
Довідка 

про діяльність КНП «Центр ПМСД Селидівської міської ради» 

щодо якості медичної допомоги та критерії її оцінки  

за І квартал 2019 року  

 

 Продовжувалась робота, скерована на реалізацію управлінських, організаційних, 

медичних та інших заходів для подальшого впровадження нової моделі надання медичної 

допомоги пацієнтам за програмою фінансових та медичних перетворень визначених 

Законом України «Про Державні фінансові гарантії медичного обслуговування 

населення», галузевих нормативно-правових актів. 

Для забезпечення діяльності за програмою фінансових та медичних перетворень 

послідовно реалізовувалась низка заходів за пріоритетними напрямками діяльності. 

Від 12.02.2019 року укладено новий договір з Національною службою здоров’я 

України про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій. 

Визначені медичні послуги з медичного обслуговування населення, що включені 

до програми державних гарантій, і які передбачено надавати відповідно до їх переліку та 

обсягу. 

За встановленими тарифами та коригувальними коефіцієнтами було отримано 

6074,9 тис. грн., в тому числі: 

- січень – 2013,8 тис. грн. 

- лютий – 2032,2 тис. грн. 

- березень – 2028,9 тис. грн. 

Продовжувалась робота з укладання Декларацій про вибір пацієнтом свого лікаря, 

яких було укладено 39537 або 77,1% від погодженої з Національною службою здоров’я 

України чисельністю населення на території обслуговування. 

Була значно зменшена кількість населення «червоного списку», тобто списку осіб, 

які не уклали Декларації, і який об’єднує 11743 особи або 22,9%. 

Серед 27 лікарів  15 або 55,6% уклали Декларації з визначеною кількістю пацієнтів, 

в тому числі із числа 22 лікарів 11 або 50% загальної практики-сімейної медицини уклали 

Декларації, відповідно до визначеного рівня. Серед 5 лікарів-педіатрів досягли 

необхідного рівня укладання Декларацій 4 лікаря або 80%. 

Наразі, серед 12 лікарів, які не мають належної кількості укладених Декларацій, 11 

лікарів загальної практики-сімейної медицини та 1 лікар-педіатр. 

До визначеного нормативу з укладання Декларацій наблизились 6 лікарів, які 

уклали від 1457 до 1702 Декларацій. 

З урахуванням того, що Національна служба здоров’я України надала 

попередження про те, що оплата послуг, пов’язаних з наданням первинної медичної 

допомоги пацієнтам, включеним до «червоного списку», буде здійснюватися лише до 31 

березня 2019 року, виникає загроза для фінансової стабільності підприємства. 

Місця надання медичних послуг облаштовані у відповідності державним 

соціальним стандартам, нормам і правилам, ліцензійним умовам провадження 

господарської діяльності з медичної практики, галузевим стандартам у сфері охорони 

здоров’я, вимогам примірного табелю оснащення. 

В усіх амбулаторіях був досягнутий рівень забезпеченості: 

- автомобілями; 

- медичним обладнанням, інструментарієм та іншим інвентарем; 

- автоматизованими робочими місцями (АРМами). 

 Відпрацьований порядок, за яким пацієнт може отримати медичні послуги, 

пов’язані з іншими видами медичної допомоги, крім первинної, за направленням лікарів 

первинного рівня. 



2 

 

До надання медичних послуг були залучені тільки ті юридичні особи, які визначені 

договором про співпрацю з НСЗУ, зокрема: 

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Біомедика»; 

- Селидівська Центральна міська лікарня. 

За місцем надання медичних послуг та на сторінці Центру сайту Селидівської 

міської ради розміщена інформація про медичні послуги, які пацієнт може отримати, 

графіки роботи амбулаторій та графіки роботи лікарів. 

В амбулаторії ЗПСМ № 1 та № 2 м.Селидове розпочато надання зазначеної 

інформації з використанням сучасних технологій на електронній платформі. 

Центр наприкінці 2018 року на конкурсній основі був відібраний для отримання 

Гранту від проекту USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я». Доречи, для 

отримання грантової допомоги, яка буде спрямована на розвиток центрів передового 

досвіду в нашій державі, було відібрано лише 15 закладів первинної медичної допомоги. 

Сума грантових коштів складатиме 18 тис. дол. США, співпрацювання Центру – 1,8 дол. 

США. 

