
Дайджест- довідка
про діяльність КНП «Центр ПМСД Селидівської міської ради»

щодо підвищення якості та доступності медичної допомоги за критеріями оцінки 
за І півріччя 2020 рік

Продовжувалась робота, скерована на реалізацію управлінських, організаційних,
медичних та інших заходів за 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.

За програмою фінансових та медичних перетворень послідовно реалізовувалась
низка заходів за пріоритетними напрямками діяльності. 

Від  30.03.2020  року  був  укладений  договір  з  Національною службою здоров’я
України  про  медичне  обслуговування  населення  за  програмою  медичних  гарантій
(договір оновлений від 30.06.2020).

Згідно  з  укладеним  договором  були  реалізовані  усі  вимоги  щодо  організації
надання медичних послуг, зокрема:

 забезпечення  безперервного  надання  медичної  допомоги  пацієнтам
протягом усього життя з урахуванням їх проблем, організації та координації діяльності з
іншими службами охорони здоров'я;

 визначення  на  умовах  договору  порядку  проведення  обов'язкових
лабораторних досліджень;

  взаємодії з надавачами вторинної та третинної медичної допомоги;
 напрямків співпраці з дошкільними навчальними закладами, навчальними

закладами,  засобами  масової  інформації,  громадськими  організаціями,  органами
місцевого самоврядування в інтересах збереження здоров'я населення.

На  нових засадах здійснювалась комунікація  з  пацієнтами (клієнтами)  шляхом
внесення до центрального рівня ЄСОЗ:

 повної  та  достовірної  інформації  про  медичну  документацію,  звіти  про
медичні послуги,  медичні записи про направлення та рецепти у Порядку встановленому
законодавством;

 розміщення  на  власному веб-сайті  інформації  для  пацієнтів  про медичні
гарантії,  місця  надавача  медичних  послуг,  актуальну  інформацію  про  медичних
працівників, обладнання та лікарських засобів;

 інформацію про зміни адреси місць надавача медичних послуг (амбулаторія
ЗПСМ №2 м.Селидове), графіки надання медичних послуг, контактних даних для запису
на прийом до лікаря тощо;

 інформацію про  технічні  можливості  запису  на  прийом до  лікаря  або  у
чергу для отримання медичних послуг за телефоном або в електронній формі.

Визначені медичні послуги, які включені до програми державних гарантій, і які
передбачено  надавати  відповідно  до  їх  переліку  та  обсягу,  зокрема  була  визначена
можливість отримувати довідки, пройти сім базових досліджень, профогляди (вісім груп
ризику), отримати щеплення по Програмі обов'язкової вакцинації, а також консультацію
у сімейного лікаря у випадках не ускладненої вагітності.

За встановленими тарифами та коригувальними коефіцієнтами у відповідності до
обсягу декларацій укладених з пацієнтами було отримано 11.852,0 тис. грн.

Здійснені  організаційні  заходи  для  набуття  практичних  навичок  щодо
використання електронних медичних записів та співпраці з Реєстром медичних записів,
записів про направлення в електронній системі охорони здоров'я.  Усі лікарі пройшли
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навчання на базі платформи дистанційного навчання ЕМСІ- навчальний курс “Медичні
події е-Health”.

Проведена підготовка лікарів до участі (з 03 жовтня) в проекті “Підтримка зусиль
у  протидії  туберкульозу  в  Україні,  який  буде  здійснюватися  організацією  РАТН  за
фінансової  підтримки  USAID.  Проведено  онлайн  тестування  щодо  оцінки  знань  ТБ
сімейних лікарів та медичних сестер за напрямком “Ведення випадку туберкульозу”.

На вимогу НСЗУ до центрального рівня електронної системи охорони здоров'я
“ЄСОЗ” внесені дані про пацієнтів, які знаходяться на медичному супроводі з діагнозом-
ревматоідні хвороби та системного червоного вовчака для забезпечення таких пацієнтів
лікарськими  засобами  з  міжнародною  непатентованою  назвою  “Гідроксіхлорохін”  та
“Хлорохін”.

По Центру розроблена програма з інфекційного контролю за виконанням заходів
із запобігання інфекціям, відповідно до наказів МОЗ України.

Створені постійно діючі комісії профілактики інфекцій та інфекційного контролю
(ПІІК), інфекційного контролю за туберкульозом (КІК).

Продовжувалась  робота  з  укладання  Декларацій  про  вибір  пацієнтами  свого
лікаря, яких було укладено 40755 або 80,2% від статистичної чисельності населення на
території обслуговування.

Значно зменшена кількість населення «червоного списку», тобто списку осіб, які
не уклали Декларації, вона становить 10048 осіб або 19,8%.

Серед  27  лікарів   12  або  44,4%  уклали  Декларації  з  нормативною  кількістю
пацієнтів, в тому числі із числа 22 лікарів загальної практики-сімейної медицини 9 або
40,9% уклали Декларації,  відповідно до визначеного рівня.  Серед  5  лікарів-педіатрів
досягли необхідного рівня укладання Декларацій 3 лікарі або 60,0% (1 лікар працює на
0,5 посади).

