
Дайджест- довідка 

про діяльність КНП «Центр ПМСД Селидівської міської ради» 

щодо підвищення якості та доступності медичної допомоги за критеріями оцінки  

за  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 24.117,9 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. 
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Усі лікарі пройшли навчання на базі платформи дистанційного навчання ЕМСІ- 

навчальний курс “Медичні події е-Health”. 

Проведена підготовка лікарів до участі 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”. 

В рамках цільової моделі співпраці з електронною системою охорони здоров'я з 

використанням спеціального Веб-інтерфейса сайта пенсійного фонду, лікарями за їх 

електронним підписом розпочато внесення інформації про пацієнта та виписування 

електронного лікарняного листка.  

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 39711 або 78.2% від статистичної чисельності населення на території 

обслуговування. 

Значно зменшена кількість населення «червоного списку», тобто списку осіб, які 

не уклали Декларації, вона становить  11092 осіб або 21.8%. 

Серед 25 лікарів  14 або 56% уклали Декларації з нормативною кількістю пацієнтів, 

в тому числі із числа 20 лікарів загальної практики-сімейної медицини 13 або 65% уклали 

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

необхідного рівня укладання Декларацій  1 лікар або 20%. 

Наразі, залишилось 7 сімейних лікарів, які не мають належної кількості укладених 

Декларацій, серед яких 7 лікарів наблизились до визначеного нормативу з укладання 

Декларацій і які уклали їх у кількості від 1737 до 1795 або  від  96.5%  до 99.7 %.  

 Серед  5 лікарів-педіатрів наблизились до визначеного нормативу з укладання 

Декларацій  4 і які уклали їх у кількості від 883 до 896 або  від  98.1%  до 99.6 %.  

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. 
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 Своєчасно розміщувався та оновлювався в електронній системі охорони здоров'я  

Порядок, за яким пацієнт може отримати медичні послуги, пов’язані з іншими видами 

медичної допомоги, крім первинної, за направленням лікарів первинного рівня. 

З третього   листопада  розпочав  роботу  Контакт-центр, яким забезпечувалось  

консультування  клієнтів (пацієнтів) за  допомогою телефонних  засобів  комунікації 

відповідно до їх запитів щодо  надання медичних  послуг  та інших питань. Зокрема щодо  

запису  на прийом  до лікаря, надання інформації про  роботу  амбулаторій, підприємства 

тощо.   До  нього  можуть зателефонувати клієнти  усіх  амбулаторій центу (конттелефон 

099-728-70-20). 

За місцем надання медичних послуг та на сторінці Центру веб-сайту Селидівської 

міської ради, офіційному веб-сайті Центру, сторінці у соціальних мережах Фейсбук та 

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 е-meil, 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: 
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• 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. 

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 - 22793 рецепта, в тому числі   1086 

рецептів  тимчасово переміщеним особам, які  отримали лікарські засоби, безкоштовно 

або з частковою сумою відшкодування їх вартості, зокрема:  

-  хворі на серцево – судинні захворювання – 17598 рецептів; 

 -    хворі на цукровий діабет ІІ типу – 4806 рецептів; 

-     хворі на бронхіальну астму – 387 рецепт; 

-     хворі на 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, а також відпрацьована система електронних 

направлень. 

Відповідно до пункту 5 Договору  з НСЗУ медична  документація, а  саме: медичні  

записи, записи  про  рецепти, записи  про направлення, зведені  відомості  про надані  

медичні  послуги, первинна  облікова  документація, декларації  про  вибір  лікаря, який  

надає первинну   медичну  допомогу, а  також  ведення  пацієнтів з  COVID-19  

здійснювалась   в  електронній  системі  охорони  здоров'я . 

В  електронній системі  охорони  здоров'я е-Health налагоджена  співрпраця з 

центральною  базою  даних  та  медичною  інформаційною  системою  центру між  

якими  за  допомогою відкритого програмного інтерфейсу АРS здійснювався обмін  

інформацією за  вищенаданими  напрямками  діяльності. 