В рамках реалізації комплексної програми фінансової підтримки комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Селидівської міської ради на 2019-2020 роки» (затверджено рішенням Селидівської 

міської ради від 19.12.2018 № 7/39-1177) була поглиблена співпраця між Селидівською 

міською радою та підприємством, зокрема щодо: 

- забезпечення надання медичної допомоги хворим в стаціонарах вдома (придбання 

паливно-мастильних матеріалів); 

- забезпечення дітей перших 2-х років життя з малозабезпечених сімей та 

народжених від ВІЛ-інфікованих матерів дитячими продуктами харчування і молочними 

сумішами; 

- забезпечення дітей «групи ризику» своєчасною туберкулінодіагностикою; 

- забезпечення медикаментами осіб пільгової категорії та осіб, хворих на рідкісні 

(орфанні) захворювання; 

- забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними засобами та 

іншими засобами для використання в побутових умовах; 

- забезпечення заходів з охорони праці та пожежної безпеки, в тому числі навчання 

посадових осіб; 

- забезпечення відшкодування витрат ПФУ за виплату та доставку пенсій, 

призначених на пільгових умовах; 

- забезпечення утримання та обслуговування будинків, споруд та прибудинкових 

територій Центра та його амбулаторій; 

- розвиток інфраструктури системи охорони здоров’я, а саме «Капітальний ремонт 

(термомодернізація) будівлі амбулаторії ЗПСМ № 1 м.Селидове. 

Для сприяння реалізації прав громадян на участь в управлінні підприємством, за 

його ініціативою  рішенням Селидівської міської ради від 20.03.2019 № 7/42-1284 «Про 

спостережну раду закладу охорони здоров’я» була створена спостережна рада. 

На установчій нараді в м.Київ, яка відбулася 08 лютого 2019 року, Центр офіційно 

отримав Грант Агенства США з міжнародного розвитку USAID. Наразі, сформований 

Стратегічний план розвитку підприємства на 2019-2023 роки та розпочато його 

реалізацію. 

В рамках реформування системи охорони здоров’я продовжувалась робота з 

реалізації проекту «Доступні ліки» для реімбурсації вартості ліків від серцево – судинних 

захворювань, цукрового діабету ІІ типу, бронхіальної астми.  
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Медичними працівниками виписано - 5646 рецептів, в тому числі за 5021 рецептом 

здійснено часткове відшкодування, за якими - 2185 громадян нашого міста та тимчасово 

переміщених осіб отримали лікарські засоби безкоштовно або з частковою сумою 

відшкодування їх вартості, зокрема:  

- 1864 хворих на серцево – судинні захворювання; 

 -   286 цукрового діабету ІІ типу; 

 -   35 бронхіальну астму.  

Обсяги фінансування для реімбурсації лікарських засобів за програмою «Доступні 

ліки» становили – 375,4 тис. грн., використано – 375,4 тис. грн. або 100%. 

З 01 квітня 2019 року Урядова програма реімбурсації «Доступні ліки» переходить 

на адміністрування Національної служби здоров’я України.  

Забезпечення населення лікарськими засобами буде відбуватися виключно за 

електронними рецептами, виписування яких буде відбуватися в інтерфейсі робочого 

місця лікаря в медичній інформаційній системі (МІС), яку обрав наш Центр, та передбачає 

накладання кваліфікованого електронного підпису. 

Нами розпочата робота з впровадження більш зручного механізму отримання 

«Доступних ліків» за електронним рецептом. 

Вже з квітня лікарі будуть виписувати тільки е-рецепти на ліки, що включені до 

Урядової програми «Доступні ліки». Е-рецепт дозволить пацієнтам отримувати потрібні 

їм ліки в будь-якій аптеці, що увійшла до Програми, незалежно від того, в якому місті та 

селищі був виписаний рецепт. 

Щоб отримати «Доступні ліки» за е-рецептом необхідно: 

- звернутися до свого сімейного лікаря, який випише пацієнту е-рецепт на 

необхідний препарат. На його мобільний телефон надійде повідомлення з кодом рецепту. 

Якщо немає телефону, лікар надрукує пацієнту його код. 

- отримати лікарські засоби можна буде в аптеці, що бере участь у Програмі і має 

на дверях наліпку «Доступні ліки». Пацієнт називає аптекарю код рецепту та отримує 

препарат безкоштовно або з незначною доплатою. 