Наразі,  залишилось  10  сімейних  лікарів,  які  не  мають  належної  кількості
укладених Декларацій,  серед яких 6 лікарів наблизились до визначеного нормативу з
укладання Декларацій і які уклали їх у кількості від 1705 до 1796 або 95% - 99 %.

З урахуванням того, що Національна служба здоров’я України з 31 березня 2019
року  припинила  оплату  послуг  за  надання  первинної  медичної  допомоги  пацієнтам,
включеним  до  «червоного  списку»  подальше  укладання  декларацій  є  необхідною
умовою для фінансової стабільності підприємства.

Місця  надання  медичних  послуг  облаштовані  у  відповідності  державним
соціальним  стандартам,  нормам  і  правилам,  ліцензійним  умовам  провадження
господарської діяльності з медичної практики, галузевим стандартам у сфері охорони
здоров’я, вимогам оновленого табелю оснащення.

В усіх 6 амбулаторіях досягнутий рівень забезпеченості:
- автомобілями;
- медичним обладнанням, інструментарієм та іншим інвентарем;
- автоматизованими робочими місцями (АРМами).
До  надання  медичних  послуг  були  залучені  тільки  ті  юридичні  особи,  які

визначені договором про співпрацю з НСЗУ, зокрема:
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Біо - Медика»;
- Селидівська Центральна міська лікарня.
 Визначений Порядок, за яким пацієнт може отримати медичні послуги, пов’язані

з  іншими  видами  медичної  допомоги,  крім  первинної,  за  направленням  лікарів
первинного рівня.

За місцем надання медичних послуг та на сторінці Центру веб-сайту Селидівської
міської ради, офіційному веб-сайті Центру, сторінці у соціальних мережах Фейсбук та
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Інстаграм  розміщена  інформація  про  графіки  роботи  амбулаторій,  лікарів,  медичні
послуги, які пацієнт може отримати, тощо.

Зазначена інформація надається як на паперових носіях так і  з використанням
сучасних технологій на електронній платформі.

Для запровадження новітніх технологій була структурована організація системи
комунікації,  визначені  комунікативні  канали,  методи  та  способи  комунікації  з
пацієнтами, зокрема:

 з  використанням засобів  масової  інформації  газети  “Наша Зоря”,  ТВ “Інфо —
Центр”, мережі Інтернет;

 розміщенням  інформації  на  сторінці  Центру  на  веб-сайті  Селидівської  міської
ради, власного веб-сайту Центру, на його сторінці в Фейсбуці, Інстаграмі;

 проведення  власних  заходів  —  тематичних  “круглих  столів”,  зустрічей  з
громадськістю, громадськими організаціями, шкіл пацієнтів, та ярмарок здоров'я.

Запроваджена новітня форма обміну інформацією між лікарем і пацієнтом, надання
громадянам  та  отримання  від  них  інформації  про  усі  процеси,  які  відбуваються  на
первинному рівні. 

Забезпечувалась  робота  “Гарячої  лінії”  Центру,  що  надало  можливість  пацієнтам
отримувати консультації з медичних та інших питань за графіком її роботи.

Відповідно до ст.78 “Господарського кодексу України”, ст.14, 15 Закону України
“про доступ до публічної інформації” забезпечувався Порядок комунікації з доступу до
публічної інформації. Визначені спеціальні місця для роботи запитувачів з документами
чи їх копіями.

Продовжувалось  здійснення  першочергових  заходів  з  поліпшення  культури
сервісу на усіх точках контакту пацієнта з медичними та іншими працівниками.

Був  запроваджений  власний  дрескод,  підвищились  вимоги  щодо  дотримання
стандартів санітарії та гігієни.

Медичні працівники усіх рівнів отримували навички щодо:
 дій до початку прийому пацієнта;
 спілкування телефоном;
 вітання з пацієнтом, допомога пацієнту, завершення візиту;
 робота з конфліктом та робота зі зворотнім зв'язком.
Була проведена оцінка комунікаційного сервісу на шляху пацієнта по точкам контакту

(телефонний  дзвінок,  лист  на  еmeil,  запис  до  лікаря  через  форму  на  сайті,  візит  до
лікаря, тощо).

Кожним сімейним лікарем відкориговані  10 реєстрів пацієнтів,  які  хворіють на
більш поширені хвороби та на хвороби, які становлять найбільшу загрозу для людей,
зокрема:

 хворих на серцево-судинні захворювання, в тому числі гіпертонічну хворобу;
 цукровий діабет ІІ типу;
 бронхіальна астма;
 хворих на рідкісні (орфанні) захворювання;
 хворих, які потребують паліативної допомоги та інші.

Медичні практики мають персоніфікований склад таких пацієнтів та можливість
комунікації з ними з застосуванням сучасних електронних технологій.

Для реалізації прав громадян на участь в управлінні підприємством відповідно до
рішення Селидівської міської ради від 20.03.2019 № 7/42-1284 «Про спостережну раду
закладу охорони здоров’я», забезпечувалась робота спостережної ради.
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Продовжувалась  робота  з  реалізації  проекту  «Доступні  ліки»  для  реімбурсації
вартості  ліків  від  серцево-судинних  захворювань,  цукрового  діабету  ІІ  типу,
бронхіальної астми.

