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           Від початку 2018 року продовжувалась робота, спрямована на здійснення 

управлінських, організаційних, медичних та інших заходів щодо подальшої розбудови 

первинної медичної допомоги населенню. 

Була продовжена робота за програмою фінансових та медичних перетворень 

спрямована на впровадження нової моделі надання первинних медичних послуг, 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 отримав корпоративний телефон, номери яких візуалізовано в 

реєстратурах та надані у вільний доступ через мережу Інтернет. Пацієнтам надана 

можливість узгоджувати дату та час прийому з лікарем, проводити консультації та 

визначати необхідність виклику лікаря додому; 

- уся комп’ютерна техніка амбулаторій та лікарів підключена до електронної 

системи «Електронне здоров’я»; 

- визначені уповноважені особи для внесення декларацій. До цієї роботи були 

залучені усі сімейні лікарі та лікарі-педіатри, які отримали електронний підпис; 

- для обрання пацієнтами свого лікаря  був сформований необхідний обсяг 

візуальної інформації про Центр, його амбулаторії та лікарів. 

Відповідно до профілю та завдань були отримані  оновлені ліцензії на право 

здійснення господарської  діяльності, зокрема:  

- на медичну практику; 

- на діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.  

Експертною групою Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації була 

проведена експертиза щодо відповідності Центра стандартам акредитації та професійної 

діяльності, за результатами якої йому рішенням Головної акредитаційної комісії 

Міністерства охорони здоров’я України (протокол від 10.09.2018 № 9) була присвоєна вища 

акредитаційна категорія. 

Від 05.06.2018 року між Центром та Національною службою здоров’я України, за 

першої хвилі був укладений договір про медичне обслуговування населення по програмі 

«Медичних гарантій».  

Управлінська команда взяла участь в тренінгу впровадження реформи «Фінансово-

економічні та юридичні засади господарювання надавача первинної медичної допомоги 

(ПМД)» в рамках Проекту МОЗ України зі Світовим банком «Поліпшення охорони здоров’я 

на службі у людей та у партнерстві із НСЗУ» та проекту «Реформа ВІЛ-послуг в дії», за 

результатами якого Центр розпочав свою діяльність за новими правилами.  

Була змінена сутність Колективного договору, Положення про преміювання, за 

новими правилами сформований фінансовий план на 2019 рік. 

Відповідно до нової моделі надання медичних послуг були  розпочаті зміни в 

плануванні, звітності, статей витрат, адміністративної діяльності, нарахування заробітної 

плати медичним працівникам тощо.  

Була започаткована диференціація заробітної плати лікарів і медичних сестер в 

залежності від кількості підписаних декларацій, якості надання медичних послуг, дбання про 

сервіс. 
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З 01 липня 2018 року розпочалось фінансування за принципом «гроші ходять за 

пацієнтом». На підставі укладеного договору з НСЗУ Центр один із перших отримав оплату 

за єдиним тарифом за надання медичних послуг. 

Наразі докорінно змінена і сама система фінансування Центру, який відтепер 

фінансується не за рахунок субвенції із державного бюджету через місцеві органи влади, а за 

рахунок коштів Національної служби здоров’я України за тарифами у відповідності до 

вікових груп закріпленого населення.  

За цих обставин значно зросла роль лікаря, який став вмотивованим укладати 

Декларації з пацієнтом, а управлінська команда почала цінувати гарного фахівця, сприяти 

підвищенню якості медичних послуг. Органами місцевої влади була продовжена робота 

щодо створення умов і можливостей для надання якісної первинної медичної допомоги, 

зокрема, була прийнята низка місцевих програм, серед яких: 

- Програма безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами 

лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями 

захворювань на 2019-2020 роки; 

- Комплексна програма фінансової підтримки закладу первинного рівня надання 

медичної допомоги та його розвиток в м.Селидове на 2019-2020 роки. 

Був завершений перехід від територіального (дільничного) принципу надання 

первинних медичних послуг до їх надання 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 були створені команди 

з надання первинної медичної допомоги у складі лікаря та молодших медичних спеціалістів. 

Сформовано 25 команд з ПМД, (в 2017 році було розгорнуто 37, 2016 – 38 

територіальних дільниць), в тому числі: 

       Команд Територіальних дільниць 

загальної практики-сімейної медицини  – 21  2017 – 29; 2016 – 29 

терапевтичних     – 0   2017 – 0; 2016 – 1 

педіатричних     – 4  2017 – 7; 2016 – 8 

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.  

Медичними працівниками було виписано – 34320 рецептів, за якими - 15021 

громадянин нашого міста та тимчасово переміщенні особи отримали лікарські засоби 

безкоштовно або з частковою сумою відшкодування їх вартості у тому числі:  

- 13135 хворих на серцево – судинні захворювання; 

 -  1694 цукрового діабету ІІ типу; 

 -  192 бронхіальну астму.  
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Обсяги фінансування для реімбурсації лікарських засобів за програмою «Доступні 

ліки» становили – 2007,3 тис. грн., в тому числі 26.11.2018 додатково було отримано 443,4 

тис.грн.. Використано –  20073,3 тис. грн. або 100 %. 

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» продовжувалась 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. 

 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 розпочато 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.  
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Центр підготував заявку на участь у конкурсному відборі на отримання Гранту 

«Розбудова комунальних закладів ПМД, як центр передового досвіду» до кампанії ТОВ 

«Делойт консалтинг» за власним проектом «Розбудова Центру, як заклад пацієнт-

орієнтованої моделі надання первинної медичної допомоги». 

 Був придбаний пакет програмного забезпечення з налаштування та впровадження 

медичної інформаційної  системи (МІС) для використання медичними практиками 

електронних медичних документів. Вартість програмного забезпечення 624,8 тис.грн. 

    Запроваджений оновлений Національний перелік лікарських засобів України 

затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 2017 року «Про внесення змін до 

Національного переліку основних лікарських засобів». 

Від початку Національної кампанії із вибору лікаря, а саме з 02.04.2018 року 

укладено 38599 декларацій, що становить 74,8 % від загальної кількості дорослого 

населення, в тому числі від постійного дитячого населення 98 % і це один із найвищих 

показників результативності в Донецькій області та Україні. 

 Найбільш відповідально до укладання декларацій поставились батьки дітей. Наразі 

рівень укладання декларацій серед дітей у віці від 0 до 5 років становить 95,1%, від 6 до 17 

років 99,4%.  

 На кінець року укладено декларацій серед постійного населення у вікових групах: 

- 0-5 років – 2304; 

- 6-17 років – 5083; 

- 18-39 років – 8769; 

- 40-64 роки  - 14414; 

- більше 65 – 7989. 

 Вже 15 лікарів, серед яких 12 сімейних та 3 педіатра досягли оптимального рівня 

навантаження, ще 3 лікарі зроблять це найближчим часом. 

 Але поза межами договірних відносин з лікарями залишається ще 13001 тисяч наших 

громадян. Щоб долучити їх до Кампанії укладання декларацій медичні працівники 

започаткували Акції: «Обери свого лікаря», «Лікар для кожної сім’ї».  

У вихідні та навіть святкові дні в багатолюдних місцях нашого міста встановлюються 

палатки, де медичні працівники надають необхідні роз’яснення з укладання декларацій та 

пропонують обрати свого лікаря. 

В 2017 році була започаткована робота з 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, які визначають Порядок вибору лікаря та 

підготовки до початку компанії з підписання Декларацій між пацієнтом та лікарями «Лікар 

для кожної сім’ї». 

З 15 листопада 2017 року на підставі рішення міської ради від 26.07.2017 № 7/22-713 

«Про припинення шляхом перетворення Комунального закладу «Селидівський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» в комунальне некомерційне підприємство «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги Селидівської міської ради» Центр був перетворений 

із ЗОЗ-бюджетної установи на комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги Селидівської міської ради». 

Головний лікар Центру на посаду керівника був призначений 24.10.2017 року за 

результатами проведення  конкурсу на заміщення вакантної посади головного лікаря 
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комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Селидівської міської ради» оголошеного Селидівською міською радою. 

Відповідно до нового нормативно-правового статусу був оновлений його Статут, який 

затверджений рішенням міської ради  від  26.07.2017 № 7/22-714 «Про затвердження Статуту 

комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Селидівської міської ради» та зареєстрований в управлінні Державної реєстрації.  

Центром отримана  довідка про внесення до Єдиного державного реєстру 

підприємства, організації України, а також була підготовлена низка нормативно – правових 

документів для отримання  оновлених ліцензій, на право здійснення господарської діяльності 

відповідно до профілю та завдань, зокрема  

- на медичну практику; 

- на господарську діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та 

прекурсорів;  

Були отримані документи, які надають права на користування землею, приміщеннями 

та обладнанням, необхідним для надання медичної допомоги. 

В Центрі був оновлений Колективний договір, який відповідає змінам нормативно-

правового статусу Центру, є припис про його повідомну реєстрацію в органах місцевого 

самоврядування, з терміном дії на 2018 рік.  

Наявні Правила внутрішнього трудового розпорядку, які є в усіх структурних 

підрозділах та інші документи, які регламентують діяльність Центру, як комунального 

некомерційного підприємства зокрема наказ № 1 від 02.01.2018 «Про організацію діяльності 

комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Селидівської міської ради». 

Була оновлена номенклатура справ, яка погоджена Протоколом ЕК архівного відділу 

Селидівської міської ради з терміном дії 5 років.  

Формування документів, їх внутрішній та зовнішній обіг здійснюється у відповідності 

до затвердженої Інструкції з діловодства, яка розроблена згідно до Типової інструкції з 

діловодства в органах виконавчої влади. 

Забезпечується дотримання процедури одержання інформованої згоди пацієнтів. В 

амбулаторних картах, які на 89% повернуті до реєстратур, містяться інформовані добровільні 

згоди на обробку персональних даних; інформовані добровільні згоди на проведення 

діагностики, лікування та на проведення операцій та знеболювання, а також інформовані 

згоди, надані одним із батьків або іншим представником дитини на проведення щеплень або 

туберкулінодіагностики. 

Забезпечувався Порядок взаємодії структурних підрозділів Центру з іншими 

медичними закладами, перелік показань та порядок скерування пацієнтів до закладів 

вторинного та вищого рівнів надання медичної допомоги. 

На кінець 2017 року здійснена  оптимізація територіальної терапевтичної дільниці та 

перерозподіл прикріпленого населення за лікарями загальної практики-сімейної медицини. 

Для нормування штатної чисельності було оптимізовано 8,75 штатних посад 

медичних та інших працівників, серед яких 2,0 - лікарських штатних посад. 
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Здійснено подальше реформування системи надання первинних медичних послуг 

дітям вікової групи від 12 до 17 років. 

Запроваджена нова організаційна форма роботи в амбулаторії №1 м.Селидове, де було 

оптимізовано одну педіатричну дільницю, а дітей від 12 до 17 років закріплено за сімейними 

лікарями. 

Дітям цієї вікової групи медичні послуги надавалися сімейними лікарями амбулаторій 

№1 та №2 м.Селидове за місцем проживання дитини та її закріплення за територіальними 

дільницями. 

З 15.06.2017 року на сучасній електронній платформі – автоматизована інформаційна 

система фармаконагляду розпочата робота по моніторингу побічних дій лікарських засобів. 

Центром була визначена мережа його структурних підрозділів та кількість офіційно 

«прикріпленого населення».  

Окреслена географічна зона обслуговування, зокрема, сформований перелік вулиць, 

бульварів тощо, номерів будинків, населення яких приписується за амбулаторіями Центру, 

формування якої було здійснено на новій загальнодержавній платформі в електронному 

вигляді та внесено до єдиного реєстру України. 

Розпочата в тестовому режимі співпраця з електронною системою e-Health, в якій був 

зареєстрований Центр та його підрозділи, а також сімейні лікарі та лікарі -  педіатри, які 

отримали електронний цифровий підпис та зареєстровані в об’єднаній системі e-Health. 

Тобто сформовано підґрунтя коли за допомогою e-Health буде здійснюватись 

зберігання  медичної інформації в персональній електронній медичній картці та створені 

умови для реалізації принципу «гроші ходять за пацієнтом». 

Для забезпечення співпраці з електронною системою e-Health Центром була обрана та 

встановлена медична інформаційна система (МІС) з-поміж тих МІС, які пройшли перевірку і 

підключилися до центрального компоненту e-Health. 

Відповідно до пункту 7 розділу 3 Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», з 

метою оцінювання та постійного моніторингу наявності ресурсів Центру була запроваджена 

електронна система моніторингу за Програмою моніторингу медичних ресурсів HeRAMS. 

Для проведення в електронному вигляді моніторингу обігу лікарських засобів та 

очікуваних результатів, внаслідок проведення профілактики, лікування хворих та 

модифікації фізіологічних функцій їх організму в Центрі були створені сучасні платформи. 

Зокрема, завдяки електронній програмі Е-ліки по Центру та його структурних 

підрозділах надається публічна інформація про лікарські засоби, отримані в порядку 

централізованих постачань, закуплених за рахунок коштів місцевого бюджету, отриманих в 

якості гуманітарної допомоги. 

З 1 квітня 2017 року в рамках реформування системи охорони здоров’я була 

розпочата робота  щодо реалізації проекту «Доступні ліки». 

 Сума затверджених коштів для забезпечення реімбурсації вартості лікарських засобів 

на лікування хворих на серцево–судинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу та 

бронхіальну астму в рамках Урядової програми «Доступні ліки» з урахуванням доповнень 

становить 1197400,00 тис. грн., отримано від початку її дії 1197400,00 тис. грн., використано 

1197400,00   тис. грн. або 100 % від суми затверджених та суми отриманих коштів на рік. 

Від початку дії Урядової програми було виписано 31998 рецептів, за якими 11014 осіб 

отримали ліки безоплатно або з частковою сумою відшкодування їх вартості, в тому числі 
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хворих на серцево – судинні захворювання 10035 осіб, хворих на цукровий діабет ІІ типу 898 

осіб, на бронхіальну астму 81 особа. 

В 2016 році було здійснено формування штатного розпису Центру за новим 

принципом. Разом з тим була проведена реорганізація сімейної служби, внаслідок якої в 

Селидівській лікарській амбулаторії ЗПСМ № 1 була додатково сформована 1 дільниця 

загальної практики-сімейної медицини, що дозволило збільшити обсяги надання первинних 

медичних послуг сімейними лікарями. 

За рахунок придбання та перерозподілу комп’ютерної техніки між  лікарськими 

амбулаторіями 5 із 6 лікарських амбулаторій були забезпечені комп’ютерами в повному 

обсязі та здійснювали автоматизовану обробку талонів амбулаторного пацієнта (Ф 25-6/0). 

Облаштовано 7 робочих місць (АРМів) в бухгалтерії, 6 АРМів відповідно до ролі – 

«Реєстратура поліклініки», 22 АРМів  до ролі – «Лікуючий лікар поліклініки». В 5 

лікарських амбулаторіях Центру, де працює 2 і більше лікарів,  або 100%, створені локальні 

мережі, що є передумовою для запровадження електронного документообігу після 

отримання додаткової кількості комп’ютерів для лікарів Центру. 

В 2018 році виконаний передбачений обсяг роботи щодо інформатизації 

технологічних процесів  управління та входження Центру в єдиний інформаційний простір 

області та України. 

Наявний парк обчислювальної техніки становить 70 одиниць, які використовуються в 

різних підрозділах, в тому числі: адміністрації – 6, поліклініці – 47, інформаційно-

аналітичному кабінеті – 3, відділу кадрів – 2, інших – 7. 

Усі 6 амбулаторій та лікарі загальної практики сімейної медицини та педіатри  

забезпечені комп’ютерами в повному обсязі. В амбулаторіях була припинена автоматизована 

обробка талонів амбулаторного пацієнта (Ф 25-6/о). 

Облаштовано 7 робочих місць (АРМів) в бухгалтерії, 6 АРМів відповідно до ролі – 

«Реєстратура поліклініки», 30 АРМів  до ролі – «Лікуючий лікар поліклініки».  

В 5  амбулаторіях Центру, де працює 2 і більше лікарів,  або 100%, створені локальні 

мережі, що є передумовою для запровадження електронного документообігу після 

отримання додаткової кількості комп’ютерів для лікарів Центру. 

