
Довідка
про діяльність КНП «Центр ПМСД Селидівської міської ради»

щодо якості медичної допомоги та критерії її оцінки 
за І півріччя 2018 р. 

Цього півріччя в Центрі продовжувалась робота,  спрямована на запровадження
нової  моделі  надання  медичної  допомоги  пацієнтам  за  програмою  фінансових  та
медичних  перетворень,  реалізацію  заходів  щодо  подальшого  розвитку  первинної
медичної допомоги населенню.

На цьому шляху Центр набув статусу комунального некомерційного підприємства,
отримав більшу господарську та фінансову автономію та управлінську гнучкість.

Доречи,  він  став  першим  медичним  закладом  первинного  рівня  в  Донецькій
області, який був перетворений із ЗОЗ бюджетна установа в комунальне некомерційне
підприємство.

Забезпечувався подальший розвиток медичних послуг за стандартом технічного
оснащення, зокрема, було придбано 62 одиниці тонометрів, серед яких 20 тонометрів з
дитячими манжетками, та 42 тонометри для обстеження дорослих з манжетками різних
розмірів на загальну суму 36,5 тис грн.

    Проведена  інвентаризація  наявного медичного обладнання та  визначена  його
відповідність  новому  табелю  оснащення  затвердженого  наказом  МОЗ  України  від
26.01.2018 року № 148 з цього питання та обсяги подальших закупівель.

Практично завершена робота з компʼютерізації та програмного забезпечення для
початку роботи з eHealth.

За нової моделі надання первинних медичних послуг, а також дотримання вимог
програми  фінансових  перетворень,  була  послідовно  здійснена  та  наближена  до
завершення низка заходів за наступними кроками діяльності, зокрема: 

-  лікарі,  за  якими  закріплено  населення,  були  забезпечені  комп’ютерною
технікою, додатково облаштовані 14 автоматизованих робочих місць (АРМ-ів),
які  підключені  до  мережі  Інтернет.  Створені  умови  для  доступу  до
електронних баз даних та ресурсів;

- кожний  лікар  забезпечений  корпоративним  телефоном,  номери  яких
візуалізовано в реєстратурах та надані у вільний доступ через мережу Інтернет.
Надано  можливість  пацієнтам  узгодити  дату  та  час  прийому  з  лікарем,
провести консультації та визначити необхідність виклику лікаря додому;

- вся  комп’ютерна  техніка  амбулаторій  підключена  до  електронної  системи
«Електронне здоров’я»;

- визначені  уповноважені  особи  для  внесення  декларацій.  До  цієї  роботи
залучені усі сімейні лікарі та лікарі – педіатри без виключень, вони отримали
електронний підпис;

- розміщена візуальна інформація для пацієнтів про Центр, його амбулаторії та
лікарів для обрання пацієнтами свого лікаря.

В рамках Всеукраїнської приписної кампанії (процес вибору лікаря і укладання
договорів)  вже укладено 30717 договорів  або 60% від  загальної  кількості  постійного
населення, і це найвищій показник результативності роботи в Донецькій області і один із
найвищих в Україні.

Центром  отримана  довідка  про  внесення  до  Єдиного  державного  реєстру
підприємств  організацій  України,  а  також  оновлені  ліцензії  на  право  здійснення
господарської діяльності, відповідно до профілю та завдань, зокрема:



- на медичну практику;
- на діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів.
Отриманий  і  протокол  акредитаційної  експертизи  про  відповідність  закладу

стандартам  державної  акредитації,  відповідно  до  якого  Центр  підтвердив  статус
медичного закладу першої категорії.

Головним  організаційним  здобутком,  безперечно,  є  укладання  договору  про
медичне  обслуговування  населення  з  Національною  службою  здоров’я  України  з  05
червня 2018 року.

Наш Центр зробив це першим серед усіх закладів первинної медичної допомоги в
Донецькій області і одним із перших в Україні.