Урядова  програма  реімбурсації  «Доступні  ліки»  здійснюється  за  допомогою
адміністрування Національною службою здоров’я України. 

Медичними працівниками було виписано - 12310 рецепта, в тому числі за  11374
рецептами громадяни нашого міста та тимчасово переміщені особи отримали лікарські
засоби, безкоштовно або з частковою сумою відшкодування їх вартості, в тому числі для
лікування: 

-  хворих на серцево – судинні захворювання – 9572 рецептів;
 -    цукрового діабету ІІ типу – 2531 рецептів;
-     бронхіальну астму – 206 рецепт;
-     ревматизм — 1.
Центр  долучився  до  Державної,  програми  в  рамках  якої  створений  онлайн  —

інструмент “Доступні ліки” за допомогою якого пацієнти зможуть знайти усі аптеки, які
знаходяться в радіусі 7км від амбулаторії.

Відтепер  сімейні  лікарі  виписують  тільки  е-рецепти  на  ліки,  що  включені  до
Урядової програми «Доступні ліки». Е-рецепт дозволяє пацієнтам отримувати потрібні
їм ліки в будь-якій аптеці, що увійшла до Програми, незалежно від того, в якому місті та
селищі був виписаний рецепт.

Забезпечення  пацієнтів  лікарськими  засобами  відбувається  виключно  за
електронними рецептами, виписування яких здійснювалось в інтерфейсі робочого місця
лікаря в медичній інформаційній системі (МІС),  яку обрав наш Центр, та передбачає
накладання кваліфікованого електронного підпису.

На  електронних  платформах  та  друкованих  засобах  масової  інформації  був
наданий алгоритм отримання ліків за е-рецептом.

Впровадження  електронного  документообігу  здійснювалось  на  базі  медичної
інформаційної  системи ЕМСІМЕД на 44 місця,  тобто створені  автоматизовані  робочі
місяця для усіх лікарів, які розпочали застосовувати електронні технології.

Було  придбано  21  персональний  комп'ютер,  1  ноутбук  з  програмним
забезпеченням, 4 принтера з картриджами, що надало змогу забезпечити 23 або 80%
медичних практик  двома комп'ютерами окремо для  лікаря  та  окремо для  молодшого
медичного спеціаліста.

Надання  первинних  медичних  послуг  населенню  здійснюється  мережею
структурних підрозділів Центру у складі 6 амбулаторій.

Рівень  забезпеченості  амбулаторіями  залишається  незмінним  і  становить  1,2  в
тому числі амбулаторіями зі статусом відокремленого структурного підрозділу 0,98 на 10
тис.  населення,  що  забезпечує  рівність  та  доступність  первинних  медичних  послуг
населенню. 

 Відстань  від  амбулаторії  до  найбільш  віддаленого  помешкання  пацієнтів  не
перевищує 1,5 км. 

Статистична чисельність населення, яке обслуговується Центром становить 50803
осіб, серед яких дітей від 0 до 17 років 7418. 

Чисельність населення,  з  якими укладено Декларації  становить 40757 ,  в  тому
числі з батьками дітей 7418 або 80,2% від статистичної чисельності населення.

Сімейні лікарі надають медичні послуги 36997  особам або 90,8%, лікарями —
педіатрами 3758 особам або 9,2 %  від загальної кількості пацієнтів, з якими укладено
Декларації.
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Сімейні  лікарі  (22  або  100%)  надають  медичну  допомогу  пацієнтам  різних
вікових  груп,  включаючи  дітей  та  підлітків  13  сімейних  лікарів  або  59,0%  надають
медичну допомогу від народження.

Продовжувалась  робота  з  електронною  системою  оцінювання  та  постійного
моніторингу наявних ресурсів за програмою  HeRAMS відповідно до Стратегії сталого
розвитку «Україна 2020» данні якої були оновлені протягом звітного періоду.

По  Центру  та  його  амбулаторіях  на  електронній  програмі  Е-ліки  надавалась
публічна інформація про наявні лікарські засоби, як отримані шляхом централізованих
постачань,  так  і  закуплених  за  рахунок  міського  бюджету  або  отриманих  в  якості
гуманітарної допомоги.

З  застосуванням  електронних  технологій  проводився  моніторинг  побічних  дій
лікарських засобів, вакцин та туберкуліну. 
           Упродовж півріччя було надано 9 повідомлень про побічні дії на лікарські засоби,
які були призначені для лікування хворих.

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

Продовжувалась робота з використання перекладу настанов, DUODECIM Medikal
Publications Ltd створених на засадах доказової медицини, адаптованих для України.

Медичні працівники використовували 160 різних настанов та клінічних маршрутів
по розділам — загальна практика, педіатрія, що надало можливість застосовувати більш
ефективні методи профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань, які
засновані на принципах доказової медицини з урахуванням світового досвіду в сфері
охорони здоров'я. 