За даними деталізації створених електронних направлень за видами послуг їх  було 

видано  18927, із яких виконано 5249 або 27.7%, в тому числі: 

- консультацій — 11309 (59.8% від загальної кількості), виконано 31.9 %; 

- візуалізація —  6389 (33.8% від загальної кількості), виконано 19 %; 
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- госпіталізація — 967 (5.2% від загальної кількості), виконано 39%. 

Деталізація направлень за переважними видами консультацій:  

- до лікаря — хірурга —  1595 (8.4% від загальної кількості), виконано 22.4%; 

- ЛОР -лікаря — _1337(7.0% від загальної кількості), виконано 44.9%; 

- невропатолога — 1083 (5.7% від загальної кількості), виконано 33.1%; 

- травматолога — 1070 (5.7% від загальної кількості), виконано 33.7%; 

-  офтальмолога — 1031 (5.4% від загальної кількості), виконано 39.8% 

В електронній системі охорони здоров'я медичними практиками було створено 

140116 електронних медичних записів, в тому числі: 

- активних  - 129926; 

- помилкових —  190  або  0.15%. 

Деталізація електронних медичних записів: 

- всі ЕМЗ — 130116 в  тому  числі:  

- взаємодії —  63437 

- епізоди всі - 43325; 

- епізоди з взаємодії - 41483 ; 

- створені направлення - 19019; 

- обстеження - 4335 

- епізоди без взаємодії - 1842. 

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, та  21 джерело безперебійного 

живлення (ДБЖ) 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 39711 , в тому числі 

з батьками дітей 6966 або 78.2 % від статистичної чисельності населення. 

Сімейні лікарі надають медичні послуги 35805 особам або 90.2%, лікарями — 

педіатрами 3906 особам або 9.8%  від загальної кількості пацієнтів, з якими укладено 

Декларації. 

Усі сімейні лікарі  - 20  або 100%) надають медичну допомогу пацієнтам різних  

вікових груп, включаючи дітей та підлітків. 

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. 
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 З застосуванням електронних технологій проводився моніторинг побічних дій 

лікарських засобів, вакцин та туберкуліну.  

           Медичними практиками було надано 18  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 139 або на 3. 

 Була змінена штатно-організаційна структура 4,75 штатних посади медичних 

сестер, 3 із яких оптимізовано. Разом з тим до штатного розкладу долучено 1,75 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 0,25 шт. посада 

іншого працівника. 

 Вдосконалена штатна структура медичних практик 26 або 92,9% із яких  

здійснювали свою діяльність у складі одного лікаря та однієї медичної сестри, інші 2 або 

7,1 % команди продовжили працювати за старою схемою у складі 1 лікар та 2 медичні 

сестри. 

 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 5 індикаторів якості, зокрема по розділам:  

• Індикатори вакцинопрофілактики 

• Індикатори проактивної роботи із підгрупами пацієнтів 

• Ведення паліативних хворих 

• Ведення групових занять для пацієнтів (школи пацієнтів) 

• Ведення медичних записів в електронній системі охорони здоров’я 

• Охоплення добровільним тестуванням і консультуванням на ВІЛ-інфекцію 

пацієнтів з 14 років. 
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  Застосування індикаторів  надало змогу докорінно змінити підходи до  оплати 

праці працівникам за якість медичних послуг “Гідна винагорода лікареві за краще 

здоров'я пацієнтів”.  

 Для застосування економічних стимулів мотивації до якісної праці було витрачено 

4.807511,69 грн., в тому числі для мотивування лікарів 3.064328,97 грн., для мотивування 

молодших медичних спеціалістів  1.743182,72 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 тощо.  

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. 

 Відповідно до нормативного рівня укладання Декларацій з пацієнтами 

укомплектованість сімейними лікарями та лікарями-педіатрами становить 100% і є 

оптимальною. 

 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).  
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 Свою кваліфікацію підвищили 13 лікарів та 11 молодших медичних спеціалістів,  2  

лікарі  та  4 молодших медичних спеціалістів отримали свідоцтво про відповідність 

кваліфікаційної категорії. 