Виявили бажання взяти участь у Програмі «Доступні ліки» з забезпечення хворих 

ліками на умовах реімбурсації  наступні аптечні заклади: 

м.Селидове 

1. ТОВ ЗТФ "Арніка": 85400, Донецька обл., м.Селидове, вул.К.Маркса, 29 

2. ТОВ «Домашній доктор»: 85400, Донецька обла., м.Селидове, вул.Михайлівська, 90 

3. ФОП Старов: 85400, Донецька обл., м.Селидове, вул.Маяковського, 16-б  

м.Гірник 

4. ТОВ ЗТФ "Арніка": 85487, Донецька обл., м.Гірник, вул.Свободи, 25 

5. ТОВ ЗТФ "Арніка": 85487, Донецька обл., м.Гірник, вул.Свободи, 31. 

м.Українськ 

6. ТОВ ЗТФ "Арніка": 85485, Донецька обл., м.Українськ, вул.Первомайська, 30 

смт.Курахівка 

7. ТОВ "Донбас-Фармация-Трейдинг": 85490, Донецька обл., смт.Курахівка, 

вул.Центральна, 20. 

 До виконання Програми «Доступні ліки» підготувалися і готові розпочати цю 

роботу з квітня 3 аптечних заклади:  

- «Домашній доктор»: 85400, Донецька обла., м.Селидове, вул.Михайлівська, 90 

- ФОП Старов: 85400, Донецька обл., м.Селидове, вул.Маяковського, 16-б 

- ТОВ "Донбас-Фармация-Трейдинг": 85490, Донецька обл., смт.Курахівка, 

вул.Центральна, 20. 
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Надання первинних медичних послуг населенню здійснюється мережею 

структурних підрозділів Центру у складі 6 амбулаторій. 

Рівень забезпеченості амбулаторіями залишається незмінним і становить 1,16 в 

тому числі амбулаторіями зі статусом відокремленого структурного підрозділу 0,96 на 10 

тис. населення, що забезпечує рівність та доступність первинних медичних послуг 

населенню. Відстань до найбільш віддаленого помешкання пацієнтів не перевищує 1,5 

км.  

Чисельність постійного населення, прикріпленого до Центру становить 51280 

(2018 -50082) осіб, з них дітей від 0 до 17 років 7428 (2018 - 7488).  

Кількість населення, яке обслуговується сімейними лікарями становить 47270 

(2018 - 45651) осіб або 92,2% (2018 - 91,2%) від загальної чисельності прикріпленого 

населення, в тому числі населення яке отримує первинні медичні послуги від народження 

та протягом усього життя 13248 (2018 – 11817) або 25,8% (2018 - 23,6%). 

Медичну допомогу пацієнтам усіх вікових груп надають 7 сімейних лікарів (2018 -

5). 

Відповідно до Стратегії сталого розвитку «Україна 2020» була продовжена робота 

з електронною системою. оцінювання та постійного моніторингу наявних ресурсів за 

програмою HeRAMS данні якої були поновлені протягом звітного періоду. 

 Проводився моніторинг обігу лікарських засобів. Завдяки електронній програмі Е-

ліки по Центру та його амбулаторіях надавалась публічна інформація про наявні лікарські 

засоби, як отримані шляхом централізованих постачань, так і закуплених за рахунок 

міського бюджету або отриманих в якості гуманітарної допомоги. 

 З застосуванням електронних технологій проводився моніторинг побічних дій 

лікарських засобів, вакцин та туберкуліну.  

           Упродовж звітного періоду було надано 5 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. 

 Продовжена робота з забезпечення сімейних лікарів та лікарів-педіатрів сучасними 

уніфікованими клінічними протоколами. На електронній платформі створені 

«бібліотеки» Українських уніфікованих клінічних протоколів для використання, у разі 

лікування хворих, на найбільш поширені хвороби. 

 Стала більш змістовною робота з запровадження 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.  

    Був розроблений локальний формуляр лікарських засобів за реквізитами текстів 

чинного державного формуляру та оновленого Національного переліку лікарських 

засобів України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 2017 року 

«Про внесення змін до Національного переліку основних лікарських засобів», який 

погоджений з Центром професійної гармонізації «Реформа ЗОЗ». 

    Змінений порядок надання первинних медичних послуг за командним принципом, 

тобто групою медичних працівників, яка складається із одного лікаря, однієї або двох  

медичних сестер, які працюють спільно з лікарем, безпосередньо під його керівництвом. 
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    Була 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. 