Більш  змістовнішою  стала  робота  з  запровадження  Українського  варіанту
Міжнародної  класифікації  первинної  медичної  допомоги  (ІСРС-2-Е),  а  також
співставлення  кодів  ІСРС-2-Е  і  Міжнародної  статистичної  класифікації  хвороб  і
споріднених  проблем  охорони  здоров’я  десятого  перегляду  (МКХ-10),  що  відкриває
можливість класифікувати медичну допомогу пацієнтам на первинній ланці за світовими
стандартами, як це роблять сімейні лікарі в інших країнах. 

    Був розроблений локальний формуляр лікарських засобів за реквізитами текстів
чинного  державного  формуляру  та  оновленого  Національного  переліку  лікарських
засобів України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 2017 року
«Про  внесення  змін  до  Національного  переліку  основних  лікарських  засобів»,  який
погоджений з Центром професійної гармонізації «Реформа ЗОЗ».

Продовжувалась  робота  щодо  створення  більш  ефективної  структури  діючих
підрозділів, оптимального використання матеріальних та кадрових ресурсів.

Загальна  кількість  штатних  посад  зменшилась  з  142  до  141  або  на  1  (штатна
посада медичної сестри).

Разом з тим змінена штатна структура, зокрема оптимізовано 3,75 штатних посад
медичних сестер, замість яких до штатного розкладу долучено 2,75 штатних посад, в
тому  числі  1  шт.  посада  лікаря-педіатра  для  амбулаторії  ЗПСМ №2 м.Селидове,  0,5
посади сімейного лікаря для амбулаторії ЗПСМ №5 смт.Курахівка та 1 шт. посада іншого
працівника.

Вдосконалена  штатна  структура  медичних  практик  26  або  86,7%  із  яких
здійснювали свою діяльність у складі одного лікаря та однієї медичної сестри, інші 4 або
13,3% команди продовжили працювати за старою схемою у складі 1 лікар та 2 медичні
сестри.
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Підвищення якості  медичного обслуговування пацієнтів  здійснювалось шляхом
застосування індикаторів якості рекомендованих Командою з реалізації Проекту USAID
“Підтримка реформи охорони здоров'я” по пріоритетним напрямкам діяльності.

Були визначені 4 індикатори якості, зокрема по розділам: 
 Індикатори вакцинопрофілактики
 Індикатори проактивної роботи із підгрупами пацієнтів
 Ведення паліативних хворих
 Ведення групових занять для пацієнтів (школи пацієнтів)

Прикладний підхід за цими індикаторами надав змогу докорінно змінити оплату
праці  працівникам  за  якість  медичних  послуг  “Гідна  винагорода  лікареві  за  краще
здоров'я пацієнтів”. 

Для застосування економічних стимулів мотивації до якісної праці було витрачено
2.273410,73  грн.,  в  тому  числі  для  мотивування  лікарів  1.433906,72  грн.,  для
мотивування молодших медичних спеціалістів 839504,01 грн.

    Була проведена інвентаризація наявного медичного обладнання та визначена його
відповідність оновленому табелю оснащення затвердженого наказом МОЗ України від
08.05.2020  року  №  1103  “Про  внесення  змін  до  Примірного  табелю  матеріально-
технічного  оснащення  закладів  охорони  здоров'я,  які  надають  первинну  медичну
допомогу”  та визначені обсяги подальших закупівель.

Відповідно до оновленого табелю оснащення та  договору  з  НСЗУ усі  медичні
практики були забезпечені:  електрокардіографами, тонометрами, вагами, ростомірами,
глюкометрами, пульсоксіметрами та  лікарськими засобами для надання не відкладної
допомоги. 

Продовжувалась  реалізація  комплексної  програми  фінансової  підтримки
комунального  некомерційного  підприємства  «Центр  первинної  медико-санітарної
допомоги  Селидівської  міської  ради  на  2019-2020  роки»  (затверджено  рішенням
Селидівської міської ради від 19.12.2018 № 7/39-1177) щодо:

-  забезпечення  надання  медичної  допомоги  хворим  в  стаціонарах  вдома
(придбання паливно-мастильних матеріалів);

-  забезпечення  дітей  перших  2-х  років  життя  з  малозабезпечених  сімей  та
народжених від ВІЛ-інфікованих матерів дитячими продуктами харчування і молочними
сумішами;

- забезпечення дітей «групи ризику» своєчасною туберкулінодіагностикою;
- забезпечення медикаментами осіб пільгової категорії та осіб, хворих на рідкісні

(орфанні) захворювання;
- забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними засобами та

іншими засобами для використання в побутових умовах;
-  забезпечення  заходів  з  охорони  праці  та  пожежної  безпеки,  в  тому  числі

навчання посадових осіб;
-  забезпечення  відшкодування  витрат  ПФУ  за  виплату  та  доставку  пенсій,

призначених на пільгових умовах;
- забезпечення утримання та обслуговування будинків, споруд та прибудинкових

територій Центра та його амбулаторій.
Продовжувалась робота, спрямована на більш ефективне використання кадрового

потенціалу, підвищення професійного рівня лікарів та  молодших медичних спеціалістів.
Наразі  загальний  рівень  забезпеченості  лікарями  становить  6,0,  сімейними

лікарями — 5,0 на 10 тис. населення.
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Відповідно  до  нормативного  рівня  укладання  Декларацій  з  пацієнтами
укомплектованість  сімейними  лікарями  та  лікарями-педіатрами  становить  100%  і  є
оптимальною.