   До безперервного професійного навчання  долучились 11 лікарів серед яких 6  

прийняли  участь  в  науково-практичних конференціях та  5 - в  тренінгах; молодших  

медичних спеціалістів 24, які взяли  участь у  науково-практичних  конференціях та  

тренінгах.  

             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 29.12.2020 на території Селидівської міської ради загалом було 

зареєстровано 409 підтверджених випадків коронавірусної хвороби, в тому числі 16 дітей 

та 1 підліток.   

 На  амбулаторному  лікуванні знаходиться  90 осіб. 

 Одужало 276 осіб. 

 Летальних  випадків з підтвердженим захворюванням на  COVID -19 – 25  осіб. 

Протестовано експрес-тестами lgG/lgM на коронавірусну інфекцію – 1040 осіб, з 

них: 

- хворих на пневмонію - 260 осіб 

- гострі респіраторні захворювання з ускладненням – 764 осіб 

- медичні працівники  –  102 осіб 

- особам  на  самоізоляції — 4  

За направленнями лікарів Центру для діагностики COVID-19 проведено 1394 ПЛР-

досліджень, а саме: 

мобільною бригадою Селидівської ЦМЛ – 1264, з них: 

- хворим на пневмонію – 742; 

- контактним особам на COVID-19 – 213; 

- особам на самоізоляції – 151; 

- на планову госпіталізацію – 158. 

в амбулаторіях Центру на планову госпіталізацію – 130.  

За результатами досліджень виявлено:  позитивних - 409,  негативних - 2025 

 З початку року  зареєстровано 1489 пневмоній, станом  на 29 грудня на 

амбулаторному лікуванні у  сімейних лікарів знаходиться 283 особи.  

 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.  

 Медичні  записи  здійснювались  в  електронній  системі  охорони  здоровя  

відповідно до  функціоналу ведення пацієнтів з діагнозом  COVID-19, розробленим і 

запровадженим НСЗУ.  
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 Була запроваджена новація, передбачена  наказом №2764, який змінює правила  

реєстрації  та  звітування про випадки коронавірусної хвороби. Замість  Ф 058 та  Ф 060 

розпочато внесення  медичних  записів до електронної системи  охорони  здоров'я (ECOЗ) 

через свою  медичну інформаційну  систему. 

 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 

102 тис. грн., в тому числі: на дітей 42 тис. грн., на дорослих 60 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 2096 дітей або 

95 %, незавершений  курс щеплень 108 дітей або 5% (план охоплення щепленнями на рік 

становить 2204 дітей). 

 Своєчасно отримали первинний вакцинальний комплекс 244 дитини  до 1 року або  

100% (плану на рік 244). 

 Для запобігання поширенню поліомієліту проводилась вакцинація дітей до року та 

дітей в інших вікових груп, якою було охоплено:  

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

вакцинацію. 

- повний вакцинальний курс до 1 року (ІІІ вакцинація) –  244 дітей або  100%.  

Із числа дітей 1 рік і старше до плану імунізації було включено 91 дитина, отримали 

вакцинацію. 

 - повний вакцинальний курс (ІІІ вакцинація)  – 90 дитини або 98,8%. 

Із числа дітей 18 місяців до плану імунізації було включено  332 дитини, отримали 

вакцинацію 323 дітей або 97,3%. 

Із числа дітей 6 років до плану імунізації було включено 438 дітей, отримали 

вакцинацію 438 дітей  або 100%. 

Із числа дітей 14 років до плану імунізації було включено 485 дітей, отримали 

вакцинацію 485 дитина або 100%. 

Із числа дітей старше 2 років до плану імунізації було включено 8 дитини, отримали 

вакцинацію 8 дітей або 100%. 

Із числа дітей старше 7 років до плану імунізації було включено 58 дітей, отримали 

вакцинацію 58 дітей або 100%. 

Із числа дітей старше 15 років до плану імунізації було включено 27 дітей, 

отримали вакцинацію 27 дітей  або 100%. 