В  рамках  реформування  системи  охорони  здоров’я  продовжувалась  робота  з
виконання  Урядової  програми  «Доступні  ліки»,  затвердженою  Постановою  Кабінету
Міністрів України від 09.11.2016 № 862 «Про державне регулювання цін на лікарські
засоби» щодо реімбурсації вартості ліків від серцево – судинних захворювань, цукрового
діабету ІІ типу, бронхіальної астми. 

Наразі,  медичними  працівниками  виписані  –  17092  рецептів,  за  якими  -  7011
громадянина нашого міста та тимчасово переміщенні особи отримали лікарські засоби
безкоштовно або з частковою сумою відшкодування їх вартості у тому числі: 

- 5617 хворих на серцево – судинні захворювання;
 -  1218 цукрового діабету ІІ типу;
 - 176 бронхіальну астму. 
Обсяги фінансування для реімбурсації лікарських засобів за програмою «Доступні

ліки» становили – 853,62 тис. грн., використано – 853,47 тис. грн. або 99,98 %.
До виконання Програми «Доступні ліки» було залучено - 9 аптечних закладів (в

2017 р. – 6 ), які виявили бажання взяти участь у забезпеченні хворих ліками на умовах
реімбурсації і з якими були укладені відповідні договори.

Місце розташування цих аптечних закладів висвітлювалось в попередніх номерах
газети та є на сторінці Центру веб-сайту Селидівської міської ради.

Відповідно до Стратегії сталого розвитку «Україна 2020» була продовжена робота
з  електронною системою оцінювання та постійного моніторингу наявних ресурсів за
програмою HeRAMS, данні якої постійно оновлюються.

Проводився  моніторинг  обігу  лікарських  засобів.  За  допомогою  електронної
програми Е-ліки по Центру та його амбулаторіях висвітлюється публічна інформація про
наявні  лікарські  засоби,  як  отримані  шляхом  централізованих  постачань,  так  і
закуплених за рахунок міського бюджету або отриманих в якості гуманітарної допомоги,
зокрема і про цукровознижувальні препарати, які були отримані у кількості 651 упаковки
на  загальну  суму  66  тис.грн.  і  які  хворі  на  цукровий  діабет  ІІ  типу  мають  змогу
безоплатно отримати в будь-якій амбулаторії за місцем свого проживання.

З  застосуванням  електронних  технологій  проводився  моніторинг  побічних  дій
лікарських засобів, вакцин та туберкуліну. 
           Цього півріччя було надано 13 повідомлень на виявлення побічної дії лікарських
засобів, які були призначені для лікування хворих.

Центром забезпечувалось дотримання принципу «відкритості та прозорості» по
усім  напрямкам діяльності.  Інформація  про усі  найбільш значущі  події  надавалась  у
вигляді повідомлень на сторінці Центра веб-сайту Селидівської міської ради.

Була започаткована робота з забезпечення сімейних лікарів та педіатрів сучасними
уніфікованими клінічними протоколами. На електронній платформі розпочато створення



«бібліотек» Українських  уніфікованих  клінічних  протоколів  для  використання,  у  разі
лікування хворих, на найбільш поширені хвороби.

Лікарі  отримали  дозвіл  на  застосування  у  медичній  практиці  нових  клінічних
протоколів країн-членів Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, Канади та
Австралійського Союзу.

У медичній практиці лікарів започатковане використання Українського варіанту
Міжнародної  класифікації  первинної  медичної  допомоги  (ІСРС-2-Е),  а  також
співставлення  кодів  ІСРС-2-Е  і  Міжнародної  статистичної  класифікації  хвороб  і
споріднених  проблем  охорони  здоров’я  десятого  перегляду  (МКХ-10),  що  відкриває
можливість  надавати  медичну  допомогу  пацієнтам  на  первинній  ланці  за  світовими
стандартами, як це роблять сімейні лікарі в інших країнах. 