Надання первинних медичних послуг здійснюється меншою кількістю сімейних
лікарів,  але  питома  вага  закріпленого  за  ними  населення  відповідно  до  загальної
кількості укладених Декларацій збільшилась до 90,8%. 

Разом з цим збільшилась  кількість лікарів,  які  надають медичну допомогу від
народження упродовж всього життя, до 13 або 59,0%. 

Рівень укомплектованості сімейними лікарями та лікарями-педіатрами відповідно
до нормативної кількості укладених Декларацій  є оптимальним і становить 100%. 

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

 Проводиться навчання 1 лікаря-інтерна, якого передбачається залишити працювати
в одній із амбулаторій (за його згоди). 

  Підвищили свою кваліфікацію 9 лікарів та 4 молодших медичних спеціаліста,  1
лікар отримав свідоцтво про відповідність кваліфікаційної категорії.

  В  рамках  безперервного  професійного  навчання  лікарі  прийняли  участь  в  1
форумі (2 лікарі), 3 тренінгах (9 лікарів), 1 науково-практичній конференції (2 лікарі).
             На медичному напрямку діяльності треба, насамперед, відзначити роботу щодо
виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року №392
“Про  становлення  карантину  з  метою  запобігання  поширенню  на  території  України
гострої респіраторної хвороби COVID — 19, спричиненої коронавірусом SARS – CoV-2”
із  змінами  і  доповненнями,  рішень  міської  комісії  з  питань  техногенно-екологічної
безпеки  та  надзвичайних  ситуацій,  галузевих  нормативно-правових  актів  щодо
виявлення та попередження поширення цієї гострої респіраторної інфекції на території
міста.

Станом  на  01.07.2020  на  території  Селидівської  міської  ради  загалом  було
зареєстровано  7  випадків  коронавірусної  хвороби  (всі  7  осіб  одужали).
Нових  випадків  коронавірусної  хвороби  COVID-19  на  території
Селидівської міської ради на сьогодні не зареєстровано.

На самоізоляції  з  початку карантину під медичним супроводом лікарів  Центру
перебували 111 осіб,  які  знаходились в країнах з місцевою передачею коронавірусної
інфекції. На сьогоднішній день – 7 осіб.

Протестовано експрес-тестами lgG/lgM на коронавірусну інфекцію – 372 особи, з 
них:

- хворих на пневмонію - 88 осіб
- гострі респіраторні захворювання з ускладненням – 284 осіб.
Всі результати проведених експрес-тестувань – негативні.
За направленнями лікарів Центру для діагностики COVID-19 проведено 386 ПЛР-

досліджень, а саме:
мобільною бригадою Селидівської ЦМЛ – 256, з них:

- хворим на пневмонію – 56;
- контактні особи на COVID-19 – 66;
- особам на самоізоляції – 103;
- на планову госпіталізацію – 31.

в амбулаторіях Центру на планову госпіталізацію – 130. 
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На сьогоднішній день отримано 363 негативних результатів, інші – знаходяться на
дослідженні. 

Медичні  працівники  були  забезпечені  засобами  індивідуального  захисту  за
рахунок  коштів  місцевого  бюджету,  власних  коштів,  гуманітарної  допомоги,  зокрема
отриманої  від  народного  депутата  України  Мороза  В.В.,  який  надав  комбінезони,
хірургічні халати, захисні окуляри, маски із пластику, рукавички тощо.

Запроваджені  практичні  (ситуаційні)  рекомендації  щодо  ведення  електронних
записів в ЄСОЗ стосовно  COVID-19, кодування звернень пацієнтів з різних привидів
відповідно до ІСРС -  2  та  МКХ-10 для  осіб,  які  повернулися  з  країн,  де  виявлений
коронавірус, хворих або контактних осіб.

За  новим  Порядком  проводилось  знеболювання  33  хворим  на  онкологічну
патологію,   яку  вони  здійснювали  самостійно  або  за  допомогою  своїх  близьких.
Знеболювальна терапія безпосередньо медичними працівниками не проводилась.

Здійснювалась підтримка 27 пацієнтів,  в  тому числі 11 дітей,   які  хворіють на
рідкісні (орфанні) захворювання.

Загальна сума витрат із міського бюджету за цим напрямком діяльності становить
51,1 тис. грн., в тому числі: на дітей 25,1 тис. грн., на дорослих 26 тис.грн.

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

Збільшились  обсяги  охоплення  щеплення  дітей  для  профілактики  хвороб,  які
керуються засобами імунопрофілактики. Повний курс щеплень отримали 2712 дітей або
47,4 %, незавершений  курс щеплень 3015 дітей або 52,6% (план охоплення щепленнями
на рік становить 5727 дітей).

