м. Кам'янське 2017 SWOT аналіз за напрямком
3. Охорона здоров'я та соціальна сфера
Сильні сторони
1. Регулярність виплат
2. Наявність законсервованих ДНЗ
3. Наявність госпіталю
4. Наявність активних волонтерів
5. Наявність соціальних служб по обслуговуванню пенсіонерів та інвалідів
6. Покращення фінансування техстану лікарень
7. Рівномірність розміщення (комунікацій)
8. Створення госпітального округу
9. Достатня кількість лікарняних майнових комплексів

Слабкі сторони
1. Велика кількість пільгових категорій
2. Електоральна заполітизованість
3. Відсутність планування для забезпечення дітей ДНЗ та СШ
4. Реабілітація учасників АТО
5. Нестача кваліфікованих кадрів
6. Незручне розташування лікарні швидкої допомоги
7. Жахлива матеріальна база

Можливості
1. Заохочення педагогів по тренерському принципу (фінансове)
2. Забезпечення технічної та матеріальної бази закладів
3. Забезпечення молодих фахівців житлом, підвищення "вступних", створення грантів
для студентів
4. Можливість створення повноцінного пологового будинку

Загрози
1. Вимирання населення
2. Відток населення
3. Інвалідизація від невчасного отримання медичної та соціальної
допомоги
4. Промислові катастрофи
5. Несприятлива екологічна ситуація
6. Низька медична культура населення

Оброблена та узагальнена інформація SWOT аналізу
3. Охорона здоров'я та соціальна сфера
Сильні сторони
1. Можливості приватної медичної служби, медичних служб великих підприємств. 2.
Наявність Швидкої медичної допомоги
3.
Наявність госпіталю
4. Наявність активних волонтерів
5. Наявність соціальних служб по обслуговуванню пенсіонерів та інвалідів
6. Придбанно нове обладнання ( мамограф та ренген аппарати)
7. Рівномірність розміщення
8. Створення госпітального округу
9. Достатня кількість лікарняних майнових комплексів

Слабкі сторони
1. Велика кількість пільгових категорій. Складна екологічна ситуація.
2. Заполітизованість закладів охорони здоров'я
3. Відсутність стаціонару на лівобережній частині міста
4. Висока потреба у реабілітації учасників АТО та ВПО
5. Нестача кваліфікованих кадрів. Похилий вік кваліфікованого
персоналу. Відсутність молоді на зміну.
6. Незручне розташування лікарні швидкої допомоги ( 28 км від
Лівобережної частини). Низька кваліфікація лікарів швидкої медичної
допомоги.
7. Жахлива матеріальна база закладів охорони здоров'я
8.
Вісутність кардіохірургії.
9.
Корупція у лікарнях
10. Низька заробітна платня
11.
Роз'єднаність ургентних служб (№8 геніколог,хірургія,
травматолог,№7- уролог,ЛОР, окуліст №9- терапевт, неврологія)

Можливості

Загрози

1. Законодавчі зміни - медична реформа
2. Забезпечення технічної та матеріальної бази закладів
3. Забезпечення молодих фахівців житлом, підвищення "вступних", створення грантів
для студентів
4. Можливість створення повноцінного пологового будинку.
5
Можливості профілактичної медицини

1. Вимирання населення, зменьшення терміну життя та
працездатності
2. Загрози епідемій ( туберкульоз, гриб та інше)
3. Летальні випадки та інвалідизація від невчасного отримання
медичної та соціальної допомоги
4. Промислові катастрофи. Екологічні загрози.
5. Несприятлива екологічна ситуація. Вода. Повітря
6. Низька медична культура населення. Схильність до самолікування.
Відсутність коштів у паціента на отримання якісного лікування.
7. Буксування реформ охорони здоров'я та відсутність бази страхової
медицини.
8.
Здорожчання послуг та ліків у приватних клініках.

1. Збільшення можливостей профілактичної медицини на місцевому рівні. Підняття рівня медичної
освіти.
2. Матеріальна та нематеріальна мотивація працівників медичної та соціальної сфери. Программа
залучення фахівців медиків в місто ( житло, умови, пільги - для нових фахівців)
3. Розвинення госпітального округу, забезпечення технічної бази соціальних та медичних закладів
4. Впровадження системи контролю за небезпечними підприємствами в екологічних питаннях.
5. Міські програми допомоги медичним закладам та службам швидкої допомоги, мотивації медичних
працівників міста.
6.
Співпраця з недержавними медичними закладами
7.
Всебічна допомога втіленню медичної реформи на міському рівні.
8.
Ініціація державної чи обласної допомоги для створення центру кардіохірургії в місті та стаціонару на
лівобережній частині міста.