Була придбана медична інформаційна система для забезпечення електроного 

документообігу, яка надає змогу змінити паперові медичні картки і довідки, збереження всієї 

медичної інформації в персональній електронній картці, а також виписування електронних 

рецептів, які неможливо підробити. 

Центр підключений до мережі Інтернет, має свою  сторінку на сайті Селидівської 

міської ради, яка постійно оновлюється. 

В усіх 6 амбулаторіях створені умови для доступу електронних баз даних та ресурсів, 

вони забезпечені стаціонарним телефонним зв’язком та під’єднані до мережі Інтернет. 

Було подовжено використання 6 програм, серед яких ліцензійні програми  – «Кадри», 

«Медстат» версія 2.6.2., яка встановлена в 4 амбулаторіях,  а також  електронної 

автоматизованої інформаційно-аналітичної «УкрВак-08». 

Були оновлені електронні бази даних:  

- Державний реєстр України осіб, які постраждали в наслідок аварії на ЧАЕС, до якої 

включено 168, (2017 -178 осіб або 100 %; 2016 - 188 осіб або 100 %); 
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- реєстр хворих на гіпертонічну хворобу, до якого включено 12395, (2017- 14675 осіб 

або 98,9 %; 2016 -14193 осіб або 98,8 %) ; 

- в базу даних електронний реєстр листків непрацездатності внесено 5746; (2017- 4747  

лікарняних листків або 100 %; 2016 – 5525 або 100%) від початку формування бази.  

Усі бази даних зареєстровані шляхом повідомної реєстрації в Державній службі з 

питань захисту персональних даних в м. Києві. 

Розпочато формування реєстрів електронних баз даних пільгової категорії пацієнтів, 

хворих на бронхіальну астму, цукровий діабет другого типу, рідкісні (орфанні) 

захворювання, тощо. 

В Центрі використовуються локальні медичні протоколи на найбільш поширені 

хвороби, за якими здійснюється надання медичної допомоги на первинному рівні дорослим 

та дітям. На кожну хворобу розроблений локальний клінічній маршрут пацієнта.  

Також використовуються стандарти сестринського догляду, правила та інструкції по 

кожному  структурному підрозділу за якими запроваджена оцінка якості сестринського 

догляду, виконання маніпуляцій та процедур.   

Був сформований локальний формуляр лікарських засобів відповідно до Державного 

формуляру України десятого випуску. Проведений клініко-аналітичний «інтегральний» 

АВС/VEN аналіз ретроспективної оцінки раціонального використання бюджетних коштів на 

придбання лікарських засобів з визначенням рівня утилітарності кожного лікарського засобу. 

Від Центру професійної гармонізації «Реформа ЗОЗ» (Кабачний О.Г.) отримано погодження 

локального формуляру та проведеного АВС/VEN аналізу на 2019 рік. 

Було виявлено 23 побічні дії (по одній побічній дії лікарських засобів на кожного 

лікаря), та надані  повідомлення до державного фармкомітету в м. Києві,  (2017 – 25; 2016 – 

29). 

Первинна медична допомога надавалася мережею 6 амбулаторій ЗПСМ, 5 із яких, 

розгорнуті в містах та селищах Селидівської міської ради.  

Мережа амбулаторій сформована з урахуванням системи розселення  та потреб 

населення у первинних медичних послугах, з дотриманням вимог рівності та доступності 

первинної медико–санітарної допомоги.  

Амбулаторії здійснюють свою діяльність згідно до Положення про амбулаторію 

загальної практики-сімейної медицини та у відповідності до поставлених перед 

структурними підрозділами завдань. 

До складу мережі амбулаторій загальної практики-сімейної медицини (ЗПСМ) 

входять амбулаторії, які розгорнуті в:  

м. Селидове – 2 амбулаторії ЗПСМ; 

сел. Цукурине – 1 амбулаторія ЗПСМ; 

м. Гірник - 1 амбулаторія ЗПСМ; 

сел. Курахівка -  1 амбулаторія ЗПСМ; 

м. Українськ -  1 амбулаторія ЗПСМ. 

Фактичний рівень забезпечення амбулаторіями становить 1,2 на 10 тис. населення і є з 

урахуванням (до 20%) частки населення, яка проживає в мікрорайонах з малоповерховою 

забудовою нижче за нормативний (1,55).  

Для підвищення рівня нормативного забезпечення  по місту було передбачено 

створити одну амбулаторію шляхом монтажу мобільного  модульного приміщення в 
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м.Селидове в 2018-2019 році, але з здійсненням реформування системи первинної медичної 

допомоги можливі зміни щодо формування мережі амбулаторій 

 Радіус обслуговування з урахуванням відстані до найбільш віддаленого селища 

Гостре, населення якого прикріплене до амбулаторії ЗПСМ № 5 смт.Курахівка, становить 1,5 

км. 

Медичні послуги  надавались усім віковим групам населення (дітям від 0 до 18 років 

та дорослим) на підставі угоди укладеної між Селидівською міською радою та Центром 

первинної медико–санітарної допомоги, якою був визначений порядок організації медичного 

обслуговування населення, графіки роботи амбулаторій, а також  обсяги надання медичної 

допомоги на первинному рівні, зокрема: 

- надання первинної допомоги в амбулаторних умовах за місцем проживання 

(перебування) пацієнта; 

- надання консультацій; 

- проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, 

патологічних, фізіологічних ( під час вагітності) станів; 

- здійснення профілактичних заходів; 

- направлення відповідно до показань пацієнта для надання йому вторинної або 

третинної медичної допомоги; 

- надання невідкладної медичної допомоги у разі гострого розладу фізичного або 

психічного здоров’я.  

Організаційною формою роботи в  більшості амбулаторій є групова практика, коли 

разом з лікарем загальної практики – сімейним лікарем, який надає первинні медичні 

послуги, як дорослому так і дитячому населенню,  працює лікар – педіатр дільничний, який 

надає медичні послуги дітям. При цьому лікар–педіатр виступає як спеціаліст, який 

консультує колег в особливо складних випадках. 

Групова практика  прийому пацієнтів  за своїм видом є формою організації 

роздільного прийому дорослих та дітей. В амбулаторіях, в залежності від рівня кадрового 

забезпечення, дотримуються трьох видів групової практики. 

 В амбулаторіях ЗПСМ № 1, 2 м.Селидове проводиться переважно роздільний прийом 

лікарями загальної практики–сімейними лікарями та лікарями-педіатрами. Їх спільна робота 

забезпечує  взаємодію, обмін інформацією  та виключає дублювання медичної допомоги. 

В амбулаторіях м.Гірник та м.Українськ проводиться змішаний прийом дорослих та 

дітей. До лікарів загальної практики-сімейних лікарів прикріплені як дорослі, так і діти 

різних вікових груп.  

Лікарями-педіатрами надається медична допомога дітям різних вікових груп та 

забезпечується надання консультативної допомоги іншим лікарям. 

 В амбулаторії ЗПСМ № 6 м.Українськ надання медичної допомоги здійснюється за 

сімейним принципом дорослих та дітей усіх вікових груп. 

Забезпечувався розподіл потоків хворих дорослих та дітей. Хворі діти, які захворіли 

вперше, обслуговувались в ізоляторах амбулаторій або на дому за викликами лікарів. 

Здорові-  за графіком у вівторок – четвер. 

Здійснювалась робота щодо поліпшення  кадрового забезпечення  лікарями та 

молодшими медичними спеціалістами амбулаторій, підвищення професійного рівня 

медичних працівників. 
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В 2018 році до роботи в амбулаторіях  лікарі загальної практики-сімейної медицини 

не залучались (2017- 3; 2016 – 5). 

З урахуванням лікарів, які вибули по різним причинам, зокрема лікарів вузьких 

спеціальностей, штатні посади яких були передані на другий рівень надання медичної 

допомоги загальна кількість лікарів, які працюють у Центрі, становить – 32; (2017 -36; 2016 – 

33). 

 Рівень укомплектованості лікарськими кадрами (без лікарів-інтернів) становить 95,5; 

(2017 - 73,3; 2016 - 70,2%), і наблизився до оптимального. Рівень укомплектованості 

лікарями, за якими закріплене населення  98,1% (2017 -80%; 2016 - 74%), в тому числі 

лікарями загальної практики–сімейними лікарями 100% (2017 - 81,8 %; 2016 - 79,3 %), 

(посада дільничного терапевта оптимізована)  (2016 – 100%), дільничними педіатрами 90,9%;  

(2017- 66,7%; 2016 – 46,2%). 

Рівень укомплектованості лікарськими кадрами  в усіх амбулаторіях наблизився до 

оптимального. В 2017 році в ЗПСМ № 1 м.Селидове він  становить 87,5 %, 7 фізичних осіб на 

8 шт. посадах (2016 - 71,4%, 5 фізичних осіб на 9 шт. посадах). В амбулаторії ЗПСМ № 6 

м.Українськ -  50 %, де 4 фізичних осіб працюють на 8 штатних посадах (2016 - 57,1 %, 5 

фізичних осіб на 8,75 шт. пос.).  

Основним працівником укомплектована штатна посада лікаря загальної практики-

сімейної медицини в амбулаторії ЗПСМ  № 3 смт.Цукурине. 

Загальний рівень забезпеченості лікарями становить 6,2 (2017 – 6,6; 2016 - 6,4), 

лікарями первинної медичної допомоги 5,0 (2017- 5,4; 2016 - 4,5) на 10 тис. населення. 

В Центрі та його амбулаторіях збільшилась кількість працівників, які відповідають 

вимогам кваліфікаційних характеристик професій за наявністю кваліфікаційних категорій, 

сертифікатів лікаря-спеціаліста та проходження післядипломної підготовки. 

За минулий рік 6 (2017 – 4;2016 – 5) лікарів були направлені на курси підвищення 

кваліфікації, 8 (2017- 2; 2016 – 6) лікарів атестовані і переатестовані. Проводилась 

перепідготовка 1 лікаря по циклу «загальна практика–сімейна медицина». 

Серед 32  (2017- 33; 2016 – 33) лікарів (без лікарів-інтернів), які працюють в Центрі і  

амбулаторіях, 24 або 82,8%; (2017- 24 або 72,7 %; 2016 - 23 або 69,7%)  лікарів мають 

кваліфікаційну категорію, в т.ч. 15 або 51,7%; (2017- 12 або 36,4 %; 2016 - 13 або 39,4%) 

вищу кваліфікаційну категорію; 5 або 17,2% (2017- 7 або 21,2 %; 2016 - 7 або 21,2%) - першу 

кваліфікаційну категорію; 4 або 13,8%, (2017 -5 або 15,2 %;  2016 - 3 або 9%) другу  

кваліфікаційну категорію; 8 або 27,6%, (2017 -9 або 27,3 %; 2016 - 10 або 30,3 %) лікарів 

мають статус лікаря–спеціаліста. Лікарів без визначення рівня професійного статусу  немає. 
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Мал. № 1 Структура лікарів за рівнем                     Мал. № 2  Структура лікарів за рівнем  

кваліфікації у 2018 році  кваліфікації у 2017 році 

(% від загальної кількості лікарів)                                    (% від загальної кількості лікарів) 

 

За даними Ф. 17 серед 68, (2017-86; 2016 – 96) середніх медичних працівників 

кваліфікаційні категорії мають 48 або 70,6%, (2017- 55 або 64 %; 2016 - 56 або 58,5%) 

молодших медичних спеціалістів, в тому числі 30 або 44,1%, (2017- 30 або 34,9 %;2016 – 30 

або 31,2%) вищу кваліфікаційну категорію; першу кваліфікаційну категорію 17 або 25%, 

(2017-22 або 25,6 %; 2016 – 21 або 21,9%); другу кваліфікаційну категорію 1 або 1,47%, 

(2017- 3 або 9,5 %; 2016 – 5 або 5,2%). 

Не мають кваліфікаційної категорії 20 або 29,4%, (2017- 31 або 36%; 2016 - 40 або 

41,7%) молодших спеціалістів, в більшості з причини відсутності необхідного стажу роботи 

для її отримання та наявності молодих спеціалістів, які не підлягають атестації. 
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Мал. № 3 Структура молодших медичних       Мал. № 4  Структура молодших медичних 

спеціалістів за рівнем кваліфікації у 2018 році    спеціалістів за рівнем кваліфікації у 2017 році 

( % від загальної кількості молодших                   (% від загальної кількості молодших 

медичних спеціалістів)      медичних спеціалістів) 
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Серед 29 лікарів (2017-33; 2016 – 33) (без лікарів-інтернів), які працюють в Центрі та 

його амбулаторіях, 14 або 48,3%, (2017 -15 або 45,5 %; 2016 - 17 або 51,7%) є лікарями 

пенсійного віку; серед молодших медичних спеціалістів 6 або 8,8%, (2017- 14 або 16,3 %; 

2016 - 15 або 15,6%) є пенсіонерами за віком.  

В 2016- 2017 роках для забезпечення рівності та доступності медичних послуг на 

первинному рівні надання медичної допомоги лікарі залучаються до роботи на 1,5 штатних 

посад.  

В 2018 році доступність первинних медичних послуг та рівень заробітної плати 

залежить від укладених декларацій, якості медичних послуг та сервісу їх надання. 

Для вирішення кадрової проблеми на перспективу по місту була затверджена 

Програма «місцевих стимулів», яка надає можливість  здійснювати навчання одного 

студента, післядипломної підготовки  молодих лікарів–спеціалістів та заохочення медичних 

працівників до більш ефективної праці.  

З 2016 року за допомогою Програми «Місцевих стимулів» було розпочато навчання 

одного студента, а з 2018 року ще одного студента у вищому навчальному медичному 

закладі І-ІV рівня акредитації  на договірних засадах за кошти міського бюджету, який в 

подальшому буде працювати в однієї із амбулаторій. 

Центр став базовим закладом для підготовки 3 лікарів-інтернів, для заохочення яких 

до подальшої роботи в нашому місті їм була призначена муніципальна стипендія. 

Надсилалися листи до ректора Донецького медичного університету, подані заявки до 

Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації  про направлення лікарів для роботи в 

нашому місті. 

В Центрі забезпечено дотримання законодавства щодо звернень громадян. 

Затверджений графік та порядок проведення особистого прийому, здійснюється реєстрація 

звернень громадян, сформовані справи на письмові звернення громадян та звернення по 

гарячій урядовій лінії.     

В 2016-2018 роках письмових звернень громадян не було. 

На особистому прийомі зареєстровано 12 звернень (2017- 25; 2016 – 43), що на 13 

менше, ніж у минулому році. 

Усі звернення розглянути у термін до 15 днів. За результатами їх розгляду 7 звернень 

або 58,3 % (2017- 17 або 68%; 2016 – 27 або 62,8%) були задоволені. В  5 випадках звернень 

або 44,6 % (2017- 8 або 32%; 2016 - 16 або 37,2%) громадяни отримали ґрунтовні 

роз’яснення.  

До Урядової Гарячої лінії було 29 звернень (2017 -17), що на 29 або в 2,7 рази більше 

ніж у минулі роки. 

В 2018 році за даними НСЗУ чисельність населення на закріпленій території 

становить 51280, за даними центру статистики облдержадміністрації м.Краматорськ у 

м.Селидове - 51560 осіб, що на 1478 осіб або на 2,9% більше минулого року (2017 – 50082; 

2016 – 51554). 

Розподіл прикріпленого постійного населення за статево-віковою ознакою становить:  

дітей - 6444 (2017 -6425; 2016 – 7741);  підлітків – 984 (2017-1063; 2016 – 1106);  дорослих – 

44132 (2017 – 42594; 2016 – 43938). 

Кількість тимчасово переміщених осіб, які фактично проживають на території 

обслуговування, становить – 1055 (2017 -1304; 2016 – 2090) серед яких 327 дітей. 
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Протягом звітного року народилось 635 дітей, що на 26 дітей або 4,2% більше, ніж у 

минулому році (2017 -609; 2016 -558). 

Збільшення рівня народжуваності є наслідком відображення соціально-економічного 

стану, збільшенням кількості жінок репродуктивного віку за рахунок переміщених осіб, а 

також можливості жінкам за консультаціями сімейних лікарів самим регулювати процес 

планування сімʼї. 

Загальна кількість померлих становить 887 осіб, що на 49 осіб або 5,8 % більше, ніж у 

минулому році, (2017 -838; 2016 – 935). 