Своєчасність проведення первинного вакцинального комплексу дітям до 1 року
становить 56,6% (138, до плану на рік 244).

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

Із числа дітей до 1 року до плану імунізації було включено 244 дитини, отримали
вакцинацію.

- повний вакцинальний курс до 1 року (ІІІ вакцинація) –  138 дітей або  56,6%. 
Із  числа  дітей  1  рік  і  старше  до  плану  імунізації  було  включено  91  дитина,

отримали вакцинацію.
- повний вакцинальний курс (ІІІ вакцинація)  – 36 дітей або 39,6%.
Із числа дітей 18 місяців до плану імунізації було включено  332 дитини, отримали

вакцинацію 172 дитини або 51,8%.
Із  числа  дітей 6  років  до  плану імунізації  було включено 438 дітей,  отримали

вакцинацію 175 дітей  або 40,0%.
Із числа дітей 14 років до плану імунізації було включено 485 дітей, отримали

вакцинацію 243 дитини або 50,1%.
Із  числа  дітей  старше  2  років  до  плану  імунізації  було  включено  8  дитини,

отримали вакцинацію 8 дітей або 100,0%.
Із  числа  дітей  старше  7  років  до  плану  імунізації  було  включено  58  дітей,

отримали вакцинацію 30 дітей або 51,7%.
Із  числа  дітей  старше  15  років  до  плану  імунізації  було  включено  27  дітей,

отримали вакцинацію 10 дітей  або 37,0%.
Відповідно до  Календаря щеплень імунопрофілактику вакциною КПК отримали:

у віці 1 рік 161 дитина або 66,0% , 2 роки і старше – 10 дітей або 43,5%, у віці 6 років –
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210 дітей або 47,9%, 7 років і старше – 11 дітей або 39,3%, які були включені до плану
вакцинації на рік.

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

Вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця отримали:
- до 1 року — 142 дитини або 58,2%;
- 1 рік і старше — 24 дитини або 36,4%;
- 18 місяців — 174 дитини або 52,4%;
- старше 2 років — 9 або 100%.
Імунопрофілактику вакциною АДП:
- 6 років -86 дітей або 19,6%;
- старше 6 років-24 або 24%.
Імунопрофілактику вакциною АДП -м:
- старше 7 років -31 дитина або 66%;
- 16 років — 134 дитини або 33,8%;
- старше 16 років — 17 дітей або 36,2%
- дорослі — 3376 осіб або 73,7%.
Вакцинація проти гемофільної інфекції:
- 1 рік і старше — 12 або 15%4
- до 1 року -155 дітей або 63,5%;
- 1 рік -134 дитини або 54,9%.
Проти гепатиту В:
- до 1 року (пологове відділення) — 149 дітей або 43,9%;
-  до 1 року — 176 дітей або 72,1%;
- 1 рік і старше — 32 дитини або 100%.

До лікарів, які надають первинну медичну допомогу, було здійснено 62200 візитів,
в тому числі  на прийомі в амбулаторіях 63729, за викликами лікарів додому 3471.

Наразі 45,1%  відвідувань були здійснені з метою профілактики захворювань, а це
свідчення  того,  що  первинні  медичні  послуги  набувають  більшої  профілактичної
спрямованості.

За первинною медичною допомогою звернулось 31060 громадян, що менше ніж за
відповідний період минулого року.

Зменшення кількості  візитів  пов'язано з  запровадженням карантину у  зв'язку  з
захворюваннями на коронавірус.

Кількість хворих, які розпочали і закінчили лікування у лікарів первинної ланки,
становить 27043 або 87,1% і є оптимальним.

Загальна кількість пацієнтів, які звернулись за медичною допомогою до лікарів
первинного  рівня  і  за  їх  направленням отримали  допомогу  у  лікарів  ІІ  та  ІІІ  рівнів
становить 4017 або 12,9%, в тому числі:

 проліковані амбулаторно у лікарів ІІ та ІІІ рівнів -1769 або 5,7%;
 проліковані стаціонарно - 2248 або 7,2%.

Відповідно до  Плану профілактичного медичного огляду дітей дошкільного та
шкільного віку, який становить 7458 осіб, було оглянуто 3571 дітей або  47,9%, в тому
числі:

- дітей від 0 до 14 років (всього 6339) оглянуто профілактично 3042 або 48,0%;
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-  підлітків  від  15 до 17 років  (всього 1119) – оглянуто профілактично 529 або
47,3%. 

Спільно  з  Селидівською  центральною   міською  лікарнею  оновлений  Порядок
щодо  цитологічного  обстеження  жінок,  а  також  наступності  моніторингу  та  обліку
результатів цитологічних обстежень, які щоденно надаються кожній амбулаторії.

Результати цитологічних обстежень долучаються до амбулаторних карт жінок, які
уклали Декларацію з сімейними лікарями.
   Спільно з лікарями вторинного рівня надання медичної допомоги забезпечувалась
робота щодо мамологічного обстеження, яким з урахуванням адекватного навантаження
на мамограф та лікаря-рентгенолога було охоплено 431жінок або 10,7% від плану на рік
(4039).