 Продовжувалась робота, спрямована на підвищення професійного рівня лікарів та  

молодших медичних спеціалістів. 

 З метою раціонального використання коштів та кадрового потенціалу проведена 

оптимізація 10,5 штатних посад, в тому числі 1,5 молодших медичних працівників, 10,0 -  

інших. Штатна забезпеченість лікарями збільшилась на 1 посаду. 

 Наразі загальний рівень забезпеченості лікарями становить 5,7, сімейними 

лікарями - 4,3 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 92,2% (2018 - 91,2%).  

Разом з цим збільшилась до 25,8% (2018 - 23,6%) і питома вага населення, яке 

обслуговується цими спеціалістами від народження упродовж всього життя. 

 Досягнутий рівень укомплектованості сімейними лікарями становить 100% (2018 - 

83,9%), лікарями-педіатрами 100% (2018 - 66,7%), і є оптимальним.  

 В рамках програми «Місцевих стимулів» 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 здійснюється навчання 3 лікарів-інтернів, які забезпеченні 

муніципальними стипендіями за рахунок місцевого бюджету.  

   Підвищили свою кваліфікацію 3 лікаря та 4 молодших медичних спеціаліста, 1 

лікар отримав свідоцтво про відповідність кваліфікаційної категорії. 

             На медичному напрямку діяльності треба, насамперед, відзначити позитивне 

ставлення людей до нового Порядку проведення знеболювання хворим на онкологічну 

патологію.       

Ця терапія проводилась 11 хворим, які здійснювали її самостійно або за 

допомогою своїх близьких. Хворим, яким за їх бажанням, знеболююча терапія 

проводилась медичними працівниками, не було.  

Зважаючи на те, що до проведення знеболювання долучилися самі хворі, що 

надало змогу з одного боку досягти значної економії фінансових та матеріальних ресурсів 

з іншого наблизити медичні послуги до людей. 

Виникла потреба визначити доцільність подальшого функціювання пункту 

невідкладної медичної допомоги, працівники якого ще зовсім недавно здійснювали 

значний обсяг знеболюючої терапії шляхом ін’єкційного застосування лікарських засобів.   

 Здійснювалась підтримка пацієнтам, які хворіють на рідкісні (орфанні) 

захворювання і яким життєво необхідні ліки, які отримали 27 хворих, серед яких 11 дітей. 

 Загальна сума витрат із міського бюджету за цим напрямком діяльності становить 

25,2 тис. грн., в тому числі 9,8 тис. грн. на дітей. 

 Продовжувалась робота з проведення масових профілактичних заходів та надання 

лікувально-діагностичних послуг населенню. 

 Збільшились обсяги охоплення щеплення дітей для профілактики хвороб, які 

керуються засобами імунопрофілактики. Повний курс щеплень отримали 1741 дитина або 

36,2%, незавершений  курс щеплень 3075 дітей або 63,8% (план охоплення щепленнями 

на рік становить 4816 дітей). 
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 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. 

Із числа дітей до 1 року до плану імунізації було включено 343 дитини, отримали 

вакцинацію. 

- повний вакцинальний курс до 1 року (ІІІ вакцинація) –  51 дитина або  14,9%.  

Із числа дітей 1 рік і старше до плану імунізації було включено 85 дітей, отримали 

вакцинацію. 

 - повний вакцинальний курс (ІІІ вакцинація)  – 26 дітей або 30,6%. 

Із числа дітей 18 місяців до плану імунізації було включено  312 дітей, отримали 

вакцинацію 57 дітей або 18,3%. 

Із числа дітей 6 років до плану імунізації було включено 562 дитини, отримали 

вакцинацію 88 дітей  або 15,7%. 

Із числа дітей 14 років до плану імунізації було включено 427 дітей, отримали 

вакцинацію 56 дітей або 13,1%. 

Із числа дітей старше 2 років до плану імунізації було включено 53 дитини, 

отримали вакцинацію 11 дітей або 20,8%. 

Із числа дітей старше 7 років до плану імунізації було включено 29 дітей, отримали 

вакцинацію 13 дітей або 44,8%. 

Із числа дітей старше 15 років до плану імунізації було включено 29 дітей, 

отримали вакцинацію 9 дітей  або 31,0%. 

 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. 