Динаміка демографічних процесів демонструє стабільний рівень від’ємності  

показників природного руху населення, але має тенденцію до зменшення. 
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Мал. № 5 Природній рух населення (на 1 тис. населення) 

 

Співвідношення рівня народження та смертності визначає негативну динаміку 

демографічних процесів та від’ємний природній рух населення, який становить – 4,9 (2017 -

4,5; 2016 – 7,3). 

Здійснювався моніторинг загальної смертності населення за даними причин 

смертності.  
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Мал. № 6 Структура смертності населення       Мал. № 7 Структура смертності населення 

за основними причинами у 2018 році                                      за основними причинами у 2017 році 

(відсоток від загальної кількості померлих)            (відсоток від загальної кількості померлих) 

 

Структура причин смертності залишається незмінною, де головними чинниками є 

серцево судинні захворювання, новоутворення, хвороби органів травлення, дихання, 

інфекційні та паразитарні хвороби. 

У класі хвороб системи кровообігу переважними причинами смерті є захворювання на 

ішемічну хворобу та церебровоскулярні хвороби; хвороб травлення – цероз печінки; хвороб 

органів дихання – хронічні бронхіти, пневмонії; інфекційних та паразитарних хвороб – 

туберкульоз органів дихання та хвороби з умовлені ВІЛ-інфекцією. 

Однією з демографічних проблем залишається смертність населення в працездатному 

віці, зокрема, «надсмертність» чоловіків, яка більше ніж вдвічі перевищую смертність жінок 

у цій віковій групі. 

З огляду на це буде продовжуватись робота, спрямована на запобігання та зменшення 

рівня захворюваності, насамперед, найбільш розповсюджених та соціально–значимих 

захворювань, які є головними чинниками передчасної смерті людей.  

Кількість населення, з якими укладені декларації, а раніше які були  прикріплені до 

лікарів різного профілю, становить: 

- лікарів ЗПСМ  - 34475 осіб (раніше були прикріплені - 2017- 4565; 2016 – 44786); 

- дільничних терапевтів – 0 осіб, (2017- 0;2016 – 1800); 

- дільничних педіатрів – 4084 осіб (2017 – 4431; 2016 – 4968). 

За досягнутим рівнем результативності питома вага населення, з якими укладені 

декларації з лікарями загальної практики-сімейними лікарями становить 89,4%, 

(раніше питома вага становила - 2017-91,2 %; 2016 – 86,9%).  
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Мал. № 8 Структура прикріпленого                      Мал. № 9 Структура прикріпленого 

населення до лікарів у 2018 році                        населення до лікарів, які надають первинну 

(% від кількості пацієнтів,                                        медичну допомогу у 2017 році                  

які уклали Декларації)                                             (% від кількості прикріпленого населення) 
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Середня кількість прикріпленого населення на 1 штатну посаду: 

- лікарів ЗПСМ  -  1642 осіб (2017- 1522; 2016 – 1554); 

- дільничних терапевтів – 0 осіб (2017-0; 2016 – 1800); 

- дільничних педіатрів – 743 осіб (2017 -985; 2016 – 946). 

Середня кількість прикріпленого населення на 1 фізичну особу: 

- лікарів ЗПСМ  - 1642 осіб (2017- 1902; 2016 – 1947); 

- дільничних терапевтів – 0 осіб (2017-0; 2016 – 1800); 

- дільничних педіатрів – 817 осіб (2017 -1477; 2016 – 1241). 

Досягнутий рівень результативності за показником питомої ваги сімейних 

лікарів, що обслуговують населення від народження протягом життя становить 19,2 % 

(5 лікарів). 

В Центрі надано право пацієнтам на вільний вибір лікаря ПМД. 

До лікарів Центру, включно з відвідуваннями хворих вдома, здійснено 194702 (2017-

306374; 2016 – 303388) відвідувань, або на 36,4 % менше проти минулого року, в тому числі: 

на прийомі в амбулаторіях 174188 (2017- 253360; 2016 – 252626), за викликами на дому 

20514 (2017- 53014; 2016 – 50762).  

Середній рівень відвідувань на 1-го мешканця становить  3,8 (2017 - 6,1; 2016 - 5,9) 

або на 37,7 % менше проти минулого року.  

Із загальної кількості звернень до лікарів, кількість звернень з профілактичною метою 

становить 78384 або 45% (2017 - 114422 або 45,2 %; 2016 - 113759 або 45,0%), з приводу 

захворювань 95804 або 55% (2017 -138938 або 54,8 %; 2016 - 138867 або 55,0%). 

З профілактичною метою до лікарів звернулось:  

- загальної практики-сімейних лікарів –  61231 або 45% (2017- 88794 або 45,1 %; 2016 

- 82819 або 45,0%). 

Серед дитячого населення у віці 0–17 років питома вага відвідувань лікарів з 

профілактичною метою становить 17153 або 45% (2017- 21916 або 45,1 %; 2016 - 25702 або 

45,1 %), з приводу захворювань 20967 або 55% (2017 - 26633 або 54,9 %; 2016 - 31335 або 

54,9%). 

Питома вага відвідувань становить до: 

- сімейних лікарів – 78,7% (2017 - 80,8 %; 2016 - 74,2%); 

- дільничних терапевтів – 0% (2017- 0 %; 2016 - 4,3%); 

- дільничних педіатрів –  21,3% (2017 -19,2 %; 2016 - 21,4%). 

Кількість хворих, що розпочали та закінчили лікування у лікарів, що надають 

первинну медичну допомогу, становить 76569 або 87,9% (2017 -109055 осіб або 90,9 %; 2016 

- 78208 осіб або 89,2%) від загальної кількості хворих, які отримали лікування в Центрі 

(нормативне значення показника 80% і більше). 

Досягнутий рівень результативності початку та закінчення лікування у лікарів 

Центру – 87,9%. 

Загальна кількість хворих, які звернулись за медичною допомогою до лікарів Центру і 

які за їх направленням отримали лікування у лікарів ІІ та ІІІ рівнів, становить 10525 осіб або 

12,08% (2017- 10890 або 9,1 %; 2016 - 9436 осіб або 10,8%).  

 Кількість хворих, які звернулись за медичною допомогою до лікарів Центру і які за їх 

направленням проліковані стаціонарно, становить 4445осіб або 5,1% (2017 - 6511 або 5,4% 

(2016 - 6519 осіб або 7,4%). 
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Кількість хворих, з числа тих що звернулися до ЦПМСД, які проліковані амбулаторно 

у лікарів вторинного рівня, становить 6080 осіб або 6,98% (2017 - 4379 або 3,7 %; 2016 - 2917 

осіб або 3,4%).  

В Центрі була налагоджена система одержання та подальшого розподілу між 

амбулаторіями ЗПСМ інформації про стаціонарне лікування в закладах вторинного рівня за 

ф. № 027/о та консультацій за ф. № 028/о. 

87,92

6,98

5,1

у лікарів ПМСД

амбулаторно у
лікарів ІІ рівня

 стаціонарно

              

90,9

3,7

5,4
у лікарів ПМСД

амбулаторно у
лікарів ІІ рівня

стаціонарно

               
Мал. № 10 Структура надання медичної             Мал. № 11 Структура надання медичної  

допомоги хворим  у 2018 році                                        допомоги хворим у 2017 році 

(% від кількості хворих, що звернулись             (% від кількості хворих, що звернулись 

за медичною допомогою)                                               за медичною допомогою) 

 

Для  медичної допомоги хворим, які потребували тривалого вливання лікарських 

засобів в кожній амбулаторії, були створені денні стаціонари поліклініки,  в яких розгорнуто 

88 місць терапевтичного та педіатричного профілю, в тому числі для лікування дорослих 58 

місць і 30 місць для лікування дітей. 

Рівень забезпечення місцями в денних стаціонарах поліклініки на первинному рівні 

становить 17,1 (2017- 17,6; 2016 - 17,0) місця на 10 тис. населення. 

В умовах ДСП отримали лікування  3578 осіб,  що становить 694 на 10 тис. населення 

і на 14 % менше, ніж у минулому році (2017 – 4080; 2016 – 4060).  

Робота місця ДСП дорівнює 314,3 ліжко-днів (2017- 358,7; 2016 – 351)  і є 

недостатньою з огляду на ефективність їх використання.  

Середня тривалість лікування в цих економічно–вигідних підрозділах становить 7,7 

днів (2017- 7,7; 2016 – 7,6), в тому числі: серед працюючих осіб 7,3 днів (2017 – 6,7; 2016 – 

6,4). 

Лікарями амбулаторій використовувались такі форми надання медичних послуг, як 

лікування на дому. В умовах стаціонару на дому було проліковано 2539 осіб або 507,0  на 10 

тис. населення (2017- 3631 або 725,0; 2016 - 3667 або 711,3). 

В Центрі продовжив свою діяльність пункт невідкладної медичної допомоги, 

працівниками якого здійснено 1882 (2017 – 1986; 2016 – 2153) виїзди, в тому числі : 

- 255 (2017 – 278; 2016 – 1465) для виконання медичних призначень хворим на 

онкологічну патологію в термінальній стадії захворювання;  

- 425 (2017 – 45; 2016 – 60) виїздів за викликами населення для встановлення факту 

ненасильницької смерті померлих;  
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- 999 (2017 -1048; 2016 – 478) виїзди за викликами, що передані станцією швидкої 

допомоги;  

- 203 (2017 – 210; 2016 – 150) виїздів за викликами лікарів поліклініки. 

Зменшена на 8,3% (2017 - 278; 2016 – 1465) кількість виїздів, що пов’язано з 

запровадженням нового Порядку проведення знеболювання хворим в термінальній стадії 

захворювання, коли виконання лікарських призначень проводиться самим хворим, або його 

родичами. 

В Центрі здійснювалось планування та проведення динамічного нагляду за 

контингентами прикріпленого населення для виявлення факторів ризику, латентних форм 

захворювань та захворювань, які потребують лікування. 

Щороку формуються Плани профілактичного огляду, до яких включаються як 

контингенти, які підлягають огляду один раз на три роки, так і контингенти з метою 

цільового виявлення захворювань, та діти. 

Профілактичними оглядами було охоплено 32972 особи або 97 % (2017 - 31854 особи 

або 93,9 %; 2016 - 33167 особи або 93,8%) із числа неорганізованого населення та певних 

контингентів населення, медичне обслуговування яких передбачено на первинному рівні 

надання медичної допомоги. 

Робітники промислових підприємств направлялись для проведення профілактичних 

оглядів на вторинний рівень, який здійснював його на підставі укладених договорів з 

підприємствами та організаціями усіх форм власності. 

В повному обсязі профілактичними оглядами були охоплені діти у віці 0-17 років 

7488 осіб 100 % (2017- 7471 осіб або 100 %; 2016 - 7741 осіб або 100,0 %). 

 За результатами профілактичних оглядів  вперше виявлено 7265 або  22% (2017 - 

21,79 %; 2016 - 23,7%) захворювань,  в тому числі таких найбільш розповсюджених 

захворювань як: 

- гіпертонічна хвороба всі форми – 3,6 % (2017 - 4,51 %; 2016 - 3,0%); 

- ішемічна хвороба серця – 2,9% (2017 - 2,83 %; 2016 - 2,1%); 

Вперше виявлені і такі захворювання як : 

- хронічний бронхіт – 0,5% (2017- 0,6 %; 2016 - 0,4%); 

- цукровий діабет – 0,6% (2017 - 0,7 %; 2016 - 0,6%); 

- хвороби нирок – 0,2 % (2017- 0,5 %; 2016 - 0,3%); 

- хвороби кістково – м’язової системи –  4,0 % (2017 - 4,5 %; 2016 - 5,1%); 

- анемії та інші захворювання крові – 0,5% (2017 - 0,6  %; 2016 - 0,3%). 

При профілактичних оглядах вперше виявлено 33 випадків або 34,7 % онкопатології  

від загальної кількості виявлених захворювань на онкопатологію (2017-  40 або 38,8%; 2016 – 

43 або 35,8%). 

Питома вага злоякісних новоутворень виявлених в 3-4 стадії – візуальні форми 

становить 2 випадки або 8,7 % (2017- 6 або 5,8%; 2016 – 0 або 0%). 

Серед хворих на рак шийки матки в занедбаній стадії перебігу хвороби  виявлено не 

було серед 6 вперше виявлених випадків (2017- 1 випадок із 3; 2016 - 0 випадків із 6). Із 6 

випадків раку шийки матки 6 або 100 % були виявлені при профоглядах. 

Серед хворих на рак молочної залози виявлено 1 із 5 випадків або 20 % в ІІІ – IV 

стадії перебігу хвороби  (2017- 0 із 10 випадків або 0%; 2016 - 2 із 21 випадку або 9,5 %). 

Виявлено при профоглядах 5 випадків або 100 % (2017- 5 або 100%; 2016 – 13 або 66,6%). 
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Скринінгом на рак шийки матки було охоплено 18610 або 79,6%; (2017- 16605 або 

87,6 %; 2016 - 17624 або 94,6%) жінок, включених до плану профілактичного огляду на рік 

21109 (2017- 18950; 2016 – 18625). 

На рак молочної залози шляхом проведення мамографії було обстежено 1476 або 

27,7% (2017- 1194 або 21,5 %; 2016 - 1577 або 28,6%) від плану, визначеного на рік 5320 

(2017- 5541; 2016 – 5609), що не забезпечує своєчасність виявлення цієї патології. 

В 2018 році припинений моніторинг захворюваності та поширеності хвороб. 

За даними моніторингу поширеності хвороб та захворюваності, який на первинному 

рівні здійснювався з 3 джерел – за зверненнями за медичною допомогою, за результатами 

проведення медичних оглядів та аналізу причин смерті рівень поширеності захворювань 

становить 0 і збільшився на 0% (2017 - 14899,4; 2016 – 14749,2); захворюваності становить 0 

на 10 тис. населення  і зменшився на 0 % (2017- 4563,1; 2016 - 4838,6). 

Рівень поширеності хвороб та захворюваності серед визначених вікових груп 

населення: 

дітей віком від 0-14 років: 

- поширеність – 0 і зменшилась на 0 % (2017- 17902,9; 2016 – 21695,4) 

- захворюваність – 0 і зменшилась на 19,5 % (2017 -13328,6; 2016 – 16554, 1)  

дітей віком від 15 до 17 років: 

- поширеність – 0 і зменшилась на 0 % (2017- 24365; 2016 – 25636,8) 

- захворюваність – 0 і зменшилась на 0 % (2017- 14515,5; 2016 – 17850)  

дорослих - 18 років і старше: 

- поширеність – 0 і збільшилась на 0 % (2017 - 14222,9; 2016 – 13473) 

- захворюваність – 0 і збільшилась на 0  % (2017 - 3002,1; 2016 – 2820,6). 