Не допущено жодного випадку малюкової смертності. 
Послідовно  впроваджувалась  і  постійно  вдосконалювалась  практика  сучасних

принципів  грудного  вигодовування  відповідно  до  Національних  критеріїв  підтримки
грудного  вигодовування.  Була  розроблена  “Політика  грудного  вигодовування”
Положення якої стали доступними батькам та відвідувачам.

Здійснювалось  навчання  медичного  персоналу  та  батьків  з  питань  підтримки
грудного  вигодовування,  яке  охоплювало  12  принципів  “Політики”.  В  амбулаторіях
облаштовані  приміщення  для  проведення  занять  з  відповідального  батьківства,  де  є
наглядні  матеріали,  стенди з  інформацією про грудне вигодовування,  муляжи грудної
залози,  презентації  міжнародних  організацій  та  вітчизняних  спеціалістів,  а  також
відеофільм про грудне вигодовування.

В  рамках  впровадження  розширеної  ініціативи  щодо  підтримки  грудного
вигодовування:

-  діти  у  віковій  групі  до  3-х  місяців  44  або  98,7%  були  охоплені  грудним
вигодовуванням; загальна кількість дітей цієї вікової групи становила 45 осіб.

-  діти  у  віковій  групі  до  6-ти  місяців  125  або  97,6%  були  охоплені  грудним
вигодовуванням; загальна кількість дітей цієї вікової групи становила 128 осіб.

-  діти  у  віковій  групі  7-12  місяців  109  або  73,1%  були  охоплені  грудним
вигодовуванням; загальна кількість дітей цієї вікової групи становила 149 осіб. 

Загальна кількість дітей до 1 року, батьки яких уклали Декларацію,   становить
322 особи.
   Загальна кількість дітей цієї вікової групи становила 260 осіб.

Рівень  виявлення  захворювань  під  час  проведення  профілактичних  оглядів
залишається  стабільним  і  становить  20,9%,  насамперед,  таких  найбільш  поширених
захворювань як гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця тощо.

З метою виявлення туберкульозу було обстежено 4258 осіб або 104,5 на 1 тис.
населення,  методом профілактичних рентгенологічних  та  ФЛГ-обстежень  3701  особа
або 111,2  на 1 тис. дорослого населення.

До профілактичного обстеження на туберкульоз методом туберкулінодіагностики
було залучено 569 дітей, в тому числі у віці до 4 років за бажанням батьків  10 дітей; від
4 до 15 років  - 559 дитина, що становить 19,8% від плану обстеження на рік 2875. 

За результатами обстеження були виявлені реакції:
- негативні - 354 (62 % від загальної кількості обстежених);
- післявакцинальна алергія — 10 (1,7% від загальної кількості обстежених); 
- гіперчутлива реакція — 0 (0% від загальної кількості обстежених);
- віраж туберкулінової проби – 2 (0,3 % від загальної кількості обстежених)
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-  зростання  чутливості  до  туберкуліну  –  4  (0,7%  від  загальної  кількості
обстежених)
- туберкуліноінфіковані – 64 (11% від загальної кількості обстежених)
- сумнівна реакція – 131 (23% від загальної кількості обстежених).
Серед дітей - підлітків флюорографічним обстеженням було охоплено 656 дитини

або  70,5%  цієї  вікової  групи  окрім  підлітків  у  віці  16  років,  яким  флюорографічне
обстеження не передбачено.

Набула обертів робота з проведення скринінгового анкетування осіб будь - якого
віку, які становлять «групу медичного та соціального ризику на туберкульоз», зокрема
осіб,  які  мали  контакт  з  хворими  на  активний  туберкульоз,  осіб  з  наявною  ВІЛ-
інфекцією  та  осіб  після  перебування  у  закладах  державної  кримінально-виконавчої
служби України.

Скринінговим анкетуванням було охоплено 839 осіб, в тому числі:
 амбулаторія ЗПСМ №1 м.Селидове - 116;
 амбулаторія ЗПСМ №2 м.Селидове - 368;
 амбулаторія ЗПСМ №3 смт.Цукурине - 5;
 амбулаторія ЗПСМ №4 м.Гірник - 80
 амбулаторія ЗПСМ №5 смт.Курахівка  - 15;
 амбулаторія ЗПСМ №6 м.Українськ  - 243.

За  результатами  обстежень  виявлено  19  випадків  туберкульозу,  серед  яких   4
випадків або 21% під час профілактичних оглядів. 
           Високий рівень захворювань на туберкульоз, зумовлений збільшенням випадків
цієї хвороби серед хворих на ВІЛ – інфекцію бо туберкульоз є однією із асоціативних
хвороб для людей з цією патологією.

Продовжувалась  робота  щодо  своєчасного  виявлення  та  запобігання
розповсюдженню захворювань на ВІЛ-інфекцію.