Продовжилась  робота  регіональної  команди  розвитку  первинної  медичної
допомоги щодо впровадження реформи первинної ланки на місцевому рівні в рамках
проекту «USAID - реформа ВІЛ-послуг в дії», в якій Центр досяг конкурсного відбору та
аплікації. 

Підготовлена низка документів для участі в попередньому конкурсному відборі
інвестиційних  програм  і  проектів,  що  можуть  реалізовуватись  за  рахунок  коштів
Державного фонду Регіонального розвитку для придбання:

- 2-х  пересувних  амбулаторій  з  медичним  обладнанням  (діагностичний  та
медичний рухомий кабінет;

- удосконалення  надання  первинних  медичних  послуг  населенню  шляхом
капітального ремонту та закупівлі необхідного обладнання.

    Запроваджений  оновлений  Національний  перелік  лікарських  засобів  України
затверджений  Постановою Кабінету  Міністрів  України від  2017 року  «Про внесення
змін до Національного переліку основних лікарських засобів.

    Завершений  перехід  від  територіального  (дільничного)  принципу  надання
первинних медичних послуг до їх  надання лікарем,  що є  професіоналом лікувальної
справи,  або  командою  первинної  медичної  допомоги  тобто  групою  медичних
працівників,  яка  складається  як  не  менше  із  одного  лікаря  та  медичної  сестри,  що
працює спільно з лікарем безпосередньо під його керівництвом.

     Відповідно до кількості пацієнтів з якими укладені декларації будуть створені
команди  з  надання  первинної  медичної  допомоги  у  складі  лікаря  та  молодшого
медичного спеціаліста.

Продовжена робота за  іншими напрямками діяльності,  яка була спрямована  на
підвищення рівня забезпечення лікарями, молодшими медичними спеціалістами, та їх
професійного рівня.

 З метою раціонального використання коштів та кадрового потенціалу здійснена
оптимізація  36,75 штатних посад,  зокрема скорочено 3,0 штатних посад лікарів,  21,5
молодших медичних працівників, 12,25 інших штатних посад. 

Наразі,  загальний  рівень  забезпеченості  лікарями  становить  7,0  (2017  –  6,4),
сімейними лікарями до 5,2 (2017 – 5,0) на 10 тис. населення.

Порівняно з відповідним періодом минулого року надання первинних медичних
послуг  здійснюється  більшою  кількістю  сімейних  лікарів,  як  наслідок,  питома  вага
закріпленого за ними населення зросла до 91,2%, разом з тим збільшилась до 23,6% і
питома  вага  населення,  яке  обслуговується  цими  спеціалістами  від  народження
упродовж всього життя.

Рівень укомплектованості сімейними лікарями становить 83,3% (2017 – 84,3%),
лікарями-педіатрами 66,7% (2017– 57,1%), але  залишається недостатнім. 

Для  роботи  в  амбулаторіях  не  вистачає  3  сімейних  лікарів  та  1  педіатра,  але,
зважаючи на те, що з 1 квітня поточного року стартувала кампанія укладання декларацій



між пацієнтами та лікарями, ситуація з укомплектуванням лікарськими кадрами може
змінитися докорінно.

В  рамках  програм  «Місцевих  стимулів»,  «Кадри»  за  кошти  міського  бюджету,
продовжувалось  навчання  1  студента  у  вищому  навчальному  закладі  І-ІV рівня
акредитації на договірних засадах  який в подальшому буде працювати в одній із наших
амбулаторій.

    На  базі  Центру  проходять  навчання  3  лікаря-інтерна,  які  забезпеченні
муніципальними стипендіями за рахунок місцевого бюджету. 

Здійснюється  і  перепідготовка  1  лікаря  за  спеціальністю  загальна  практика  –
сімейна медицина, який в подальшому буде працювати в одній із наших амбулаторій.