  

Структура поширеності захворювань та захворюваності серед дітей віком від 0 до 

14 років 

 

62,5

8,6

6

3,3

4,7

14,9

Хвороби органів
дихання

хвороби кістково-
м'язевої системи

Хвороби органів
травлення

Хвороби нервової
системи

Інфекційні та
паразитарні
хвороби

Інші
        

 

 

Мал. № 12 Структура поширеності 

захворювань серед дітей віком від 0-14 у 2016 

році (% від загальної кількості по класам) 

 

72,6

5,3

3,4

2,2

6,1

10,4

Хвороби органів
дихання

хвороби кістково-
м'язевої системи
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Хвороби нервової
системи

Інфекційні та
паразитарні
хвороби
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Мал. № 13 Структура захворюваності 

серед дітей віком від 0-14 у 2016 році  (% від 

загальної кількості по класам) 
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Мал. № 14 Структура поширеності 

захворювань серед дітей віком від 0-14 у 2017 

році (% від загальної кількості по класам) 
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Мал. № 15 Структура захворюваності 

серед дітей віком від 0-14 у 2017 році  (% від 

загальної кількості по класам) 

 

 

Структура розповсюдження захворювань та захворюваності серед дітей віком від 

15 до 17 років 

 

54,6
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Мал. № 16 Структура поширеності 

захворювань серед дітей віком від 15-17 у 

2016 році (% від загальної кількості по 

класам) 

 

72,4

4,4
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Мал. № 17 Структура захворюваності 

серед дітей віком від 15-17 у 2016 році (% 

від загальної кількості по класам) 
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Мал. № 18 Структура поширеності 

захворювань серед дітей віком від 15-17 у 

2017 році (% від загальної кількості по 

класам) 
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Мал. № 19 Структура захворюваності 

серед дітей віком від 15-17 у 2017 році (% 

від загальної кількості по класам) 

 

 

Структура поширеності захворювань та захворюваності серед дорослих 18 і 

старше років 
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Мал. № 20 Структура поширеності 

захворювань серед дорослих 18 і старше 

років у 2016 році (% від загальної кількості по 

класам) 
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Мал. № 21 Структура захворюваності 

серед дорослих 18 і старше років у 2016 році 

(% від загальної кількості по класам) 
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системи 

кровообі

гу; 55

Хвороби 

органів 

дихання; 

11,7

Хвороби 

кістко-

м'язової; 

7,1

Хвороби 

огранів 

травленн

я; 13,2

 
Мал. № 22 Структура поширеності 

захворювань серед дорослих 18 і старше 

років у 2017 році (% від загальної кількості по 

класам) 

Ішні; 6,7

Хвороби 

ендокрин

ної; 3,7

Хвороби 

сечо-

статевої 

системи; 

3,2

Хвороби 

системи 

кровообі

гу; 29,8

Хвороби 

органів 

дихання; 

38,6

Хвороби 

кістко-

м'язової; 

9,6

Хвороби 

огранів 

травленн

я; 8,4

Мал. № 23 Структура захворюваності 

серед дорослих 18 і старше років у 2017 році 

(% від загальної кількості по класам) 

 

Серед дитячого населення у віковій групі від 0 до 14 років рівень поширеності та 

захворюваності переважно визначається деякими класами та окремими хворобами, зокрема 

деяким інфекційним та паразитарним хворобам, хворобам крові та кровотворних органів, 

хворобам ока, хворобам ендокринної системи, хворобам травлення, класу «хвороби 

ендокринної системи та ожиріння», класу «хвороби нервової системи», «хвороби кістково-

м’язової системи», а також деяких хвороб органів дихання, зокрема – гострі ларингіти, 

трахеїти, тонзиліти. 

Дещо зменшився рівень захворюваності по класу інфекційних та паразитарних 

хвороб, ендокринної системи, хвороб нервової системи, кровообігу, органів дихання та 

кістково - м’язової системи. 

Серед дітей підліткового віку 15-17 років поширеність захворювань переважно 

визначається за окремими класами та хворобами, зокрема деякими інфекційними та 

паразитарними хворобами, хвороби крові та кровотворних органів, хворобами ока, 

хворобами ендокринної системи,  класу «хвороби ендокринної системи та ожиріння», класу 

«хвороби нервової системи», травлення та кістково – м’язової системи,  а також деяких 

хвороб органів дихання, зокрема – гострі ларингіти, трахеїти, тонзиліти. 

Рівень захворюваності дещо збільшився по класу хвороб інфекційних та 

паразитарних, хвороб ока та кровообігу. 

Серед дорослих 18 і більше років рівень поширеності хвороб переважно 

визначається за окремими класами та окремими хворобами, зокрема: хворобами системи 

кровообігу,  «хвороби нервової системи», «хвороби ока, вуха», хворобам ендокринної 

системи, класу «хвороби нервової системи», хвороб органів дихання, зокрема – гострі 
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ларингіти, трахеїти, тонзиліти,   хворобам крові та кровотворних органів, хвороби травлення 

та сечостатевої системи . 

Рівень загальної захворюваності дещо збільшився за рахунок зростання захворювань 

по класу інфекційних та паразитарних хвороб, хвороби крові та нервової системи. 

Загальна кількість хворих з хронічною патологією, які перебувають під «Д» 

спостереженням у лікарів, які надають первинну медичну допомогу, становить 28351 особи і 

зменшилась на 2,6% (2017 – 28351; 2016 – 29103) з причини передачі штатних посад лікарів 

вузьких спеціальностей на другий рівень надання медичної допомоги. 

Досягнутий рівень результативності за даними охоплення диспансерним 

спостереженням становить 0 осіб  на 1 тис. населення (2017 – 566; 2016 – 758,5). 

Рівень охоплення диспансерним спостереженням населення у визначених вікових 

групах становить:  

- серед дітей – 0 осіб або 0 на 1 тис. дитячого населення (2017- 3671або 571,4; 2016 – 

4570 або 718,1);  

- серед підлітків – 0 осіб або 0 на 1 тис. дитячого населення в підлітковому віці (2017 -

1151особи або  1082,8 ; 2016 – 1052 особи або 950,3); 

- серед дорослих – 0 осіб або 0 на 1 тис. дорослих (2017 – 23529 або 552,4; 2016 – 

33481 особа або 759,5). 

 

Інші 

хвороби

; 30,6

Хвороби 

органів 

дихання 

; 25,1

Хвороби 

нервово

ї 

системи 

; 9,1

Хвороби 

кістково-

м'язової 

системи; 

22,9 Хвороби 

органів 

травлен

ня; 12,3

         

Інші 

хвороби; 

26,2

Хвороби 

ока; 10,7

Хвороби 

органів 

дихання 

; 16,7

Хвороби 

нервової 

системи ; 

9,5

Хвороби 

кістково-

м'язової 

системи; 

23,5

Хвороби 

органів 

травленн

я; 13,4

 
 

Мал. № 24 Структура диспансеризації                    Мал. № 25 Структура диспансеризації 

дітей по класам захворювань у 2016 році                       дітей по класам захворювань у 2017 році 

(% від загальної кількості по класам)                                   (% від загальної кількості по класам) 

 

Переважними хронічними хворобами, які стали підставою диспансерного 

спостереження за дітьми є захворювання на хвороби ендокринної системи, нервової системи, 

хвороби ока та вуха, хвороби системи кровообігу, хвороб органів дихання, зокрема – гострі 

ларингіти, трахеїти, тонзиліти, хвороби мигдаликів та аденоїдів, бронхіальна астма, хвороби 

травлення, зокрема гастрити та дуоденіти, хвороби кістково – м’язової системи та шкіри, 

сечостатевої системи анемію, ожиріння, дитячий церебральний параліч, міопію, хронічні 

хвороби мигдаликів та аденоїдів, інфекції нирок, зокрема хронічний пієлонефрит. 
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Хвороби 

ока; 11,9

Інші 

хвороби; 

23,1

Хвороби 

органів 

дихання 

; 15,6

Хвороби 

нервової 

системи ; 

13,4

Хвороби 

кістково-

м'язової 

системи; 

23,5

Хвороби 

органів 

травленн

я; 12,5

         

Хвороби 

ока; 15,2

Інші 

хвороби; 

18,1

Хвороби 

органів 

дихання ; 

10,4

Хвороби 

нервової 

системи ; 

15,2

Хвороби 

кістково-

м'язової 

системи; 

26,2

Хвороби 

органів 

травленн

я; 14,9

 
Мал. № 26 Структура диспансеризації                    Мал. № 27 Структура диспансеризації 

дітей підліткового віку по класам                        дітей підліткового віку по класам 

захворювань у 2016 році                                                                захворювань у 2017 році  

(% від загальної кількості по класам)                        (% від загальної кількості по класам) 

 

Серед дітей підліткового віку переважними хронічними хворобами, які стали 

підставою для диспансерного спостереження за дітьми є захворювання на хвороби 

ендокринної системи, нервової системи, хвороби ока та вуха, хвороби системи кровообігу, 

хвороб органів дихання, зокрема – гострі ларингіти, трахеїти, тонзиліти, хвороби мигдаликів 

та аденоїдів, бронхіальна астма, хвороби травлення, зокрема гастрити та дуоденіти, хвороби 

кістково–м’язової системи та шкіри, сечостатевої системи анемію, ожиріння, дитячий 

церебральний параліч, міопію, хронічні хвороби мигдаликів та аденоїдів, інфекції нирок, 

зокрема хронічний пієлонефрит. 

 

 

Хвороби 

системи 

кровообіг

у; 37,7

Хвороби 

органів 

дихання; 

3,6

Інші 

хвороби; 

36,4

Хвороби 

сечостате

вої 

системи; 

1

Хвороби 

ендокрин

ної 

системи ; 

7,2

Хвороби 

кістково-

м'язової 

системи; 

3,9

Хвороби 

органів 

травленн

я; 10,2

         

Хвороби 

системи 

кровообіг

у ; 57

Хвороби 

органів 

дихання; 

5,3

Інші 

хвороби; 

1,2

Хвороби 

сечостате

вої 

системи; 

Хвороби 

ендокрин

ної 

системи ; 

10,8

Хвороби 

кістково-

м'язової 

системи; 

7,6

Хвороби 

органів 

травленн

я; 16,2
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Мал. № 28 Структура диспансеризації           Мал. № 29 Структура диспансеризації 

дорослих по класам захворювань у 2016 році           дорослих по класам захворювань у 2017 році 

(% від загальної кількості по класам)                                (% від загальної кількості по класам) 

 

Серед дорослого населення переважними хворобами, які стали підставою для 

диспансерного спостереження є захворювання на  цукровий діабет, тіреоідіти, вузловий зоб, 

гіпертонічну та ішемічну хворобу, хронічний бронхіт, бронхіальну астму, хронічні 

обструктивні хвороби легень, гастрити, дуоденіти, хвороби на виразку 12-ти палої кішки та 

шлунку, холецистити, холангіти, хвороби підшлункової залози, артрози, хронічні 

пієлонефрити, хвороби передміхурової залози. 

За результатами проведення профілактичних оглядів, стану поширення хвороб та їх 

перебігу визначені контингенти за групами здоров’я. 

Серед дітей: 

- здорові Д-1 – 0% (2017 -28,3%; 2016 - 28,2%) 

- практично здорові Д-2 – 0% (2017 - 58,3 %; 2016 - 58,3%) 

- хворі, які потребують лікування Д-3 – 0% (2017- 13,4 %; 2016 - 13,5%) 

Серед дітей підліткового віку: 

- здорові Д-1 – 0% (2017- 5,1 %; 2016 - 5,0%) 

- практично здорові Д-2 – 0% (2017 - 86,3 %; 2016 - 86,2%) 

- хворі, які потребують лікування Д-3 – 0% (2017 - 8,6 %; 2016 - 8,8%) 

Серед дорослого населення: 

- здорові Д-1 – 0% (2017- 6,9 %; 2016 - 7,0%) 

- практично здорові Д-2 – 0 % (2017 - 17,3 %; 2016 - 17,9%) 

- хворі, які потребують лікування Д-3 – 0 % (2017- 75,8 %; 2016 - 74,2%). 

Відповідно до розподілу функціональних обов’язків та забезпечення оптимального 

маршруту пацієнтів хворим на ВІЛ-інфекцію здійснювалась робота щодо своєчасного 

виявлення та запобігання розповсюдження ВІЛ-інфекції. 

Перед  та після тестове консультування здійснювалось лікарями – 

консультантами, які отримали відповідну підготовку, яких в теперішній час в Центрі 

15 осіб, зокрема 13 осіб і які пройшли навчальний тренінг, щодо консультування та 

тестування на ВІЛ-інфекцію в містах Дніпро (11 осіб), місті Запоріжжі (2 особи) по 

проекту «Консультування з ВІЛ/СНІДу та підтримка інституцій» за підтримки уряду 

Німеччини на території України.  

Двоє лікарів пройшли навчальний тренінг, щодо консультування та тестування 

на ВІЛ-інфекцію в м.Києві в Центрі громадського здоров’я МОЗ України «Сучасні 

технології протидії розповсюдження Віл/СНІД та наркозалежності: роль первинної 

медичної допомоги на засадах сімейної медицини».  

Дані щодо виконання власного плану Центру щодо обстеження групи ризику та 

інших контингентів населення на ВІЛ-інфекцію.  

№ 

з/п 
Назва амбулаторії 

Насе-

лення 

План 

на рік 

Фактичн

о вико-

нано 

% вико-

нання до 

річного 

плану 
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1 амбулаторія ЗПСМ № 1 м.Селидове 7212 180 - 2,5% 77 42,8 

2 амбулаторія ЗПСМ № 2 м.Селидове 16935 423 - 2,5% 282 66,7 

3 амбулаторія ЗПСМ № 3 смт.Цукурине 1768 44 - 2,5% 35 79,5 

4 амбулаторія ЗПСМ № 4 м.Гірник 10603 265 - 2,5% 232 87,5 

5 амбулаторія ЗПСМ № 5 смт.Курахівка 3515 88 - 2,5% 74 84,1 

6 амбулаторія ЗПСМ № 6 м.Українськ 10049 251 - 2,5% 209 83,5 

 Всього: 50082 1251 - 2,5% 909 72,7 

 

До добровільного консультування та тестування було залучено – 909 осіб або 

2,1% (2017 - 840 осіб або 1,7 %; 2016 - 1144 осіб або 2,6%)  від кількості дорослого 

населення, що на 69 осіб або на 8,2 % більше проти минулого року. Кількість 

обстежених осіб від загальної кількості  населення 1,8 %. 

Результати сироепідеміологічного моніторингу по контингентам, що обстежені 

на ВІЛ: 

- призовники, абітурієнти військових закладів (код 106) – 8 осіб; 

- особи з інших груп ризику щодо інфікування ВІЛ, обстежені за епідеміологічними 

показаннями (код 107) – 1 особа; 

- діти, народжені ВІЛ-інфікованим жінками, обстежені з метою остаточного 

встановлення діагнозу ВІЛ-інфекція у віці 18 місяців і старші (код 111) – 3 особи; 

- особи, які мають захворювання, симптоми та синдроми, при яких пропонуються 

послуги з консультування і тестування при зверненні за медичною допомогою в 

заклад охорони здоров’я (код 113) – 895 осіб; 

-  з них: діти віком 0-18 років (код 113.1) – 34 особи; 

- інших профілів (код 113.1/ін) – 34 особи; 

- дорослі віком 18 років і старші (код 113.2)  - 861 особа; 

- інших профілів (код 113.2/ін) – 861 особа; 

- особи обстежені анонімно (код 114) – 2 особи. 

 

 

Контингенти, що обстежені на ВІЛ коди 

обсте

же 

них 

кількість скринінгових обстежень на ВІЛ в розрізі 

амбулаторій 

Центр амб.

№1 

амб.

№2 

амб.

№3 

амб.

№4 

амб.

№5 

амб.

№6 

Усього  909 77 282 35 232 74 209 

призовники, абітурієнти військових 

закладів 

106 8 0 1 0 0 0 7 

особи з інших груп ризику щодо 

інфікування ВІЛ, обстежені за 

епідеміологічними показаннями 

107 1 0 0 0 0 0 1 

діти, народжені ВІЛ-інфікованим 

жінками, обстежені з метою остаточного 

встановлення діагнозу ВІЛ-інфекція у 

віці 18 місяців і 

111 3 3 0 0 0 0 0 

особи, які мають захворювання, 

симптоми та синдроми, при яких 

пропонуються послуги з консультування 

113 895 74 279 35 232 74 201 
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і тестування при зверненні за медичною 

допомогою в заклад охорони здоров’я 

з них: діти віком 0-18 років 113.1 34 2 2 0 3 5 22 

дорослі віком 18 років і старші 113.2 861 72 277 35 229 69 179 

інших профілів 113.2

/ін 

861 72 277 35 229 69 179 

особи обстежені анонімно 114 2 0 2 0 0 0 0 

 

Серед населення, яке залучалось до обстеження, 907 осіб  або 99,8% (2017 - 840 осіб 

або 100 %; 2016 - 1144 або 100,0%) були обстежені за направленням медичних працівників, 2 

особи або 0,2% звернулись самостійно. Обстежених  за направленням соціальних служб не 

було.  

За усіма випадками обстежень пацієнтів на ВІЛ-інфекцію Центром отримані 

результати тестування, які відображені в формі № 503 та долучені до амбулаторних 

карт хворого.   

За пропозицією медичних працівників або на його вимогу пацієнтам надавалася 

Довідка встановленого зразку, або усна інформація про результати обстеження. 

Осіб з позитивним результатом тестування, які б потребували перенаправлення до 

кабінету довіри Селидівської ЦМЛ для подальшого клініко-лабораторного обстеження для 

встановлення діагнозу ВІЛ-інфекція не було.   

Треба збільшити рівень охоплення медичними оглядами на ВІЛ-інфекцію, який не 

відповідає Стратегії Fast Track переривання поширення збудника та можливості зупинити 

розвиток пандемії ВІЛ-інфекції. 

