілів швидкої медичної допомоги відповідно
до нормативу (у т. ч. + 25 % резерву)
Наявна кількість автомобілів швидкої медичної допомоги,
у т. ч. з терміном експлуатації:
до 5 років
5 - 10 років
понад 10 років
Кількість автомобілів швидкої медичної допомоги, що
підлягають капітальному ремонту
Кількість автомобілів швидкої медичної допомоги, що
підлягають списанню
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3659

3533

3006
987
1423
596
215
476

1006

896

2676

374

271

533
1455
688

168
190
16

74
177
20

308

18

18

12

9

339
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У процесі діяльності бригад ЕШМД виникає
ціла низка проблемних питань, а саме:
1. Низький стан укомплектованості працівниками, висока плинність кадрів та високий
відсоток працівників пенсійного віку.
2. На цей час в усіх обласних центрах ЕМД та
МК створені оперативно-диспетчерські служби, але різне програмне забезпечення унеможливлює інтеграцію в єдину оперативно-диспетчерську службу держави.
3. Низький рівень забезпеченості матеріально-технічної бази навчально-тренувальних відділів Центрів.
4. Великий відсоток автомобільної техніки
з терміном експлуатації 5-10 років, понад 10 років та таких, що підлягають списанню.
Висновки
Система ЕМД відповідає вимогам сьогодення та світових стандартів, рівню розвитку нашого суспільства та перспективам інтеграції
нашої країни в ЄС.
Система ЕМД із завданнями щодо надання
екстреної медичної допомоги населенню держави справляється у повному обсязі. Незважаючи на те, що на сході нашої держави триває
війна, яка забрала життя кращих синів і дочок
нашого суспільства – захисників Вітчизни та
мирного населення, що мешкає в зонах безпеки
Операції об’єднаних сил, істотних недоліків,
які мали б негативний вплив на діяльність системи протягом 2020 р. не було [1, 2, 3, 4]. Система працювала у штатному режимі забезпечуючи виконання поставлених завдань.
З метою соціального захисту медичного персоналу бригад ЕШМД та постійного його професійного зростання настав час впровадження
в систему ЕМД відеорегістраторів, спроможних фіксувати весь процес організації надання
ЕМД від виклику до його завершення.

У системі ЕМД своє достойне місце займає
Державна служба медицини катастроф, однак
неодноразові спроби не дали позитивного результату щодо вирішення питання атестації
цих працівників, також не виконуються вимоги Кодексу цивільного захисту України, Закону України «Про екстрену медичну допомогу» та відповідних постанов Кабінету Міністрів
України [5-10].
Суттєвого поліпшення вимагає взаємодія ЕМД під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та здійснення аеромедичної евакуації та впровадження в практичну діяльність безпілотних літальних
апаратів [11, 12].
Водночас в умовах ведення гібридної війни
за рахунок удосконалення механізмів військово-цивільного співробітництва в єдиній державній системі цивільного захисту суттєвого впливу на національну безпеку та оборону
України набуває готовність системи ЕМД до
виконання завдань за призначенням і в НС воєнного характеру.
Довідково: 17 березня Урядом було підтримано спільну ініціативу МВС та МОЗ щодо створення Єдиного аеромедичного простору, який
передбачатиме запровадження системи аеромедичної евакуації та авіаційне транспортування
анатомічних матеріалів реціпієнтів.
В нинішніх умовах неможливо обійтись без
безпілотних літальних апаратів, які вважаються успішною інновацією як для медицини
катастроф, так і для надання ЕМД в цілому.
У розвинених зарубіжних країнах під медичними безпілотними літальними апаратами розуміються аеродинамічні контейнери, які використовуються для транспортування лікарських
засобів та виробів медичного призначення,
у тому числі засобів первинної та домедичної
допомоги й вакцин.
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Реферат. Цель. Заключается в исследовании основных показателей деятельности системы экстренной медицинской помощи в 2020 году по результатам отчетов центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф регионов по сравнению с 2019 годом. Изучение положительного опыта и путей
оптимизации организационно-штатной структуры экстренной
медицинской помощи, которая позволит наиболее эффективное использование сил и средств в процессе выполнения заданий по назначению.
Материалы и методы. В ходе исследования отчетов центров
экстренной медицинской помощи использованы следующие
методы исследования: аналитический, системного подхода. Использованы нормативно-правовые акты, регламентирующие
деятельность экстренной медицинской помощи.
Результаты. Проведен детальный анализ отчетов центров
экстренной медицинской помощи в 2020 году, определены факторы положительного и отрицательного влияния на результаты
деятельности.
Выводы. В целом система экстренной медицинской помощи с
поставленными задачами по выполнению задач по назначению
справляется, но есть целый ряд проблемных вопросов, которые
негативно влияют на ее деятельность.
Ключевые слова: экстренная медицинская помощь, основные показатели деятельности.

Summary. Purpose. It consists in the study of the main indicators
of the activity of the emergency medical care system in 2020 based
on the results of reports from the centers of emergency medical care
and medicine of disasters in the regions in comparison with 2019.
Study of positive experience and ways to optimize the organizational
and staff structure of emergency medical care, which will allow the
most effective use of forces and resources in the process of performing tasks as intended.
Materials and methods. In the course of researching the reports of
the centers of emergency medical care, the following research methods were used: analytical, systematic approach. The regulatory legal
acts regulating the activities of emergency medical care were used.
Results. A detailed analysis of the reports of the centers of emergency medical care in 2020 was carried out, the factors of positive and
negative impact on the results of activities were identified.
Conclusions. In general, the emergency medical care system copes
with the tasks set to perform the tasks as prescribed, but there are
a number of problematic issues that negatively affect its activities.
Key words: emergency medical care, key performance indicators.
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