  Курси  підвищення  кваліфікації  пройшли  4  лікаря  та  5  молодших  медичних
спеціаліста, 5 лікарів отримали свідоцтво про відповідність кваліфікаційної категорії.
             На медичному напрямку діяльності, насамперед, досягнуто зміну ставлення
людей до нового Порядку проведення знеболювання хворим на онкологічну патологію.

Така  терапія  проводилась  15  хворим,  серед  яких  12  хворих   або  80  %
здійснювали  її  самостійно  або  за  допомогою  своїх  близьких  та  користувалися
ін’єкційними  та  таблетованими  формами  лікарських  засобів.  Тільки  3  хворим,  за  їх
бажанням,  знеболююча  терапія  проводилась  медичними  працівниками,  які  в
подальшому почали проводити знеболювання самостійно. 

Зважаючи  на  те,  що  до  проведення  знеболювання  долучилися  самі  хворі,
кількість виїздів медичних працівників для проведення маніпуляцій значно зменшилась,
що надало змогу з одного боку досягти значної економії  фінансових та матеріальних
ресурсів з іншого наблизити медичні послуги до людей.

Здійснювався  медичний  супровід  пацієнтів,  які  хворіють  на  рідкісні  (орфанні)
захворювання  і  яким  життєво  необхідні  ліки  та  спеціальні  продукти  харчування.  Їх
отримали  24  хворих,  серед  яких  8  дітей,  в  тому  числі  2  дитини,  батьки  яких  були
внутрішньо-переміщеними особами.

Загальна сума витрат із міського бюджету за цим напрямком діяльності становить
120,6 тис. грн., в тому числі 112,5 тис. грн. на дітей, зокрема, 103,5тис. грн. на продукти
спеціального дієтичного харчування, 8,7тис. грн. на ліки.

Продовжувалась робота з проведення масових профілактичних заходів та надання
лікувально-діагностичних послуг населенню.

Зросли  обсяги  охоплення  щепленнями  дітей  для  профілактики  хвороб,  які
керуються засобами імунопрофілактики. Повний курс щеплень отримали 2908 дитини
або  59,8  %,  незавершений   курс  щеплень  1955  дитини  або  40,2  % (план  охоплення
щепленнями на рік становить 4863 дитини).

Відповідно до плану заходів спрямованих на підтримку м.Селидове як регіону,
вільного від поліомієліту, продовжувалась імунізація дітей, як у віці до 1 року та інших
вікових групах для запобігання захворювання на поліомієліт.

Рівень охоплення повним вакцинальним курсом щеплень дітей до 1 року проти
поліомієліту  становить 39,3%, у віці 18 місяців 39,8 %. В інших вікових групах він
становить від 39,3% до 82,1 % від планових завдань на рік.

Разом з тим був проведений аудит обсягів імунізації дітей проти поліомієліту у
віковій групі 2000-2018 року народження. Визначена кількість дітей цієї вікової групи,
яка  становить  996  дитини,   що  підлягає  вакцинації  проти  поліомієліту  і  яким  для
проведення щеплень необхідно отримати ІПВ – 472 дози ОПВ – 1284 дози.  

На  вимогу  оперативного  штабу  МОЗ  України  з  реагування  на  ситуацію  з
поширення кору в Україні були реалізовані додаткові заходи спрямовані на вирішення
проблемних питань, пов’язаних із зростанням захворюваності на кір.



Проводиться рутинна імунізація  дітей,  шляхом селективних щеплень вакциною
проти кору, паротиту та краснухи (КПК), народжених у віці 2001-2017 роках, тобто тих
дітей, які раніше не мали щеплень, кількість яких по нашому місту становила 7378 осіб.

За  час  проведення додаткових заходів  щеплення однією дозою вакциною КПК
були щеплені 1802 або 24,4% дітей, двома дозами – 5391 або 81,2% дітей. 

До  кінця  року  залишилось  провести  дощеплення  185  дітям,  з  батьками  яких
проводиться  інформаційно-розʼяснювальна  робота  щодо  необхідності  проведення
імунопрофілактики проти цієї хвороби.  