Для своєчасного виявлення ВІЛ-інфекції особи та постановки на медичний супровід 

необхідно  збільшення обсягів залучення пацієнтів до обстеження і не тільки за медичним 

направленням або власним бажанням пацієнтів, а насамперед, ключових груп ризику про які 

найбільшою інформацією володіють сімейні лікарі нарівні амбулаторій первинної медичної 

допомоги.  

Для збільшення рівня охоплення медичного огляду пацієнтів на ВІЛ розроблено низку 

нормативно-правових документів щодо тестування на ВІЛ-інфекцію, вірусний гепатит В і С 

із застосуванням швидких тестів, їх використання, зберігання та обліку. 

Із загальної кількості обстежених на ВІЛ-інфекцію, чоловіки становлять 464 або 51 % 

(2017- 433 або 51,5%; 2016 - 589 або 51,5%), жінки –  445 або 49% (2017- 407 або 48,5 % 

(2016 - 555 або 48,5%). 

Питома вага обстежених за віком наступна: 

- 0-14 – 10 або 1,1% (2017 - 5 або 0,6 %; 2016 - 9 або 0,8%); 

- 15-17 – 36 або 4,0% (2017 - 36 або 4,3%; 2016 - 24 або 2,1%); 

- 18-24 –  106 або 11,7% (2017 - 87 або 10,4%; 2016 - 133 або 11,6%); 

- 25-49 – 375 або 41,3 % (2017 - 384 або 45,7%; 2016 - 552 або 48,3%); 

- 50 і старше – 382 або 42% (2017 - 328 або 39 %; 2016 - 426 або 37,2%). 

Переважною віковою групою населення, яке залучалася до ДКТ є особи у віці 25-49 

років, питома вага яких складає більше половини від загальної кількості обстежених. 

За результатами обстежень було виявлено 3 випадки позитивного тестування 

на ВІЛ-інфекцію, дані про осіб з позитивними результатами були перенаправлені до 

кабінету «Довіра» вторинного рівня у порядку визначеному наказом по Центру. 



 

 

28 

В Центрі з застосування електронної платформи запроваджений моніторинг 

результатів проведення перед та післятестового консультування пацієнтів з метою 

обстеження на ВІЛ-інфекцію в розрізі амбулаторій та кожного лікаря загальної 

практики – сімейного лікаря. 

До моніторингу на електронній платформи включені дані про: 

-кількість передтестових консультацій; 

-кількість відмов від консультування; 

-кількість осіб обстежених на ВІЛ-інфекцію; 

-кількість післятестових консультувань, а також розподіл за контингентами осіб 

обстежених на ВІЛ – інфекцію. 

Запроваджений за журнальною формою моніторинг дотримання Алгоритму 

виявлення туберкульозу та ВІЛ-інфекції серед груп ризику. 

Було проведено: 

 –передтестових консультувань -  1077; 

-отриманих інформованих згод – 989 або 91,8 від кількості передтестових 

консультувань; 

-проведено післятестових консультувань – 743 або 81,7% пацієнтам від кількості 

довідок отриманих про результати обстеження. 

Різниця між кількістю осіб, які надали біоматеріал для обстеження і кількістю осіб, 

яким проведено післятестове консультування значною мірою зумовлено відтермінуванням 

отримання довідок про результати обстеження. 

На пропозицією медичних працівників про обстеження, відмовились - 88 осіб.    

У звітному році від ВІЛ-інфікованих матерів народилась – 1 (2017 – 8; 2016 – 7) 

дитина, яка підлягала забезпеченню дитячим харчуванням з метою запобігання 

вертикального ураження на ВІЛ-інфекцію, тобто від матері до дитини. 

Отримали адаптовані дитячі суміші – 6 або 100% (2017 - 8 або 100 %; 2016 - 7 або 

100,0%; 2015 - 3 або 100,0%). 

Всього ВІЛ-інфікованим матерям, у яких народились діти, надано – 176 (2017- 198; 

2016 – 278) сухих адаптованих сумішей,  в тому числі: «Малыш» - 122 (2017 – 141; 2016 – 

109), «Малютка» - 54 (2017- 58; 2016 – 169). 

Дитина, народжена від ВІЛ-інфікованої матері,  (2017- 8; 2016 – 7) була обстежена на 

ПЛР ДНК шляхом проведення полімератної ланцюгової реакції. 

На обліку перебуває – 5 (2017- 5; 2016 – 3) дітей, які хворіють на ВІЛ-інфекцію. Їм 

двічі на рік проводилось обстеження на туберкульоз методом проби Манту. 

Спеціальне лікування ВІЛ-інфіковані діти отримували в обласному центрі Сніду та 

кабінеті «Довіри» Селидівської ЦМЛ згідно протоколів спостереження та лікування хворих 

на ВІЛ-інфекцію/СНІД. 

Дітей з позитивною ПЛР ДНК, тобто хворих на ВІЛ-інфекцію, виявлено не було. 

Із числа 221 хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, які перебували під наглядом лікарів на 

первинному рівні, 201 або 91 % (2017- 189 або 81,8%; 2016 - 197 або 94,6%) були обстежені 

на туберкульоз. 

Серед осіб, хворих на ВІЛ-інфекцію без клінічного перебігу хвороби (І-ІІ стадія), були 

обстежені на туберкульоз методом реакції Манту 21 особа або 9,5 % (2017 -7 осіб або 5,6 %;  

2016 - 186 осіб або 95,9%). План 221 (2017- 124; 2016 – 194). 
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Серед ВІЛ-інфікованих було виявлено 5 випадків (2017- 15; 2016 – 9)  захворювань на 

ізольований туберкульоз легенів.  

Із загальної кількості хворих на ВІЛ-інфекцію, які захворіли на туберкульоз 3 або 80% 

(2017- 12 або 80 %; 2016 - 8 або 85,1%) випадків були виявлені за направленням лікарів 

первинного рівня, 2 випадки за самозверненням.  

Серед 5 осіб ВІЛ-інфікованих, 2 які захворіли  вперше виявлений туберкульоз, 3 на 

рецидивний туберкульоз. Його структура становить: 

- на ізольований ТБ легень – 5; 

- на ізольований плеврит – 0; 

- на позалегеневий ТБ – 0. 

Для недопущення аварійних ситуацій на робочих місцях під час контакту з кров’ю 

медичні працівники, які мали ризик професійного ураження на ВІЛ-інфекцію, були 

забезпеченні засобами індивідуального захисту (одноразовими шприцами, системами, 

деззасобами).  

У лікарських амбулаторіях був визначений перелік робочих місць та кількість 

медичних працівників, які мають ризик виникнення аварійних ситуацій під час контакту з 

хворими пацієнтами. 

На випадок професійного зараження на ВІЛ-інфекцію у відкритому акціонерному 

товаристві Національна акціонерна страхова компанія «Оранта» були застраховані: 

- на весь період з 22.02.2018р. по 23.03.2019 - 73 особи. 

Центром було укладено два договори від 15 лютого 2018 року Про надання послуг № 

1 (В), № 2 (Г) з Донецьким обласним центром з профілактики та боротьби із СНІДом на 

обстеження зразків крові населення на ураження ВІЛ-інфекцією, гепатитом В і С на 2018 рік. 

Загальна сума витрат на реалізацію договірних зобовʼязань склала 22,7 тис. грн., 

в тому числі:  

- договору №1 (В) – 20 тис.грн. 

- договору № 2 (Г) – 2,7 тис.грн. 

Фактична сума витрат на реалізацію договірних зобовʼязань становить – 12,2 тис. 

грн., в тому числі: 

- договору №1 (В) – 11,3 тис.грн. 

- договору № 2 (Г) – 0,9 тис.грн. 

Відповідно до розподілу за рівнями надання протитуберкульозної допомоги  

населенню Центром проводились профілактичні огляди дорослих і дітей, 

бактеріологічне обстеження хворих на туберкульоз та хворих з підозрою на 

туберкульоз, ДОТ–лікування тощо. 

Із визначених категорій населення  до медичного огляду на туберкульоз було 

залучено – 16903, виявлено 23 випадків захворювання на туберкульоз, 9 із яких або 39,1 % 

(2017- 16451 особа, виявлено 38 випадків захворювання на туберкульоз, 15 із яких або 39,5 

%; 2016 – 23697 осіб, виявлено 36 випадків захворювання на туберкульоз, 16 із яких або 

44,4%) за результатами профілактичних рентгенологічних та флюорографічних обстежень. 

Із 23 випадків захворювань на туберкульоз виявлено: 

- 0 випадків серед підлітків; 

- 10 випадки серед групи ризику, в тому числі 5 серед ВІЛ – інфікованих; 

- 4 серед перехворілих на туберкульоз; 
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- 19 серед інших контингентів населення. 

Серед певних та інших категорій населення профілактичними оглядами на 

туберкульоз було охоплено: 

- підлітків 15-17 років – 861 із 712 або 120,9% (2017 - 767 із 767 або 100 %; 2016 - 717 

із 720 або 99,6%)  

- породіллі –406 із 450 або 90,2%  (2017- 485 із 400 або 121,3 %; 2016 - 110 із 110 або 

100,0%); 

- молодь до 21 року – 998 із 1397 або 71,4% (2017- 1323 із 1380 або 95,9 %; 2016 - 1368 

із 1382 або 99,0%);  

- члени родини новонародженої дитини – 614 із 687 або 89,4% (2017- 250 із 250 або 

100% (2016 - 178 із 178 або 100,0%); 

- група ризику всього: 3615 із 4031 або 89,7% (2017- 3477 із 3723 або 93,4%; 2016 - 

3599 із 3652 або 98,5%); 

- група підвищеного «медичного» ризику – 3066 із 3409 або 89,9% (2017- 2881 із 

3098 або 93%; 2016 - 2825 із 2872 або 98,4%), в т.ч.: 

 - пацієнти з професійним захворюванням легень – 98 із 100 або 98% (2017- 106 із 106 

або 100%; 2016 - 108 із 108 або 100,0%); 

 - хворі на цукровий діабет – 1463 із 1626 або 90%  (2017 - 1287 із 1358 або 94,8% (2016 

- 1159 із 1168 або 99,2%); 

 - хворі, що приймають системні глюкокортикоїди та цитостатики – 36 із 36 або 100% 

(2017- 45 із 48 або 93,7%; 2016 - 48 із 48 або 100,0%); 

 - ВІЛ-інфіковані – 201 із 221 або 91% (2017- 189 із 231 або 81,8 %; 2016 - 197 із 215 

або 91,6%) 

 - хворі з ХОЗЛ – 693 із 740 або 93,6% (2017 - 634 із 656 або 96,6%; 2016 - 631 із 636 

або 99,2%) 

- перехворілі на пневмонії чи плеврити – 113 із 118 або 95,8% (2017 - 87 із 88 або 98,7 

%; 2016 - 105 із 105 або 100,0%); 

- хворі на психічні захворювання – 142 із 156 або 91% (2017- 152 із 170 або 89,4%; 

2016 - 136 із 142 або 95,8%); 

- особи, які перебувають на обліку в протитуберкульозному кабінеті (гр. 5.1 

диспансерного нагляду) – 67 із 69 або 97,1% (2017- 84 із 79 або 106,3%; 2016 - 107 із 108 або 

99,0%); 

- контактні з хворими на туберкульоз (гр. 5.2 диспансерного нагляду) – 35 із 35 або 

100% (2017- 41 із 41 або 100%; 2016 - 49 із 51 або 96,0%); 

- група «соціального» ризику – 549 із 622 або 88,3% (2017- 596 із 624 або 95,5%; 

2016 - 774 із 779 або 99,4%), в т.ч.: 

- особи без визначеного місця проживання – 0 із 0 або 0% (2017 -0 із 0 або 0 %; 2016 - 

5 із 7 або 71,4%) 

- особи, звільнені з установ кримінально-виконавчої системи – 0 із 0 або 0% (2017- 0 із 

0 або 0 %; 2016 - 6 із 4 або 150,0%) 

- особи, які перебувають на обліку в органах внутрішніх справ, як раніше засуджені та 

піднаглядні – 29 із 38 або 76,3% (2017- 37 із 38 або 97,4 %; 2016 - 50 із 48 або 104,2%) 

- особи, які перебувають в ізоляторах тимчасового тримання – 0 із 0 або 0% (2017 - 0 із 

0 або 0%; 2016 - 0 із 0 або 0%) 

- мігранти, біженці, переселенці, які направлені закладами міграційної служби – 0 із 0 

або 0% (2017- 0 із 0 або 0 %; 2016 - 0 із 0 або 0%) 

- особи, які реєструються в державній службі зайнятості – 219 із 249 або 88% (2017- 414 

із 434 або 95,4 %; 2016 - 579 із 581 або 99,7%) 

- особи із малозабезпечених сімей – 301 із 335 або 89,9% (2017- 145 із 152 або 95,4 %; 

2016 - 134 із 139 або 96,4%) 
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- особи, які перехворіли на туберкульоз – 58 із 59 або 98,3% (2017- 64 із 64 або 100 %; 

2016 - 44 із 44 або100,0%) 

- ВСЬОГО: 11689 із 17264 або 67,7% (2017- 13014 із 14776 або 88,1% (2016 - 6016 із 

6086 або 98,4%) 

- Серед інших категорій населення, залучених до скринінгової профілактичної 

флюорографії з метою виявлення туберкульозу, оглянуто 1099 (2017 – 3437; 2016 – 

12625). 

Туберкулінодіагностикою, насамперед, із числа груп «ризику» було охоплено 4115 

дітей або 80 % (2017- 1304 дітей або 26 %;  2016 - 5056 дітей або 93,4 %), в тому числі до 4 

років – 41 (2017 – 32; 2016 – 428), від 4 до 14 - 4044 (2017- 1272; 2016 – 4599) від числа дітей, 

включених до плану обстеження на рік 5145 (2017- 5000; 2016 – 5415).  

Досягнутий рівень охоплення туберкулінодіагностикою становить 554,0 на 1 тис. 

дітей. 

З позитивними пробами Манту виявлено 511 або 9,1% (2017 - 296 або 23,8 %; 2016 - 

1052 або 20,8%), в тому числі із груп «ризику» 164 або 40% (2017- 95 або 47,7 %; 2016 - 307 

або 62,2%). 

Залишилися необстеженими 1030 (2017- 3696 дітей; 2016 – 358), що є наслідком 

придбання недостатнього обсягу туберкуліну.  

Для забезпечення виявлення захворювання на туберкульоз на принципах ДОТ–

стратегії було придбано 0 (2017- 1000; 2016 – 0) спеціальних контейнерів для збору 

мокротиння від хворих на туберкульоз та  хворих з підозрою на це захворювання.  

Були облаштовані місця збору біоматеріалу. Від цієї категорії хворих  проведений 

забір 672 (2017- 622; 2016 – 642) одиниць біоматеріалу та направлено до пункту 

бактеріологічного дослідження, обстежено 336 осіб. 

За направленнями лікарів первинної ланки було виявлено 17 випадків позитивного 

результату або 73,9 % (2017- 22 або 88,7%; 2016 – 17 або 88,6%) (норматив 70 і більше) серед 

25 вперше виявлених хворих на туберкульоз з МТБ (+) серед прикріпленого населення.  

Для проведення контрольованого доліковування хворих на туберкульоз без 

бактеріовиділення продовжена робота 3 ДОТ–кабінетів в амбулаторіях. В цих за 

призначенням лікаря–фтизіатра отримали лікування 49 із числа тих, хто продовжив 

лікування та 18 осіб, які розпочали лікування в 2018 році (2017 – 29; 2016 – 38) хворих І-ІІІ 

категорії без бактеріовиділення. 

Відривів від лікування цієї категорії хворих не було 0 (2016 – 0). 

В 2018 році продовжувалася робота щодо забезпечення епідеміологічного 

благополуччя з вакцинокерованих інфекцій.  

Не допущено жодного випадку  захворювань на правець, дифтерію, поліомеліт, кір, 

краснуху, епідпаротит. Стабільно низьким залишається і рівень інших інфекційних хвороб, 

керованих засобами імунопрофілактики. Вакцинація  проводилась відповідно до державного 

Календаря щеплень,  але  виконання планових обсягів імунізації  з запобігання виникнення 

окремих інфекційних хвороб є різним. 