 Зокрема була продовжена рутинна імунізація дорослих та дітей, народжених у віці 

2001-2018 роках, шляхом селективних щеплень вакциною КПК визначена кількість яких 

становить 73,06. 

- кількість осіб, що мають «0 доз» або невідому кількість доз в анамнезі на 

початок звітного тижня – 428; 

- кількість осіб, що мають «1 дозу» в анамнезі наростаючим підсумком на 

початок звітного тижня – 1996; 

- кількість осіб, що мають «2 дози» в анамнезі наростаючим підсумком на 

початок звітного тижня – 4888. 

- кількість осіб, що мають «0 доз» або невідому кількість доз в анамнезі на кінець 

звітного тижня – 421 мінус 7; 

- кількість осіб, що мають «1 дозу» в анамнезі наростаючим підсумком на кінець 

звітного тижня – 1956 мінус 40; 

- кількість осіб, що мають «2 дози» в анамнезі наростаючим підсумком на 

початок звітного тижня – 4929 плюс 42. 

 За Календарем щеплень імунопрофілактику вакциною КПК отримали 355 дітей або 

37,2%, в тому числі у віці 1 рік 121 дитина або 38,8% , 2 роки і старше – 15 дітей або 

41,7%, у віці 6 років – 191 дитина або 34,0%, 7 років і старше – 28 дітей або 68,3%, які 

були включені до плану вакцинації на рік (951 дитина). 

 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. Були виявлені лише поодинокі випадки захворювання на 

кір. 
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 За звітний період до лікарів, які надають первинну медичну допомогу було 

здійснено 41509 відвідувань (2018 – 66261), в тому числі  на прийомі в амбулаторіях 38825 

(2018 - 54279), за викликами лікарів додому 2684 (2018 - 11982). 

 Наразі 17441 (2018 – 29817) або 44,9% (2018 - 45,0%)  відвідувань були здійснені з 

метою профілактики захворювань, а це свідчення того, що первинні медичні послуги 

набувають більшої профілактичної спрямованості. 

Люди свідомі того, що уникнути хронічних захворювань, запобігти їх загостренню 

та виникненню ускладнень легше запобігти шляхом профілактичного спостереження, ніж 

потім їх лікувати. 

 До лікарів Центру за наданням медичної допомоги звернулось 19290 (2018 – 25065)  

громадян, що дещо менше відповідного періоду минулого року. Кількість хворих, які 

розпочали і закінчили лікування у лікарів первинної ланки становить 16604 (2018 - 22087). 

Понад 86,1% (2018 - 88,1%) громадян, які звернулися за медичною допомогою до 

сімейних лікарів та лікарів-педіатрів, отримали її безпосередньо на первинному рівні, що 

є свідченням зростання довіри до лікарів первинної ланки. 

 Відповідно до плану профілактичного медичного огляду дітей дошкільного та 

шкільного віку, який становить 7428 осіб, було оглянуто 3766 дітей або 50,7%, в тому 

числі: 

       - дітей від 0 до 14 років – оглянуто 3259 або 50,6% (план 6444); 

 - підлітків від 15 до 17 років – оглянуто 507 або 51,5% (план 984). 

Продовжувалась робота з залучення до мамографічного обстеження жінок (з 40 

років) на предмет виявлення раку молочної залози, яким було охоплено 435 (2018 – 364) 

жінок або 10,6% (2018 - 16,8%).  

Кількість жінок, які підлягали мамографічному обстеженню – 4121. 

Рівень малюкової смертності за даними моніторингу становить 1 випадок або 7,3 

(2018 - 3 випадки або 19,6) на 1 тис. народжених живими. 

Смертність дітей цієї вікової групи за місцем виникнення події становить:  

- 1 новонароджена дитина в пологовому відділенні Селидівської ЦМЛ. 

 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.  
В рамках впровадження розширеної ініціативи щодо підтримки грудного 

вигодовування: 
- дітей у віковій групі до 6-ти місяців 145 або 97,9% були охоплені грудним 

вигодовуванням. 
    Загальна кількість дітей цієї вікової групи становила 148 осіб. 

- дітей у віковій групі 7-12 місяців - 94 або 61,4%.  
    Загальна кількість дітей цієї вікової групи становила 153 особи 

- дітей у віковій групі до 1 року - 239 або 79,4%. 

    Загальна кількість дітей цієї вікової групи становила 301 особа. 