Цього  півріччя  планову  імунопрофілактику  проти  кору,  паротиту,  краснухи
отримала 161 дитина або 46,3 % у віці 1 рік та 2 роки і старше; 373 дітей або 68,2 % у
віці 6 років та 7 років і старше, які були включені до плану вакцинації на рік.

Зважаючи  на  те,  що  Центру  була  реалізована  низка  додаткових  заходів  щодо
протидії розповсюдженню захворювання на кір спалаху захворювань на цю хворобу в
нашому місті вдалося запобігти.

За обставин виникнення у Рубіжному Луганської області другого випадку дифтерії
сімейними  лікарями  та  лікарями-педіатрами  був  посилений  епіднагляд  за  хворими  з
ЛОР-патологією.  Визначена  необхідність  якнайшвидше  зробити  щеплення  проти
дифтерії  дітям,  які  пропустили  вакцинацію  за  Календарем  щеплень,  а  також вчасно
вакцинувати дітей за графіком згідно Календаря профілактичних щеплень України.

Необхідно здійснити і обов’язкову ревакцинацію проти цієї хвороби дорослим, які
були щеплені проти дифтерії більше ніж 10 років.

Цього півріччя до лікарів,  які  надають первинну медичну допомогу пацієнтам,
було здійснено 116730 відвідувань, в тому числі  на прийомі у лікарів в амбулаторіях
101864. За викликами лікарів здійснено 14866 відвідувань хворих вдома, що дещо менше
проти минулого півріччя і пов’язано це із змінами порядку надання медичної допомоги
за викликами лікарів додому.

Наразі,  44822  або  44,0%  (2017  –  45,2%)   відвідувань  лікарів  були  здійснені  з
метою профілактики захворювань, а це свідчення того, що первинні медичні послуги
набувають  більшої  профілактичної  спрямованості.  Люди  стають  свідомі  того,  що
уникнути хронічних захворювань, запобігти їх загостренню та виникненню ускладнень
легше запобігти шляхом профоглядів, ніж потім їх лікувати.

До лікарів Центру за  наданням медичної  допомоги звернулось 48054 громадян
(2017 р.- 60330), що дещо менше відповідного періоду минулого року. Кількість хворих,
які розпочали і закінчили лікування у лікарів первинної ланки становить 42305 (2017 р.
– 54741). 

Понад  88,0%  громадян,  які  звернулися  за  медичною  допомогою  до  сімейних
лікарів  або  лікарів-педіатрів,  отримали  її  безпосередньо  на  первинному  рівні,  що  є
свідченням зростання довіри до лікарів первинної ланки.

Профілактичними оглядами було охоплено 23692 особи або 69,7% та 6458 або
86,2% дітей від числа тих, хто був включений до плану медичного огляду на поточний
рік. 

Продовжувалась  робота  з  мамографічного  обстеження  жінок  (з  40  років)  на
предмет своєчасного виявлення раку молочної залози, яким було охоплено 754 жінки або
14,2 %, що є украй недостатньо. З огляду на те, що в нашому місті є мамографічний
кабінет, зокрема таких кабінетів всього 4 по Донецькій області, рівень охоплення жінок
мамографією має бути значно вищим. 

Доречи,  кількість жінок,  які  підлягали мамографічному обстеженню, становить
5320 осіб.

Рівень малюкової смертності за даними моніторингу становить 3 випадки або 10,0
на 1 тис. народжених живими (2017 – 2 випадки або 6,1).



Смертність дітей цієї вікової групи за місцем виникнення події становить: 
- 1 дитина вдома;
- 1 новонароджена дитина в пологовому відділенні Селидівської ЦМЛ;
- 1 дитина в обласній медичній установі.  
Для підтримки грудного вигодовування, в усіх амбулаторіях розміщена візуальна

інформація  щодо  виконання  11  принципів  підтримки  грудного  вигодовування,  яка  є
доступною, як для жінок так і інших відвідувачів амбулаторій. 
          Кількість немовлят,  які  перебували на грудному вигодовуванні до 6 місяців
становить 145 дітей або 99,3 %, що є  свідченням результативності цієї роботи.