Кількість осіб, які отримали повний курс щеплень, становить 4426 або 91% (2017- 

6794 або 89,1%; 2016 - 2293 або 28,3%); незавершений курс щеплень 377 або 7,8% (2017 - 

734 або 9,7 %; 2016 - 1223 або 15,0%) від плану, визначеного на рік 4863 (2017- 7573; 2016 - 

8114). 
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Не отримали щеплення 60 осіб або 1,2% (2017- 45 осіб або 0,6 %; 2016 - 4598 або 

56,7%) від плану визначеного на рік. 

Первинний вакцинальний комплекс своєчасно проведений 250 дітям до 1 року  або 

81,2 % (2017 – 519 або 96,3%; 2016 - 187 або 50,5%). Підлягало щепленням дітей цієї вікової 

групи 308 осіб.  

За даними зведеного звіту «УкрВак-08» охоплення вакцинацією проти 

вакцинокерованих інфекцій згідно до Календаря щеплень становить: 

Проти туберкульозу: 

- БЦЖ до року – 66% (2017- 86,5 %; 2016 – 79,0%). 

- В пологовому відділенні отримали щеплення 320 або 64% (2017 - 439 або 89,8 %; 2016 

- 178 або 37,4%) новонароджених дітей, тобто значна більшість  дітей. Але 180 (2017- 

50; 2016 – 298) дітей, із числа дітей, які  не отримали щеплення в пологовому 

відділенні, повинні отримати захист проти туберкульозу в амбулаторіях.  

Проведення щеплень проти туберкульозу цієї категорії дітей потребує від 

медичних працівників Центру виконання невластивої для них роботи, витрачати 

додаткові матеріальні, фінансові та кадрові ресурси.  

Центр, згідно Календаря щеплень, повинен  здійснювати планову імунізацію 

дітей у віці 7 років, а фактично проводить щеплення дітям до одного року, які не 

отримали імунізацію в пологовому відділенні отримали щеплення 23 (2017 – 5; 2016 – 

362) дитини, у віці 1 рік і старше – або 44,2% (план 52 дитини) (2017- 56,8 % (план 44 

дитини); 2016 – 162 дитини або 148,6%) (план 109). 

Проти поліомеліту: 

- Поліомеліт до року – 77,3%  (2017- 99,7 %; 2016 -98,6 %); 

- Поліомеліт до 18 місяців –  84,8% (2017 - 104 %; 2016 – 99 %); 

Проти кашлюку, дифтерії, правця: 

- АКДП до року –  85,1 % (2017- 93,5 %; 2016 – 50,5 %); 

- АКДП до 18 місяців – 86,6 % (2017 - 98,9 %; 2016 – 88,9 %); 

Проти гемофільної інфекції: 

- Hib до року – 87,3 % (2017 - 98,4 %; 2016 – 49,7 %); 

- Hib 1 рік – 96,9% (2017 - 89,4 %; 2016 – 99,2 %); 

 

Проти кору, паротиту, краснухи: 

- КПК 1 рік – 99,4% (2017- 100% ; 2016 – 94,6 %); 

- КПК 6 років –  97,6 % (2017- 100%; 2016 – 96,7 %). 

Проти гепатиту В: 

В пологовому відділенні отримали щеплення 221 або 67,4% (план 500 осіб)  

новонароджених дітей, тобто дещо більше половини. Як наслідок із числа дітей, які  не 

отримали перше щеплення в пологовому відділенні, повинні отримати захист проти 

вірусного гепатиту В  в амбулаторіях Центру де щепленнями було охоплено 116 дітей.  

Проведення щеплень проти вірусного гепатиту В цієї категорії дітей потребує від 

медичних працівників Центру виконання невластивої для них роботи, витрачати додаткові 

матеріальні, фінансові та кадрові ресурси.  

Згідно Календаря щеплень, Центр повинен здійснювати планову ревакцинацію дітей у 

віці до року, 1 рік і старше, яку отримали:  
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- до 1 року отримали щеплення 195 дітей або 63,3 % (план 308 дітей) 

- 1 рік і старше – щеплення отримали 197 дітей або 69,1% (план 285 дітей). 

Недовиконання планових завдань пов’язано з недостатнім постачанням  

імунобіологічних препаратів шляхом централізованих постачань за рахунок держбюджету.  

Відповідно до Плану заходів щодо підтримки м.Селидове статусу регіону, 

вільного від поліомієліту, проведена Кампанія вакцинації дітей до 1 року проти 

поліомієліту та дітей в інших вікових групах, в т.ч.: 

Із числа дітей до 1 року до плану імунізації було включено 308 дітей, отримали 

вакцинацію. 

- повний вакцинальний курс до 1 року (ІІІ вакцинація) –  238 дітей або  77,3%.  

Із числа дітей 1 рік і старше до плану імунізації було включено 106 дітей, отримали 

вакцинацію. 

 - повний вакцинальний курс (ІІІ вакцинація)  – 105 дітей або 99%. 

Із числа дітей 18 місяців до плану імунізації було включено  309 дітей, отримали 

вакцинацію 262 дитини або 84,8%. 

Із числа дітей 6 років до плану імунізації було включено 502 дитини, отримали 

вакцинацію 443 дитини  або 84,5%. 

Із числа дітей 14 років до плану імунізації було включено 380 дітей, отримали 

вакцинацію 365 дитини або 96,1%. 

Із числа дітей старше 2 років до плану імунізації було включено 103 дитини, 

отримали вакцинацію 102 дитини або 99%. 

Із числа дітей старше 7 років до плану імунізації було включено 9 дітей, отримали 

вакцинацію 9 дітей  або 100%. 

Із числа дітей старше 15 років до плану імунізації було включено 6 дітей, отримали 

вакцинацію 5 дітей  або 83,3%. 

 

В 2017 році на вимогу оперативного штабу МОЗ України з реагування на ситуацію з 

поширення кору в Україні були спрямовані додаткові зусилля щодо вирішення проблемних 

питань, повʼязаних із зростанням захворюваності на кір. 

Було заплановано проведення підсилення заходів рутинної імунізації шляхом 

здійснення селективних щеплень вакциною КПК дітей, народжених  у 2008-2016 роки, тобто 

від 12 міс. до 8 років 11 міс. 29 днів. 

Із сила дітей цих вікових груп, а саме 7375 осіб отримали щеплення: 

- 1 щеплення – 1815 дітей; 

- 2 щеплення – 5385 дітей; 

- 0 щеплень – 178 дітей. 

Загальна кількість дітей, які отримали 1 або 2 щеплення становить 7197 осіб або 

97,6%. 

За 2018 рік придбано шляхом централізованих постачань:  

- пентоксім – 0 доз;  

- поліо – 1800 доз; 

- еувакс – 960 доз;  

- дифтерія/правець – 3080 доз; 
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- дифтерія/правець/ 

- кашлюк – 1200 доз;  

- пріорікс – 780 доз; 

- імовакс-поліо – 400 доз; 

- вакцина гемофільна – 500 доз. 

 За рахунок місцевого бюджету придбано: 

- вакцина ваксігрип - 0 доз. 

За рахунок гуманітарної допомоги: 

- вакцина протиправцева – 1100 доз. 

 

Динаміка руху імунобіологічних препаратів, отриманих шляхом централізованих 

постачань, гуманітарної допомоги та за рахунок місцевого бюджету: 

 
Назва імунобіологічного препарату Залишок 

на поч. 

2018р. 

Отримано 

за  2018р., 

доз 

Використано, 

доз 2018 р. 

Залишок на 

01.01.2019р., 

доз 

БЦЖ 80 60 80 60 

Дифтерія та правець 1309 3080 4389 618 

Хіберікс (гемофільна інфекція) 535 500 812 223 

Пріорікс (кор, епідпаратіт, краснуха) 436 780 908 308 

Пентаксим - - - - 

Еувакс (гепатит В) - 960 795 165 

165Дифтерія/правець/кашлюк 382 1200 1399 183 

Вакцина проти правця - 1100 174 926 

Вакцина проти поліомієліту 

інактивована 
- - - - 

Імовакс поліо  108 400 508 0 

Поліо сабін один і три (орально) 9 1800 1799 10 

 

В 2016 році в рамках Кампанії додатковою імунізацією проти поліомієліту були 

охоплені діти вікової групи від 2-х місяців до 9-ти років 11 місяців 29 днів в ІІІ турі -  

4116 дітей або 95,1% до плану проведення ІІІ туру імунізації.         

В першому турі профілактичні щеплення отримали 2494 дитини або 96,3%, в 

другому турі - 2145 дітей або 92,0% від загальної кількості дітей цієї вікової групи, 

включених до плану імунізації (І тур – 2584, ІІ тур – 2331 дитина). 

Залишки імунобіологічних препаратів для щеплень проти поліомієліту на кінець 

2015 року становлять 6350 доз, в т.ч. ОПВЕРО – 3850 доз та IMOVAX POLIO – 2500 доз, 

які будуть використані для проведення інших раундів додаткової та планової імунізації, 

зокрема для планових (рутинних) профілактичних щеплень дітям у віці 6 років, а 

також 14 років та старше 15 років, згідно до Календаря щеплень України. 

В 2018 році в передепідемічний період вакцинація проти грипу з застосуванням 

імунобіологічного препарату «Ваксигрип» не проводилась: 

 - медичні працівники – 0 осіб або 0% (2017 - 110 осіб або 100%; 2016 - 110 або 

100,0%) 

- робітники закладів освіти – 0 осіб 0% (2017 - 54 осіб або 100%; 2016 - 54 або 100,0%) 
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 - хворі на хронічну патологію – 0 осіб 0% (2017- 20 осіб або 100%; 2016 - 20 або 

100,0%) 

- інші (ветерани, робітники поліції, МНС) – 0 осіб 0% (2017 - 14 осіб або 100%; 2016 - 

14 або 100,0%) 

- діти, підлітки – 0 осіб або 0% (2017 - 40 осіб або 100%; 2016 - 40 або 100,0%) 

- вагітні – 0 осіб або 0% (2017 - 5 осіб або 100%; 2016 - 5 або 100,0%) 

 - особи віком старше 60 років – 0 осіб або 0 % (2017 - 24 особи або 100%; 2016 - 24 

або 100,0%) 

 - персонал моргів – 0 осіб або 0% (2017 - 3 особи або 100%; 2016 - 3 або 100,0%); 

 - персонал лабораторій – 0 осіб або 0% (2017 - 10 осіб або 100%; 2016 - 10 або 

100,0%); 

 - особи, які доглядають хворих на грип вдома – 0 або 0% (2017 - 15 осіб або 100 %; 

2016 - 15 або 100,0%). 

Загальна кількість осіб, яким проведено щеплення проти грипу, становить 0 осіб або 

0% (2017- 295 або 100 %; 2016 - 295 або 100,0%) від  кількості осіб, запланованих  до 

вакцинації за рахунок міського бюджету.  

Продовжувалася робота з  впровадження  Державних соціальних нормативів 

безоплатного та пільгового забезпечення певних категорій громадян зокрема ветеранів 

війни згідно із Законом України «Про статус ветеранів війни гарантії їх соціального 

захисту» а також, громадян які постраждали в наслідок Чорнобильської  катастрофи  

згідно із Законом України «Про статус  і соціальний захист громадян, які постраждали 

в наслідок Чорнобильської аварії» та інших контингентів. 

В амбулаторіях під диспансерним спостереженням на кінець року перебувало 591 

(2017 – 700; 2016 – 800) ветеранів, в тому числі 39 учасників АТО (2017 – 27; 2016 – 19) та 

осіб, прирівняних до них за пільгами, в тому числі: 

ІВ – 21 осіб , в тому числі 3 учасників АТО (2017 – 23; 2016 – 26); 

УБД – 160 осіб (2017- 164; 2016 – 167) в тому числі 36 учасників АТО; 

УВ –  312 осіб (2017 – 393; 2016 – 480); 

Прирівняних – 98 осіб (2017- 120; 2016 – 127). 

Загальна кількість цієї пільгової категорії громадян протягом року з причин смерті 

або зміни місця життя зменшилась на 125 (2017 – 108; 2016  - 139) осіб, зокрема: інваліди 

війни – 2 особи (2017 -5; 2016 – 7); УБД –  18 осіб (2017- 9; 2016 – 5); учасники війни – 82 

особи (2017 – 87; 2016 – 101); прирівняних – 22 (2017- 7; 2016 – 26). 

Більшість ветеранів, а саме 692 або 98,8% (2017 - 777 або 97,1 %; 2016 - 896 або 

95,4%), в тому числі ветеранів АТО 39 або 100% (2017 - 19 або 100 %; 2016 - 19 або 100,0%), 

були охоплені  профілактичними медичними оглядами. Особи з обмеженими фізичними 

можливостями та нетранспортабельні хворі  були оглянуті лікарями виїзних бригад 

безпосередньо вдома. 

Кожному ветерану, за необхідності, було призначено амбулаторне, стаціонарне 

лікування, або  санаторно-курортне лікування. Були визначені ветерани, які потребували 

санації ротової порожнини, протезування тощо.    

Стаціонарне лікування отримали 74 ветерана, в тому числі 4 учасника АТО (2017- 

128; 2016 – 153) , санаторно–курортне лікування 17 (2017 – 24; 2016 – 18) ветерана, в тому 

числі 5 учасників АТО. В шпиталях  для інвалідів війни  було проліковано 47 (2017 – 42; 



 

 

36 

2016 – 51) ветеранів, в денних стаціонарах амбулаторій - 171 (2017 -153; 2016 – 210) ветеран, 

в стаціонарах вдома - 297 (2017 – 573; 2016 – 683) ветерана. 

В 2018 потреби в слухових апаратах не було. 

В 2018 році потребували та протезовано 10 ветеранів в тому числі 8 УБД АТО або 

100 % (2017 – 11 або 50%; 2016 – 16 або 53,3%)  отримали зубне протезування, витрати на 

яке із місцевого бюджету становлять 25,6 тис. грн. (2017 -33,2 тис. грн; 2016 – 31,3 тис. грн.). 

Вперше на МСЕК було направлено 2 (2017 – 3; 2016 – 5) ветерана, із числа УБД АТО, 

1 особа визнана інвалідом війни. Повторно направлені  не було. 

Під диспансерним наглядом перебуває 150 інвалідів або 25,6 % (2017 – 357 або 51,0%; 

2016 – 340 або 42,0%) від загальної кількості ветеранів, в т.ч. за групами інвалідності: 

- 1 група – 34 (2017 – 74; 2016 – 70) особи; 

- 2 група – 63 (2017 – 156; 2016 – 151) особи; 

- 3 група – 53 (2017 – 127; 2016 – 119) особи. 

В 2018 році направлених на автотранспортну МСЕК не було (2017 – 1; 2016 – 2) (2017 

- УБД - 1, УВ - 0); (2016: УБД -1, УВ -1).  

Для забезпечення ветеранів лікарськими засобами за рецептами лікарів в разі 

амбулаторного лікування захворювань, визначених Постановою Кабінету Міністрів України 

від 17.08.1998 року № 1303, було витрачено 81,2 тис. грн. (2017 – 35,7 тис.грн.; 2016 - 33,5 

тис. грн.), на 1 ветерана в місяць – 41,2 грн. (2017 - 4,2 грн.; 2016 - 3,4 грн.), що дорівнює 

середньому показнику за 2017 рік. 

Під диспансерним спостереженням лікарів на кінець 2018 року перебувало 168 (2017 

– 178; 2016 – 188) громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській станції. 

Диспансерне спостереження здійснювалось за дільничним принципом, з дотриманням права 

постраждалих  на вільний вибір лікаря для свого медичного супроводу. 

За структурою первинного обліку  під медичним супроводом було: 

- 1 група (ліквідатори) – 154 (2017 – 163; 2016 – 172) особи; 

- 2 група (евакуйовані) – 1 (2017 – 1; 2016 - не було) особа (прибула із 

Дніпропетрівської обл.) 

- 3 група (переселенці) – 1 (2017 -1; 2016 – 1) особа; 

- 4 група (діти) – 12 (2017 – 13; 2016 - 15,  в т. ч. 1 інвалід з дитинства дорослий 

Мурараш К.Ю.). 

Серед  ліквідаторів, які перебувають під диспансерним наглядом – 71 або  46,1% 

(2017 -75 або 46%; 2016 - 81 або 47,5%) особа з інвалідністю, в тому числі: 

- 1 група – 1 особа або 1,4 % (2017 – 1 або 1,0%; 2016 – 3 або 3,7%) 

- 2 група – 21  або 29,5% (2017 - 22 або 29 %; 2016 – 23 або 28,4%) 

- 3 група –  49 або 69,0% (2017 - 52 або 70 %; 2016 – 55 або 67,9%) . 