 Залишається стабільним рівень виявлення захворювань під час проведення 

профілактичних оглядів, який становить 20,9% (2018 - 20,5%) насамперед, таких 

найбільш поширених захворювань як гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця 

тощо. 

 Для проведення профілактичних рентгенологічних та ФЛГ-обстежень з метою 

виявлення туберкульозу було скеровано 2455 осіб або 54,8 (2018 - 4455 осіб або 104,6) на 

1 тис. дорослого населення. 

За результатами обстежень виявлено 15 випадків (2018 – 12) туберкульозу, серед 

яких 2 випадка або 13,3% (2018 - 8 випадків або 66,7%) під час профілактичних оглядів.  
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           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 туберкулінодіагностики 

було залучено 18 дітей (2018 – 1936), в тому числі у віці до 4 років за бажанням батьків  0 

дітей (2018 – 31); від 4 до 15 років  - 18 дітей (2018 – 1875), що становить 0,4% (2018 - 

37,6%) від плану обстеження на рік 4959.  

Із загальної кількості обстежених шляхом проведених проб Манту були виявлені 

реакції: 

негативні — 12 (66,6% від загальної кількості проведених); 

позитивні — кількість (% від загальної кількості проведених); 

гіперчутлива реакція — 0 (0% від загальної кількості проведених); 

віраж туберкулінової проби – 1 (5,6% від загальної кількості проведених) 

зростання чутливості до туберкуліну – 0 (0% від загальної кількості проведених) 

туберкуліноінфіковані – 3 (16,7% від загальної кількості проведених) 

сумнівна реакція – 2 (11,1% від загальної кількості проведених) 

 Серед дітей підліткової вікової групи, яка становить 677 дітей, флюорографічне 

обстеження проведено 145 дітям у віці 15 та 17 років. 

 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 794 особи 

або 154,8 (2018 – 986 або 196,9), в стаціонарах вдома 606 осіб або 118,2 (2018 – 791 або 

156,9) 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 їм були надані засоби для 

використання в амбулаторних та побутових умовах зокрема: 44 особам підгузки; 4 особам 

урологічні прокладки; 3особам - калоприймачи; 4 особам - сечоприймачи.  

           На реалізацію цих заходів з місцевого бюджету було виділено 158,5 тис. грн. 

Не залишилися без уваги і діти із малозабезпечених сімей, зокрема, 19 дітей із цих 

сімей були забезпечені дитячим харчуванням на загальну суму 15,9 тис. грн.  

Для запобігання ураження на ВІЛ – інфекцію, а саме 1 дитини, яка народилася від 

ВІЛ – інфікованої матері, вона були забезпечені молочними сумішами на загальну суму 

0,6 тис. грн. 

Була завершена реалізація інвестиційного проекту регіонального розвитку за 

рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку «Капітальний ремонт 

(термомодернізація) будівлі амбулаторії № 1 м.Селидове».  

Під час ремонту, який тривав з грудня 2017 року, виконано заміну і утеплення 

покрівлі, капітальний ремонт внутрішніх приміщень. Вартість робіт склала 3 млн. 981 тис. 

грн., з них з Державного фонду регіонального розвитку – 3 млн. 582 тис. грн., решта – з 

місцевого бюджету. Крім того, за кошти Центру було придбано сучасні офісні та медичні 

меблі, медичне обладнання, інформаційні екрани тощо. 

Створені комфортні кабінети, які обладнані всім необхідним, затишні холи з 

м’якими меблями та інформаційними екранами, спеціально обладнані дитячі куточки, 2 
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сан.вузли, один з яких – для людей з обмеженими фізичними можливостями, 

маніпуляційний кабінет з денним стаціонаром, сучасна реєстратура та багато іншого. 

Доречи, в урочистому відкритті амбулаторії взяли участь голова Донецької 

облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Олександр 

Куць, директор департаменту охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації Юрій 

Узун, Селидівський міський голова Віктор Ремізов. 

Передбачається реконструкція нежилої будівлі та благоустрій прилеглої території 

під розміщення амбулаторії ЗПСМ № 2 м.Селидове, яка розпочнеться найближчим часом. 

Для її початку із обласного бюджету отримано цільову субвенцію місцевому 

бюджету у сумі 10 млн. грн. 

 

 

 

 

Головний лікар                                                                О.В.Марченко 


