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Візія 
 Центр – пацієнт-орієнтований, сучасний, доступний, комфортний, 
конкуренто-спроможний медичний заклад, який має довіру клієнтів (пацієнтів), 
є платформою для поширення кращих практик з надання первинних медичних 
послуг. 
Місія 
 Створення максимально ефективного маршруту клієнта протягом всього 
життя через своєчасну, якісну, кваліфіковану медичну допомогу з використанням 
найкращого світового досвіду. 
Ціль 
 Ціль діяльності підприємства полягає в задоволенні потреби пацієнтів у 
здоров'ї шляхом надання якісних медичних послуг, пов'язаних з первинною 
медичною допомогою. 
 У своїй діяльності підприємство виходить з того, що потребу здоров'я 
визначають усі люди, але для одних (хворі) - це потреба у відновлені здоров'я, 
для інших (здорові) - в його збереженні. 
 Потреби першої категорії пацієнтів можливо визначити під час звернення 
до лікаря, або передбачити при його зверненні в аптеку. 
 Потреби другої категорії пацієнтів можливо визначити під час здійснення 
профілактичних заходів, які проводяться підприємством або самим пацієнтом. 
 Якщо людина “втратила” здоров'я, то вона повинна його “знайти” 
(відновити), якщо “знайшла» (відновила) своє здоров’є, то вона повинна його 
зберегти.  

 
Забезпечення якості лікувально-діагностичного процесу. 

В нашому центрі якість лікувально-діагностичного процесу (реабілітації) 
забезпечується: 

 структурно-організаційною побудовою, системою стандартів з 
профілактики, діагностики, лікування та реабілітації пацієнтів; 

 ресурсами підприємства з чітко визначеними критеріями і стандартами, в 
тому числі обов'язково визначеними, такими як атестація практик, сертифікація, 
акредитація; 

 процесуальним підходом — системою медико - технологічних гарантій та 
умов, які мінімізують надання неякісних первинних медичних послуг. 

 
Разом з цим забезпечується: 
 медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій 

відповідно до договору з Національною службою здоров’я України; 
 застосування Українського варіанту Міжнародної класифікації первинної 

м
е
д
и
к
о
-
с
а
н

 впровадження медичної інформаційної системи (МІС) для електронного 
документообігу (медична амбулаторна картка, рецепти, лікарняні листки, звіти 
тощо); 
 укомплектування команд з надання первинної медичної допомоги лікарями 

та молодшими медичними спеціалістами; 
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 професійний розвиток лікарів на циклах тематичного удосконалення в 
закладах (на факультетах) післядипломної освіти, в тому числі за змішаною 
(денною та дистанційною) формою освіти; 
 вільний вибір сімейних лікарів та лікарів-педіатрів відповідно до Порядку 

вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та Порядку надання 
первинної медичної допомоги, затвердженого МОЗ України, законодавчих актах, 
що регулюють питання функціювання системи охорони здоров’я; 
 можливість клієнта (пацієнта) отримати первинну медичну допомогу у  

лікаря, з яким укладено Декларацію; 
 надання первинної медичної допомоги з дотриманням галузевих 

стандартів та в місцях надання медичних послуг; 
 відповідність кожного місця надання медичних послуг Державним 

санітарним нормам і правилам, ліцензійним умовам провадження господарської 
діяльності з медичної практики, галузевим стандартам у сфері охорони здоров’я, 
вимогам примірних табелів оснащення; 
 захист персональних даних та медичної інформації клієнтів (пацієнтів) 

відповідно до чинного законодавства, в тому числі Закону України «Про захист 
персональних даних»; 
 використання лікарських засобів відповідно до чинного Державного 

формуляру та Національного переліку основних лікарських засобів, а також 
локального формуляру для використання в усіх структурних підрозділах центру; 
 використання лікарських засобів, отриманих за рахунок Державного 

бюджету, міського бюджету, а також отриманих як гуманітарна допомога, за 
умови вільного доступу до переліку лікарських засобів, наявних в центрі; 
 надання актуальної інформації про центр, його керівника, медичних 

працівників тощо; 
 розміщення на точках надання медичних послуг та на сторінці центру веб-

сайту Селидівської міської ради інформації для пацієнтів, графіків роботи 
надавача первинних медичних послуг та графіків роботи лікарів; 
 надання інформації про залучення осіб, які надають медичні послуги, 

згідно договору; 
 динамічне спостереження за станом здоров’я пацієнтів; 

 проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, 
отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів; 

 динамічне спостереження за пацієнтами із діагностованими хронічними 
захворюваннями, що включає комплекс діагностичних та лікувальних 
втручань, які передбачені галузевими стандартами; 

 надання невідкладної медичної допомоги у разі розладу фізичного чи 
психічного здоров’я пацієнтам; 

 направлення відповідно до медичних показань пацієнтів, які не 
потребують екстреної медичної допомоги, для надання їм вторинної 
(спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної 
допомоги; 
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 взаємодія з надавачами вторинної (спеціалізованої) та третинної 
(високоспеціалізованої) медичної допомоги; 

 проведення обов’язкових медичних втручань щодо пацієнтів з наявними 
факторами ризику розвитку окремих захворювань; 

 проведення профілактичних втручань, що включає: вакцинацію відповідно 
до вимог календаря профілактичних щеплень; 

 надання консультативної допомоги, спрямованої на усунення або 
зменшення звичок і поведінки, що становлять ризик для здоров’я та 
формування навичок здорового способу життя; 

 динамічне спостереження за неускладненою вагітністю та (у разі потреби) 
направлення до лікаря акушера-гінеколога закладу вторинної медичної 
допомоги; 

 здійснення медичного спостереження за здоровою дитиною; 

 надання окремих послуг паліативної допомоги пацієнтам усіх вікових 
категорій, що включає: регулярну оцінку стану важкохворого пацієнта та 
його потреб; оцінку ступеня болю та лікування больового синдрому; 
призначення наркотичних засобів та психотропних речовин відповідно до 
законодавства, включаючи оформлення рецептів для лікування больового 
синдрому; призначення лікування для подолання супутніх симптомів 
(закрепи, нудота, задуха тощо); консультування та навчання осіб, які 
здійснюють догляд за пацієнтом; координацію із забезпечення медичних, 
психологічних тощо потреб пацієнта; 

 призначення лікарських засобів та медичних виробів, технічних засобів 
медичної реабілітації з оформленням відповідних документів згідно з 
вимогами законодавства; 

 ведення первинної облікової документації, оформлення довідок, листків 
непрацездатності та направлень для проходження медико-соціальної 
експертизи, а також лікарських свідоцтв про смерть; 

 взаємодія з соціальними службами для пацієнтів, соціальні умови життя 
яких впливають на здоров’я. 
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