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Кількість відвідувань до лікарів складає 73991 проти 102354  у 2019 році. 
Кількість  відвідувань  до  середнього  медперсоналу   на  самостійному

прийомі теж дещо зменшилася і становить 29168 проти 36243  у 2019р.(-19,5%),
це пов’язано з причинами вказаними вище.
        На тлі цього після переходу на  адаптивний карантин лікарі продовжили
виконання  плану  безперервного  професійного  розвитку.  Двотижневі  курси
пройшли 5 терапевтів та 5 лікарів спеціалістів,  місячні 3 терапевта та 2 лікаря
спеціаліста
        Кількість ліжок у стаціонарі денного перебування: 20 ліжок в одну зміну
(ставка  лікаря  денного  стаціонару  зменшилася  з  1,0  до  0,5).  Забезпеченість
ліжками денного стаціонару на 10 тис населення складає 5,6 (11,4 у 2019 році).
Кількість  пролікованих хворих становить  369 осіб проти 1141 осіб у 2019 році.
Інтенсивний  показник пролікованих  хворих  зменшився  на  67,7%  (102,1  проти
315,8 на 10 тис. населення у 2019 році). Середній термін лікування зменшився на
1,1% та становить  8,1 проти 8,4 у 2019 році).
Кількість  пролікованих  пацієнтів  в  умовах  стаціонару  вдома  зменшилась  721
проти  2714. Кількість стаціонарів вдома  72,1, на одну терапевтичну дільницю.
Кількість жінок, які профілактично оглянуті у оглядовому кабінеті становить 5163
проти 9214  у 2019 році. 
Кількість  осіб,  профілактично  оглянутих  з  метою  виявлення  хворих  на
туберкульоз становить 8639 проти 12581  у 2019 році. 
Кількість обстежених з метою виявлення хворих на сифіліс - 5996 проти 9124 
Кількість проведених операцій в амбулаторно-поліклінічних умовах зменшилась
на -17,9% та становить 399 проти 486 операцій у 2019 році. 
Кількість рентгенівської апаратури, яка використовується у закладі не змінилася.
Кількість УЗ досліджень проведених у 2019 році складає 1818 проти 3854 у 2019
році (-52,8%). 
Кількість  проведених  ендоскопічних  досліджень  зменшилася  і  становить  455
проти 683 у 2019 році, кількість проведених аналізів 87111 проти 117362 (-25,7%).
Кількість проведених досліджень на 100 відвідувань у поліклініці складає 116,9
проти 123,0.
Кількість  проведених  досліджень  у  кабінеті  функціональної  діагностики
зменшилась на -22,6% (7086 проти 9157 у 2019 році). 
Кількість  хворих,  які  закінчили  лікування  у  фізіотерапевтичному  відділенні
зменшилася  на  53,6%  та  становить  1778  проти  3829  у  2019  році.  Кількість
проведених процедур складає 29561 проти 59777 у 2019 році. 
     Помірне зниження показників зумовлено підвищеною   захворюваністю лікарів
в умовах пандемії (хвороби перенесли сім лікарів-терапевтів та три лікаря КДЦ) 
     З метою обмеження поширення хвороби спілкування з пацієнтами проходило у
телефонному режимі, так же надавалися рекомендації. Це ускладнило підрахунок
звернень. Тим більш, що хворі зверталися  до лікарів практично у будь який час,
що  унеможливлювало  зафіксувати  усіх  у  електронній  системі.  Працюючий
персонал фізично не встигав обробляти усі звернення.
        Також у зв’язку з карантином, введеним з 13 березня 2020 року до 22 травня
2020  року,  була  обмежена    робота  лікарів-спеціалістів,  стаціонару  денного
перебування  та  всіх  підрозділів  КДЦ  (кабінетів  фізіотерапії,  ЛФК,
рефлексотерапії, УЗД, ендоскопії) 
        Лікарі  знаходилися у відпусці без збереження заробітної плати (усього
десять лікарів КДЦ)