Основними захворюваннями, які призвели до інвалідності, були:  

- захворювання системи кровообігу – 48 або 67,6% (2017- 50 або 66,6 %; 2016 - 52 або 

64,1%) 

- захворювання органів травлення – 7 або 9,9 % (2017 - 8 або 10,6 %; 2016 - 8 або 

9,8%) 

- порушення психіки  та поведінки – 6 або 8,5% (2017 - 6 або 8 %; 2016 - 12 або 14,8%) 

- онкологічна патологія  – 2 або 2,8 % (2017 - 2 або 2,6 %; 2016 - 5 або 6,1%) 

- хвороби ендокринної системи – 2 або 2,8 % (2017- 2 або 2,6 %; 2016 - 2 або 2,4%) 
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На кінець 2018 року із загальної кількості постраждалих, які перебувають під 

диспансерним спостереженням,  чоловіків - 154, жінок - 14 (2017- чоловіків - 163, жінок – 15; 

2016 - чоловіків - 164, жінок 8). Серед 11 дітей - 7 хлопчиків, 5 дівчат (2017 - 7 хлопчиків, 5 

дівчат; 2016 – 9 хлопчиків, 6 дівчат). 

В 2018-2016 роках народжених дітей від ліквідаторів аварії на ЧАЕС не було. 

В 2018 році спеціальна диспансеризація на базі реабілітаційно–діагностичного центру 

м.Константинівка не проводилась (в 2016 спеціальна диспансеризація була проведена – 40 

ліквідаторам, 5 ліквідаторів отримали лікування в РДУ протягом 10 днів). 

Усім постраждалим,   які перебувають під медичним супроводом,  медичний огляд 

був проведений  бригадою лікарів–спеціалістів з проведенням лабораторних та 

інструментальних досліджень відповідно до галузевих нормативно – правових актів. 

Серед дорослих було оглянуто 156 осіб або 100 % (2017 - 156 осіб або 96 %;  2016 - 

172 або 99,4%); діти були охоплені профоглядами на 100%.    

За результатами профогляду  вперше виявлено 62 випадки  захворювань, що 

становить 39,7 % (2017 – 82 або 49,3%; 2016 – 39 або 22,9%). 

Показник розповсюдження захворювань становить 17082 на 10 тис. відповідної 

категорії населення (2017- 6981; 2016 - 69825,6).  

Для кожного із постраждалих від аварії на Чорнобильській станції  були розроблені 

профілактичні та оздоровчі заходи. Був визначений перелік осіб, які потребували 

стаціонарного лікування в обласній клініці профзахворювань, а також санаторно–курортного 

лікування та проведення  інших реабілітаційних заходів. 

Згідно рекомендацій лікарів 156 осіб або 100% (2017 - 156 або 100 %; 2016 - 160 або 

94,1%)  отримали амбулаторне лікування; 18 осіб або 11,3% (2017 - 26 або 17%; 2016 - 20 або 

11,7%)  були проліковані в умовах стаціонару; 3 особи або 1,9% (2017 - 1 або 0,7%; 2016 -  10 

або 5,8%) в інших обласних медичних установах; 11осіб або 7,5% (2017 - 23 або 15%; 2016 -  

11 або 6,4%) були оздоровлені в санаторіях. 

За рецептами лікарів у разі  амбулаторного лікування  захворювань у постраждалих 

від  аварії на ЧАЕС було витрачено 56,1 тис.грн. (2017 - 56,02  тис. грн.; 2016 - 54,6 тис. грн.) 

Вартість лікарських засобів, придбаних за рецептами лікарів, на 1 хворого 

становила370,1 грн. (2017 - 481,7 грн.; 2016 - 517,6 грн.).  

Відповідно до діючих галузевих нормативно–правових актів здійснювалась робота з 

експертизи тимчасової та стійкої втрати працездатності. У складі Центру була створена 

лікарсько–консультативна комісія (ЛКК), в роботі якої передбачені виїзди до Гірницької та 

Української лікарських  амбулаторій. 

Лікарсько–консультативною комісією проведено – 249 (2017 – 248; 2016 – 244) 

засідань, оглянуто – 2458 осіб, на 1 засіданні 10 осіб (2017 - 2474 осіб, на 1 засіданні 10 осіб; 

2016 - 2345 осіб, на 1 засіданні 10 осіб), в тому числі: 

- з метою надання довідок про необхідність санаторно–курортного лікування – 392 

особи або 160 % (2017- 456 осіб або 18,4 %; 2016 - 427 осіб або 18%); 

- контролю за термінами лікування (продовження лікування) – 278 осіб або 11,3 % 

(2017 - 226 осіб або 9 %; 2016 - 269 осіб або 11,5%); 

- працевлаштування – 22 особи або 0,8 % (2017 - 12 осіб або 0,5 %;  2016 - 12 осіб або 

0,5%).  
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Разом з тим, лікарською консультативною комісією надавались довідки на 

забезпечення ліками осіб через ФСС, необхідність стороннього догляду за хворими, 

матеріальну допомогу, звільнення від іспитів, фізкультури та інші – 1943 особи або 63,2 % 

(2017 - 1550 осіб або 62,6 %; 2016 - 1837 осіб або 78%). 

Направлено на МСЕК –  215 осіб або 8,7 % (2017 - 230 осіб або 9,3 %; 2016 - 227 осіб 

або 9,6%), в тому числі первинно – 66 осіб (2017 – 43; 2016 – 48) та з метою наступного 

освідчення – 149 осіб (2017 – 187; 2016 – 178).  

Із числа осіб, які були первинно направлені на МСЕК,  групу інвалідності отримали 

60 осіб (2017- 43; 2016 – 48).  

Досягнутий рівень показника первинної інвалідності 11,9 (2017 - 9,7; 2016 – 9) на 

10 тис. населення. 

Розподіл інвалідів за групами:                                             

1 гр. – 12 осіб або 20,0% (2017 - 19 або 44%;  2016 – 15 або 31,0%)        

2 гр. – 24 особи або 40,0% (2017 - 10 або 23%; 2016 - 18 або 38,0%)       

3 гр. – 24 особи або 40,0% (2017 - 14 осіб або 33%; 2016 - 15 або 31,0%)    

з яких шахтарі – 3 особи: 

1 гр. –  0 особа або 0%  (2017 -1 або 25%;  2016 – нема) 

2 гр. – 0 осіб або 0% (2017 – нема; 2016 – нема) 

  3 гр. – 3 особи або 1000 % (2017 -3 або 75 %;  2016 - 2 або 100,0%; 2015 – 5 або 71,5%) 

Із числа осіб (2017 – 14; 2016 – 23)  , які вперше отримали групу інвалідності: 

чоловіків – 26 (2017 – 12; 2016 – 13), жінок – 34 (2017 – 2; 2016 – 10). 

 Досягнутий рівень інтенсивності інвалідизації  працездатного населення 

становить – 9,7 (2017- 4,7; 2016 - 7,7)  на 10 тис. осіб працездатного віку. 

Проведено аналіз первинної інвалідності по м.Селидове: 

Всього 127 осіб, в тому числі: 

- 1 гр.- 11 осіб або 8,7%; 

- ІІ гр. -53 особи або 41,7%; 

- ІІІ гр. -63 особи або 49,6%. 

Основними захворюваннями, які стали причинами інвалідності, є :  

- онкологічні захворювання – 26 осіб або 20,0% (2017-1 особа або 7,1% ; 2016 - 4 

особи або 8,3%); 

- серцево-судинні захворювання – 3 особи або 2,3 % (2017 -3 особи або 21,4 %;  2016 - 

20 осіб або 41,6%); 

- захворювання органів травлення – 4 особи або 3,1% (2017 -  0 осіб або 0%;  2016 - 2 

особи або 4,1%); 

- захворювання нервової системи – 20 осіб або 15,7 % (2017 - 0 осіб або 0 %; 2016 - 0 

осіб або 0%); 

- захворювання кістково – м’язової - 16 осіб або 12,6 % (2017 - 2 осіб або 14,2 %; 2016 

- 6 осіб або 12,5%); 

- захворювання зору - 0осіб або 0 % (2017- 0 осіб або 0 %; 2016 - 1 особа або 2,0%); 

- ендокринні захворювання – 8 осіб або 6,3 % (2017 - 1 особа або 7,1 %; 2016 - 7 осіб 

або 14,5%); 

- психічні захворювання – 8 осіб або 6,3%; 

- профзахворювання – 8 осіб або 6,3%; 
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- інші захворювання – 34 особи або 26,7 % (2017 - 7 осіб або 50 %; 2016 - 8 осіб або 

17,0%). 

З метою медичної та соціальної реабілітації  інвалідам та дітям - інвалідам були 

надані засоби особистої гігієни: 

- памперси - 25560 штук для 41 особи (2017 - 12802 штук для 36 осіб; 2016 - 8838 

штук для  18 осіб); 

- урологічні прокладки - 1440 штук для 3 осіб (2017 - 799 штук для 2 осіб; 2016 -1170 

штук для 1 особи); 

- калоприймачі – 468 штук для 3 осіб (2017 - 165 штук для 2 осіб;  2016 - 120 штук для 

1 особи); 

- сечоприймачі – 268 штук для 4 осіб (2017-1 штука для 1 особи; 2016 - 1штука для 1 

особи). 

Продовжувалась робота з надання медичної допомоги жінкам та дітям, зокрема,  на 

першому році життя.  

В амбулаторіях оновлений Реєстр жінок репродуктивного віку з важкими 

соматичними захворюваннями, при яких вагітність загрожує їх життю. Разом із службою 

планування сім’ї вторинного рівня забезпечувалось лікування таких жінок та їх 

консультування лікарем-гінекологом. 

В 2018 році 18610 жінок або 79,6 % (2017 - 16605 жінок або 87,6 %; 2016 - 17624 

жінки або 89,3 %) віком старше 18-ти років були охоплені обстеженнями на предмет 

виявлення раку шийки матки шляхом цитології мазка (план на рік 21109).  

Рівень охоплення жінок з 40 років мамографічним обстеженням на предмет виявлення 

раку молочної залози, який становить 1476 або 27,7 % від плану на рік 5320 (2017 - 1194 або 

21,5 % план  5541; 2016 - 1577 або 28,1%, план 5609). 

Проводилась подальша робота щодо підтримки грудного вигодовування. З 

медичними працівниками були проведені відповідні заняття, а з жінками, які мають малюків, 

санітарно-просвітницька робота. 

В усіх амбулаторіях розміщена візуальна інформація щодо виконання 11 принципів 

підтримки грудного вигодовування, яка є доступною для жінок та інших відвідувачів. 

Загальна кількість немовлят, які впродовж звітного року перебували виключно на 

грудному вигодовуванні до 6-ти місяців, становить 149 із 153 або 97,4 % (2017 - 142 із 145 

або 97,9 %; 2016 - 175 із  178 або 98,3%). 

Рівень малюкової смертності за даними РАГСів становить 3 випадки або 4,7 (2017 - 5 

або 7,6; 2016 – 5 або 8,96) на 1 тис. народжених живих.  

Серед них в ранньому неонатальному періоді померло 1 дитина (2017 – 3; 2016 – 3) 

дитини, в пізньому неонатальному періоді 0 (2017 – 1; 2016 – 0) дітей; після неонатального 

періоду 2 (2017 – 1; 2016 – 2) дитини. 

Смертність 3 дітей(2017 – 5; 2016 – 5) за місцем виникнення події становить:  1 

новонароджена дитина померли в пологовому відділенні Селидівської ЦМЛ (2017 – 3; 2016 – 

3); 0 дітей в відділенні патології новонароджених Селидівської ЦМЛ; 1 дитина в обласних 

медичних установах  (2017 – 0; 2016 – 1); 1 дитина вдома (2017 -1; 2016 – 1). 

За даними аудитів причин смерті дітей 2 (2017 – 4; 2016 – 3) випадки були визнані 

умовно запобіжними по жіночій консультації Селидівської ЦМЛ (2015 – 1). Один випадок 

визнаний невідворотнім.  
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Кожний випадок малюкової смертності був розглянутий  на засіданнях  клініко–

експертної комісії, якою був визначений перелік заходів щодо запобігання смертності дітей 

на першому році життя.  

На практиці здійснено перехід від утримання Центру до Державного замовлення 

медичних послуг. Запроваджена бюджетна програма, яка є складовою  програмно-цільового 

метода бюджетного процесу.  

В 2018 році до 1 липня фінансування господарської  діяльності з надання первинної 

медичної допомоги здійснювалось за рахунок субвенції із державного бюджету через органи 

місцевої влади і з урахуванням змін та доповнень становила 10.680,8 тис.грн. в тому числі 

медична субвенція 7.098,7 тис.грн..  

З 1 липня Центр розпочав отримувати оплату за надані медичні послуги за рахунок 

коштів Національної служби здоров’я України за тарифами у відповідності до вікових груп 

населення. За цієї моделі було отримано 12.422,8 тис.грн..  

На господарську діяльність з надання первинної медичної допомоги населенню з 

урахуванням змін та доповнень було передбачено 23.103,6 тис. грн. (2017 -18053,6 тис. грн.; 

2016 - 13467,1 тис. грн.), фактично профінансовано 23.103,5 тис. грн. або 99,99 % (2017 - 

17682,2 тис. грн. або 98%; 2016 - 13205,2 тис. грн. або 98,1%) до уточненого загального 

фонду на рік. 

Фактичні витрати на 1-го жителя міста становлять 450,5 грн. (2017 - 340 грн.; 2016 - 

249,6 грн.); на 1 відвідування в амбулаторіях 118,7 грн. (2017 - 57,7 грн.; 2016 - 41,83 грн.)  

Витрати на заробітну плату становили 15.572,4 тис. грн. або 67,4 % (2017 - 14134,7 

тис. грн. або 80 %; 2016 - 9615,7тис. грн. або 73%) від загального фонду бюджету Центра.  

Заробітна плата медичних працівників істотно збільшилась, зокрема: 

- сімейних лікарів з 6400 грн. до 18133 грн.; 

- медичних сестер з 3 727 грн. до  9 944 грн.. 

Витрати на заробітну плату профінансовані на 100 %. Заборгованості з її виплати 

немає.  

Витрати на оплату комунальних послуг  та енергоносіїв становили 1967,4 тис. грн. або 

8,5 % (2017 -16915,4 тис. грн. або 8,07 %; 2016 - 1456,4 тис. грн. або 11%) від обсягів 

фінансування за даним напрямком діяльності передбачених на рік. 

Заборгованість на оплату комунальних послуг та енергоносіїв станом на 01.01.2019 

складає 23759 тис. грн., в тому числі за енергоносії (тепло) 83759 тис. грн. та 0 тис. грн. за 

енергоносії (відшкодування) Селидівській ЦМЛ. 

В рамках виконання Програми «місцевих стимулів»  медичних працівників 

здійснювалась доплата до заробітної плати до 50% посадового окладу медичним та іншим 

працівникам. Сума витрат за цим напрямком діяльності  становить 474,3 тис. грн. (2017 -

589,3 тис. грн.;  2016 - 526,0 тис. грн.). Доплату отримали 24 працівники, в тому числі  17 

медичних працівника на суму 297,4  тис. грн. (2017 - 430,5  тис. грн . 42 особи; 2016 - 363,9 

тис. грн., 37 осіб). 

Були  передбачені кошти на виконання  завдань та заходів, передбачених 

національними та регіональними медичними програмами на первинному рівні, зокрема: 

боротьби з туберкульозом, профілактики ВІЛ–інфекції, запобігання онкологічної 

захворюваності, збереження репродуктивного здоров’я, Конвенції ООН про права дитини, 

програму імунопрофілактики та запобігання захворювань на грип та ГРВІ. 
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Загальна сума витрат із місцевого бюджету на їх виконання становить 845,3 тис. 

грн. (2017 - 782,4 тис. грн.; 2016 - 810,1 тис. грн.),  в тому числі: 

- подолання епідемії туберкульозу – 116,8 тис. грн. (2017 -102,9 тис. грн; 2016 - 

156,1 тис. грн.), в т.ч.: 

- забезпечення туберкулінодіагностики – 116,8 тис. грн. (2017 - 100,9 тис. грн.; 2016 - 

156,1 тис. грн.) 