Для забезпечення своєчасної діагностики цієї  хвороби в рамках Надзвичайного
плану  Президента  США по  боротьбі  з  ВІЛ (PEPFAR)  було  отримано  1200  швидких
тестів для виявлення антитіл до вірусу імунодефіциту людини, в тому числі для першого
дослідження 1000, другого та третього дослідження по 100.

Виконання планових завдань щодо обстеження на ВІЛ-інфекцію «груп ризику» та
інших  контингентів  з  застосуванням методів  експрес-діагностики  швидкими  тестами
сатновить:

Назва амбулаторії
Кількість

декла-
рацій

План
на рік
(5%)

План
на

квартал

План
на мі-
сяць

Виконано
(абс.) %

Амбулаторія ЗПСМ №1
м.Селидове 7465 381 93 31 106 27,8

Амбулаторія ЗПСМ №2
м.Селидове 11208 560 140 47 192 34,3

Амбулаторія ЗПСМ №3
смт.Цукурине 1374 68 17 6 34 50

Амбулаторія ЗПСМ №4
м.Гірник 7487 374 94 31 200 53,5

Амбулаторія ЗПСМ №5
смт.Курахівка 2036 120 26 9 58 48,3
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Амбулаторія ЗПСМ №6
м.Українськ 6880 286 86 29 144 50,3

Центр: 36529 1789 437 145 734 41,0
Моніторинг скринінгового обстеження проводився з застосуванням електронних

технологій по кожному лікарю, амбулаторії та Центру.
До добровільного консультування та тестування було залучено 734 особи або 2,2%

від планових завдань на рік, сформованих з урахуванням пацієнтів (клієнтів), з якими
укладено декларації.

На виконання Дорожньої карти з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/
СНІДу,  затвердженої  протокольним  рішенням  Міжвідомчої  робочої  групи  від  29
листопада  2019  №2,  був  розроблений  Робочий  план  з  виконання  Дорожньої  карти  з
елімінації ВІЛ та сифілісу на первинному рівні надання медичної допомоги.

Продовжувалось надання послуг з лікування хворих, які потребували тривалого
вливання лікарських засобів. 
           Пацієнти, як і в минулі роки, надавали перевагу лікуванню в стаціонарах вдома та
денних стаціонарах амбулаторій.

В  денних  стаціонарах  амбулаторій  пацієнтам  створені  комфортні  умови  для
отримання  лікування,  після  закінчення  якого  вони  мають  можливість  долучитись  до
своїх справ.

В  денних  стаціонарах  амбулаторій  було  проліковано  1900  осіб  або  466,2,  в
стаціонарах вдома 617 осіб або 151,4 на 10 тис. населення. 

Продовжена і робота з забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами для
використання в побутових умовах. 
     З метою їх медичної та соціальної реабілітації їм були надані: 48 особам підгузки;
5 особам урологічні прокладки; 1 особі - калоприймачі; 3 особам - сечоприймачі. 
           На реалізацію цих заходів з місцевого бюджету було виділено 287,9 тис. грн.

Не залишилися без уваги і діти із малозабезпечених сімей, зокрема, 19 дітей із цих
сімей були забезпечені дитячим харчуванням на загальну суму 28,1тис. грн. 

Для запобігання ураження на ВІЛ-інфекцію 2 дитини, які народилися від ВІЛ –
інфікованої матері, були забезпечені молочними сумішами на загальну суму 3,0 тис. грн.

Продовжилось  виконання  Проектів  інфраструктурного  розвитку  та  оновлення
матеріально-технічної бази амбулаторій, зокрема: 

- завершена реалізація Проекту “Реконструкція не житлової будівлі та благоустрій
прилеглої території за адресою: вул. Центральна, буд.108., м.Селидове під розміщення
амбулаторії ЗПСМ №2. Сума витрат із міського бюджету становить 212,1 тис.грн.

-  розпочата  реконструкція  нежитлової  будівлі,  розташованої  за  адресою:
м.Українськ, вул.Ватутіна, буд.18, в т.ч. розробка ПДК.

За  цим Проектом проектною та підрядною компанією ПП “ІНСАМ-БУД” було
розпочато  проведення  демонтажних  робіт,  робіт  з  зовнішнього  посилення  фасаду,
укріплення фундаменту, стяжці стін та перепланування приміщень.

Проведена  закладка  існуючих  вікон,  триває  улаштування  нових  віконних  та
дверних прорізів, здійснюється робота з улаштування теплогенераторної.

Роботи  проводяться  на  загальній  площі  258,1  м2,  вартість  яких  складає  8,7
млн.грн. Наразі сума витрат із міського бюджету становить 4146,1 тис.грн.

Був проведений поточний ремонт із часткової заміни електромережі в амбулаторії
ЗПСМ №4 м.Гірник. Сума витрат із міського бюджету склала 39 тис.грн.

Для  усіх  амбулаторій  придбано  медичне  обладнання,  офісні  та  медичні  меблі.
Сума  витрат  склала  246,5  тис.грн.,  в  тому  числі  із  міського  бюджету  26,8  тис.грн.,
бюджету підприємства - 219,7 тис.грн.
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