Стабільно  високим  залишається  і  рівень  виявлення  захворювань  під  час
проведення профілактичних оглядів, який становить 20,5 % (2017 – 22,8) насамперед,
таких  найбільш  поширених  захворювань  як  гіпертонічна  хвороба,  ішемічна  хвороба
серця тощо.

Рентгенологічним  та  ФЛГ-обстеженням  з  метою  виявлення  туберкульозу  було
охоплено 7666 осіб або 180 на 1 тис. дорослого населення. 

За  його  результатами  виявлено  16  випадків  (2017  –  18)  захворювань  на
туберкульоз, серед яких 8 випадків або 50,0 % були виявлені під час профілактичних
оглядів. 
           Високий рівень захворювань на туберкульоз, зумовлений збільшенням випадків
цієї хвороби серед хворих на ВІЛ – інфекцію, бо туберкульоз є однією із асоціативних
хвороб для людей з цією патологією.

До  профілактичного  обстеження  на  туберкульоз  шляхом  проведення
туберкулінодіагностики  було  залучено  3150  дітей,  в  тому  числі  у  віці  до  4  років  за
бажанням батьків  - 60 дітей; від 4 до 14 років  - 3060 дітей, підлітків із групи ризику 30,
що становить 61,2 % від плану обстеження на рік (5145). 

Продовжувалось надання послуг з лікування хворих, які потребували тривалого
вливання лікарських засобів. 
           Пацієнти, як і в минулі роки, надавали перевагу лікуванню в стаціонарах вдома та
денних стаціонарах амбулаторій. В денних стаціонарах амбулаторій пацієнтам створені
комфортні  умови  для  отримання  лікування,  після  закінчення  якого  вони  мають
можливість долучитись до своїх справ.

За звітний період в денних стаціонарах амбулаторій було проліковано 1852 (2017 -
2043) осіб або 369,8,  а  в стаціонарах вдома 1449 (2017 – 1896) або 289,3 на 10 тис.
населення. 

Продовжена і робота з забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами для
використання в побутових умовах. 
           З метою їх медичної та соціальної реабілітації 48 особам, в тому числі 5 дітям,
були надані засоби для використання в амбулаторних та побутових умовах зокрема: 39
особам підгузки; 2 особам урологічні прокладки; 3 особам калоприймачи; 4 особам -
сечоприймачи. 
           На реалізацію цих заходів з місцевого бюджету було виділено 105 тис. грн.

Не залишилися без уваги і діти із малозабезпечених сімей, зокрема, 22 дитини із
цих сімей були забезпечені дитячим харчуванням на загальну суму 12 тис. грн. 

Для запобігання ураження на ВІЛ – інфекцію, а саме 6 дітям, які народилися від
ВІЛ-інфікованих матерів, вони були забезпечені молочними сумішами на загальну суму
3,5 тис. грн.

Розпочата реалізація інвестиційного проекту за рахунок коштів Державного фонду
регіонального  розвитку  «Капітальний  ремонт  (термомодернізація)  та  коштів  міського
бюджету будівлі амбулаторії № 1 м.Селидове де здійснюються роботи щодо посилення
стін  металевими  стяжками,  улаштування  покрівлі  в  двохсхилів  із  металочерепиці,



улаштування  та  утеплення  горищного  перекриття,  установлення  опалювальних
радіаторів.

Загальна сума витрат із міського бюджету за цим проектом становить 398,9 тис.
грн.

В подальшому передбачається здійснити капітальний ремонт (термомодернізацію)
в амбулаторіях м.м.Гірник, Українськ, а також збудувати блочно – вугільну котельню в
амбулаторії м.Гірник.

Головний лікар                                                                О.В.Марченко