- придбання контейнерів для збору мокротиння – 0 тис. грн. (2017 - 2 тис. грн.;  2016 - 

0 тис. грн.) 

- профілактики ВІЛ–інфекції – 37,1 тис.грн. (2017 - 47,0 тис. грн.; 2016 - 84,2 тис. 

грн.), в т.ч.: 

- добровільне консультування та тестування – 9,1 тис.грн. (2017 - 26,4 тис. грн.; 2016 - 

48,2 тис. грн.) 

- придбання сумішей для дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, – 11,1 

тис.грн. (2017 - 9,2 тис. грн.; 2016 - 20,2 тис. грн.) 

- придбання засобів індивідуального захисту – 16,9 тис.грн. (207 - 11,4 тис. грн.; 2016 - 

15,8 тис. грн.) 

- запобігання захворюваності на онкопатологію –  54,2 тис.грн. (2017 - 61,7 тис. 

грн.; 2016 - 217 тис. грн.) 

- придбання наркологічних засобів та медикаментів – 54,2 тис. грн. (2017 – 61,7; 2016 

- 217 тис. грн.) 

- збереження репродуктивного здоров’я – 0 тис. грн. (2017 - 0 тис. грн.; 2016 - 0 

тис. грн.), 

в т.ч.: 

- генетичне і ультразвукове обстеження вагітних – 0 тис. грн. (2017 - 0 тис. грн.; 2016 - 

0 тис. грн.) 

- імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб – 0 тис. грн. 

(2017 - 0 тис. грн.; 2016 - 11,0 тис. грн.), в т.ч.: 

- придбання вакцин – 0 тис.грн. (2017 - 0 тис. грн.; 2016 - 11,0 тис. грн.) 

- профілактики грипу та ГРВІ – 0 тис. грн. (2017 - 47,8 тис. грн.; 2016 - 56,9 тис. 

грн.), в т.ч.: 

- придбання вакцин – 0 тис.грн. (2017 - 47,8 тис. грн.; 2016 - 42,7 тис. грн.) 

- програма цукровий діабет – 0 тис. грн. (2017 - 16,3 тис. грн.; 2016 - 1,2 тис. грн.), 

в т.ч.: 

 - придбання ліків для дорослих та дітей – 0 тис.грн. (2017 - 16,3 тис. грн.; 2016 - 1,2 

тис. грн.) 

- Конвенція ООН про права дитини – 52,8 тис.грн (2017 - 72,8 тис. грн.; 2016 - 67 

тис. грн.), в т.ч.: 

- лікування дітей, хворих на церебральний параліч – 8,0 тис. грн. (2017 - 8,0 тис. грн.; 

2016 - 6,3 тис. грн.) 

- лікування хворих на аутизм, цукровий діабет, епілепсію – 0 тис.грн (2017 - 31 тис. 

грн.; 2016 - 41,3 тис. грн.). 

- лікування дітей, хворих з ХНН V ступеня – 0 тис.грн. (2017 - 0 тис. грн.; 2016 - 0 тис. 

грн.) 
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- забезпечення адаптованими сумішами дітей із малозабезпечених сімей – 44,8 

тис.грн. (2017 - 33,8 тис. грн.; 2016 - 19,4 тис. грн.). 

- та інші заходи програмного характеру – 584,4 тис.грн. (2017 - 433,9 тис. грн.; 

2016 - 216,7 тис. грн.). 

- забезпечення хворих на рідкісні (орфанні) захворювання лікарськими засобами та 

продуктами харчування -  273,8 тис. грн. (2017 - 228,1 тис. грн.; 2016 - 101,6 тис. грн.). 

- забезпечення інвалідів і дітей технічними та іншими засобами (памперсами, 

калоприймачами, сечоприймачами, урологічними прокладками, пелюшками тощо) 300,6 

тис.грн. (2017 - 145,8 тис. грн.; 2016 - 115,1 тис. грн.). 

Здійснювалась робота щодо поліпшення ресурсного забезпечення усіх підрозділів 

Центру, насамперед таких, які визнані як першочергові, зокрема, забезпечення санітарними 

автомобілями, медичним обладнанням, комп’ютерною технікою та підключення  

амбулаторій до стаціонарного телефонного зв’язку. 

            В 2018 придбано 478 одиниць медичної апаратури та обладнання, зокрема 

медичної апаратури 218 одиниць: 

- ваги електронні 50 (для дітей та немовлят, до 20 кг)-11, ростомір підлоговий з 

електронними вагами РПВ-2000-20, електрокардіограф триканальний БІОМЕД 

"ВЕ300"-7, деструктор голок і шприців з гильотиною для відрізу канюлі-11, сумка 

киснева на ЗО літрів-11, мішок дихальний ручного типу АМБУ педіатричний-6, 

мішок дихальний ручного типу АМБУ дорослий-5, офтальмоскоп з гвинтовим 

кріпленням-15, молоток неврологічний із пластика-20, ростомір підлоговий без вагів-

7, ємкість-контейнер полімерний для дезінфекції та передстерилазаційної обробки 

медичних виробів-8, бактерицидний випромінювач рецикулятор закритого типу-3, 

ємкість-контейнер полімерний для дезінфекції та передстерилазаційної обробки 

медичних виробів-2, сумка укладка медичної сестри (фельдшера)-13,  пульсоксиметр-

2, велика доросла манжета на тонометр-20, холодильник-2, дисплей інформаційний 

плоскопанельний-2, набір таблиць для перевірки зору-15, контейнерізотермічний-12, 

інфрачервоний лобний термометр -26 

 медичного обладнання 260одиниць: 

- ліжко металеве - 3, столик маніпуляційний з ящиком -2, столик інструментальний -5, 

штативи - 3, підставка під термостат-1, столік сповинальний-2, столік для забору 

крові-1, ширма для кабінетів і палат-5, комплект меблів для очікування-1, шафа 

офісна-43, тумба офісна-24, тумба мобільна-18, стілець пеленальний-5, стіл 

комп’ютерний-10, стіл офісний-8, підставка під системний блок-10, полиця підвісна 

для документів-1, полиця для підгузок-3, жалюзі-34, кушетка оглядова медична-5, 

танкетка медична-4, шафа БМ-1, шафа навісна1, стіл медичний-1, модуль БМ-2, 

крісло для відвідувачив-60, диван для відвідувачів двомісний-6 

  Загальна сума витрат - 948,7 тис грн. за рахунок коштів підприємства. 

В 2017 році придбано 18 од. медичного обладнання ті інструментарію, в т.ч.: 

- отоскоп/офтальмоскоп – 12 од; 

- пульсоксиметр – 4 од; 
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- глюкометр – 2 од; 

           Загальна сума витрат з бюджету міста становить – 73,6 тис. грн.   

В 2016 році було придбано 69 одиниць медичного обладнання ті інструментарію, в 

т.ч.: 

- штатив для пробірок - 4 од. (0,7 тис. грн.), чаша кругла - 2 од. (0,06 тис. грн.), чаша н/рж. 

таль – 1 од. (0,06 тис. грн.), лоток ниркоподібний – 1 од. (0,09 тис. грн.), лоток для 

інструментарію – 1 од. (0,09 тис. грн.), затискач Кохера – 2 од. (0,12 тис. грн.), ножиці 

хірургічні – 4 од. (0,24 тис. грн.), затискач – 4 од. (0,24 тис. грн.), пінцет – 2 од. (0,18 тис. 

грн.), бікс для інструментарію – 2 од. (0,18 тис. грн.), термометр медичний – 5 од. (0,2 тис. 

грн.), ножиці перев’язувальні – 2 од. (0,25 тис. грн.), бікс стерилізаційний – 2 од. (0,28 тис. 

грн.), столик інструментальний – 2 од.(2,2 тис. грн., глюкометр – 1 од. (0,3 тис. грн.), столик 

інструментальний – 2 од. (2,2 тис. грн.), глюкометр – 1 од. (0,3 тис. грн.), пульсоксиметр – 24 

од. (15,4 тис. грн.), компресійні інгалятори – 6 од. (10,8 тис. грн.), кондиціонер – 1 од. (10, 0 

тис. грн.).  

Загальна сума витрат становить – 43,9 тис.грн. в тому числі з бюджету міста 

становить – 41,9 тис. грн., із інших джерел -2,0 тис.грн. 

За 2018-2016 роки загальна сума витрат на придбання медичної апаратури та 

обладнання становить 1066,2 

 тис. грн., в тому числі: 

- міського бюджету – 115,5 тис. грн.; 

-кошти підприємства – 948,7 тис.грн.; 

- інші джерела –  2,0 тис.грн. 

Рівень забезпечення Центру медичною апаратурою та виробами медичного 

призначення відповідно до оновленого Табелю оснащення становить 82 % (2017 - 78,3 %; 

2016 - 78,2%). 

Ця та інша медична апаратура створює передумови для поліпшення якості 

лікувально–діагностичного процесу на первинному рівні. 

 Особливої уваги потребує подальша  робота з використання медичної апаратури та 

обладнання, отриманої за рахунок Державного бюджету, про використання якої необхідно 

буде надавати щоквартальні звіти. 

В 2018 році 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. 

Проведені роботи з монтажу системи водопостачання та водовідведення, 

електропостачання, укріплення дверних пройомів, часткова заливка підлоги, демонтаж 

дерев’яних та монтаж цегельних перегородок. Розпочати роботи із штукатурки стін. 

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

Проводилось нове будівництво теплогенераторної в амбулаторії ЗПСМ №1 

м.Селидове. Сума витрат становить 466,5 тис. грн., в тому числі 462,9 тис.грн. із міського 

бюджету, 3,6 тис. грн. за рахунок коштів підприємства. Роботи планується закінчити в 2019 

році. 
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Проведений монтаж автономної системи пожежної сигналізації (АСПС) і систем 

оповіщення та управління евакуації людей у разі пожежі в амбулаторії ЗПСМ № 1 

м.Селидове. Сума витрат становить із міського бюджету становить 81,7 тис. грн. 

Проведений капітальний ремонт ділянки тепломережі в амбулаторії ЗПСМ № 6 

м.Українськ. Сума витрат становить із міського бюджету становить 232,1 тис. грн. 

В 2017 році для створення необхідних санітарно–гігієнічних та санітарно–технічних 

умов надання  первинної медико–санітарної допомоги населенню був виконаний 

передбачений обсяг роботи з ремонту лікарських амбулаторій  та їх підрозділів, зокрема: з 

грудня місяця 2017 року розпочато здійснення реалізації Інвестиційного проекту за рахунок 

коштів Державного фонду регіонального розвитку по проекту «Капітальний ремонт 

(термомодернізація) будівлі амбулаторії № 1 комунального закладу «Селидівський центр 

первинної медико-санітарної допомоги». Здійснена стяжка будівлі, частковий ремонт даху, 

частковий ремонт мережі опалення амбулаторії ЗПСМ № 1 м.Селидове.  

Загальна сума витрат становить 414,8 тис. грн. 

 В 2016 році в Цукуринській лікарській амбулаторії проведено ремонт на загальну 

суму 180,8 тис. грн., де замінені дерев’яні вікна на пластикові, двері, відремонтована мережа 

водопостачання та водовідведення, опалення, електромережа, підлога, медичні та допоміжні 

кабінети, ганок.  

В Українській лікарській амбулаторії проведений ремонт приміщення пральні, а в 

Курахівській лікарській амбулаторії облаштований пандус для осіб з обмеженими фізичними 

можливостями (20,6 тис. грн.) 

Проведені поточні ремонти медичних та побутових та адміністративних кабінетів в 

лікарських амбулаторіях. 

Загальна сума витрат становить 252,4 тис. грн., в тому числі з бюджету міста 

236,7 тис. грн., інших джерел 15,7 тис. грн. 

 В рамках кредитної програми Європейських інвестицій за рахунок міжнародних 

кредитних ресурсів, спрямованих на відновлення Донецької області, в Гірницькій та 

Українській лікарських амбулаторіях передбачений капітальний ремонт з термомодернізації. 

На розробку проектної документації виділено 81,4 тис. грн. за рахунок місцевого бюджету та 

734,6 тис. грн. з державного бюджету. 

За 2018 - 2016 роки на проведення  ремонтних робіт в структурних підрозділах 

Центру було витрачено 1746,4 тис. грн., в тому числі: 

- міського бюджету –  1727,1 тис. грн.; 

- підприємства – 3,6 тис.грн.; 

- інші джерела – 15,7 тис. грн.. 

Разом з тим технічний стан будівель та їх інженерних мереж потребує подальшої 

роботи з їх капітального та поточного ремонту.  

В 2019 році заплановано: 

- втілення проекту «Реконструкція нежитлової будівлі та благоустрій прилеглої 

території за адресою: вул.Центральна, 108, м.Селидове, Донецької області під розміщення 

амбулаторіїї ЗПСМ № 2 м.Селидове та адміністративно-господарчого підрозділу КНП 

«Центр ПМСД Селидівської міської ради»; 
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- розробка проекту «Благоустрій та озеленення прилеглої території амбулаторії ЗПСМ 

№ 1 м.Селидове за адресою: вул.Черняховського, буд. 48, м.Селидове». 

Основними завданнями щодо поліпшення організації та якості медичного 

обслуговування на первинному рівні надання медичної допомоги населенню є: 

1) продовження подальшої реалізації заходів плану Концепції реформи надання 

первинних медичних послуг відповідно до реформи первинної ланки медицини; 

2) подальша  участь у тренінгу розвитку первинної медичної допомоги за 

напрямками: 

- підготовки фахівців на тренінгу «Управління закладами первинної медичної 

допомоги в умовах реформування системи охорони здоров’я»; 

- оцінка наявної мережі ПМД та формування рекомендацій щодо побудови 

спроможної мережі ПМД; 

- оцінка планування кадрового ресурсу Центру; 

- оцінка наявного матеріально – технічного оснащення Центру; 

- розвиток спроможності управлінської команди Центру в управлінні в умовах 

реформування системи охорони здоров’я; 

3) розвиток інформаційно – комунікаційної системи Центру, що забезпечує 

автоматизацію ведення обліку медичних послуг та управління медичною інформацією 

шляхом створення, розміщення оприлюднення та обміну інформацією даними і 

документами в електронному вигляді; 

4) продовження роботи з укладання декларацій між пацієнтами та лікарями про 

надання первинних медичних послуг та їх реєстрації в електронній системі еHealth; 

5) застосування в господарській діяльності Центру Українського варіанту 

Міжнародної класифікації первинної медичної допомоги (ІСРС-2-Е); 

6) продовження реалізації Урядової програми «Доступні ліки» для забезпечення 

лікарськими засобами хворих на: 

- серцево – судинні захворювання; 

- цукровий діабет ІІ типу; 

- бронхіальну астму;  

7) підвищення рівня кваліфікації лікарів   загальної практики – сімейних лікарів,  

педіатрів та молодших медичних спеціалістів за якими закріплене населення; 

8) запровадження сучасних інформаційних технологій щодо електронного 

документообігу в Центрі та його структурних підрозділах; 

              9) поліпшення організації роботи з запобігання захворювань на інфекційні хвороби, 

які керуються засобами імунопрофілактики; 

10) виконання заходів Державних та регіональних програм передбачених до 

здійснення на первинному рівні надання медичної допомоги населенню; 

11) поліпшення організації та якості профілактичної роботи з запобігання 

захворювань на туберкульоз та ВІЛ – інфекцію на первинному рівні; 

12) забезпечення медичною апаратурою та обладнанням  амбулаторій відповідно до 

табелю оснащення;  

13) проведення поточних, капітальних ремонтів, а також будівництво в амбулаторіях, 

визначених плановими завданнями, зокрема: 
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            - «Реконструкція нежитлової будівлі та благоустрій прилеглої території за адресою: 

вул.Центральна, 108, м.Селидове, Донецької області під розміщення амбулаторіїї ЗПСМ № 2 

м.Селидове та адміністративно-господарчого підрозділу КНП «Центр ПМСД Селидівської 

міської ради»; 

 - розробка проекту «Благоустрій та озеленення прилеглої території амбулаторії ЗПСМ 

№ 1 м.Селидове за адресою: вул.Черняховського, буд. 48, м.Селидове»; 

- поточні ремонти медичних кабінетів, побутових та адміністративних приміщень 

амбулаторій Центру; 
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