Відповідно до  пункту 1.2 “Рішення  засідання штабу Міністерства  охорони  

здоров'я  України  з  питань реагування на  ситуації з поширення інфекційних  хвороб, 

яким  можна  запобігти  шляхом  вакцинації” від  03.07.2020 №5 забезпечувалось 

щомісячне звітування до ДУ “Центр громадського здоров'я  МОЗ України” про  

проведення  заходів  з вакцинації проти  поліомієліту за  наданими  формами 

Серед осіб  вікової  групи  від до  1 року до 18 років, яка становить 7550,  відповідно 

Календаря щеплень вакцинацію  отримали 7534 особи  або  99.8 % , що  забезпечує 

створення колективного імунітету  проти  цієї  хвороби і  підтвердження   статусу 

території міста вільного від  поліомієліту. 
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 Відповідно до  Календаря щеплень імунопрофілактику вакциною КПК отримали:  

у віці 1 рік 244 дітей або 100% , 2 роки і старше – 23 дітей або 100%, у віці 6 років – 438 

дитини або 100%, 7 років і старше –28 дитини або 100%, які були включені до плану 

вакцинації на рік. 

 Зважаючи на те, що по  місту  була реалізована низка додаткових заходів щодо 

протидії розповсюдженню захворювання на кір спалаху захворювань на цю хворобу    

вдалося запобігти. Був  виявлений  лише  один випадок захворювання на кір в м.Гірник. 

 Вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця отримали: 

 - до 1 року — 240дітей або 98,4%; 

 - 1 рік і старше —65 дитини або 98,5%; 

 - 18 місяців — 306 дитини або 92,2%; 

 - старше 2 років — 9 або 100%. 

 Імунопрофілактику вакциною АДП: 

 - 6 років - 401 дітей або 91,6%; 

 - старше 6 років- 44 або 44%. 

 Імунопрофілактику вакциною АДП -м: 

 - старше 7 років - 47 дітей або 100%; 

 - 16 років - 397 дитини або 100%; 

 - старше 16 років —  47 дітей або 100% 

 - дорослі — 4580 осіб або 100%. 

 Вакцинація проти гемофільної інфекції: 

 - 1 рік і старше — 32 або 40% 

 - до 1 року - 234 дітей або 95%; 

 - 1 рік - 210 дитини або 86,1%. 

 Проти гепатиту В: 

 - до 1 року (пологове відділення) — 350 дітей або 97,6%; 

 -  до 1 року — 244 дітей або 100%; 

 - 1 рік і старше — 32 дитини або 100%. 

 Загальна  кількість дітей та  підлітків, які  отримали вакцинацію та ревакцинацію 

проти вакцинокерованих  інфекцій: 

 

Охоплення щепленнями 
 

Вік Вид щеплення 
№ 

рядка 

Кількість дітей і осіб, яким 

зроблено відповідне щеплення  

         А                     Б    В                    1 

                             Щеплення проти дифтерії 

1 рік   Вакцинація 1 277 

2 роки Ревакцинація I 2 320 

7 років Ревакцинація II 3 439 

15 років Ревакцинація III 4 340 

19 років Ревакцинація IV 5 188 

                             Щеплення проти кашлюка 

1 рік   Вакцинація 6 277 

2 роки Ревакцинація  7 320 

                             Щеплення проти туберкульозу 
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новонароджені Вакцинація 8 206 

8 років Ревакцинація I 9 0 

15 років Ревакцинація II 10 0 

                              Щеплення проти гемофільної інфекції 

1 рік   Вакцинація 11 267 

2 роки Ревакцинація  12 311 

                               Щеплення проти поліомієліту 

1 рік   Вакцинація 13 277 

2 роки Ревакцинація I 14 320 

7 років Ревакцинація II 15 450 

15 років Ревакцинація III 16 343 

                                    Щеплення проти кору, епідемічного паротиту, краснухи 

2 роки   Вакцинація 17 333 

7 років Ревакцинація  18 439 

                                  Щеплення проти епідемічного паротиту 

16 років 

(юнаки) 

Ревакцинація II 19 0 

                                  Щеплення проти краснухи 

16 років 

(дівчата) 

Ревакцинація II 20 0 

                                 Щеплення проти гепатиту В 

1 рік   Вакцинація 21 244 

 

 До лікарів, які надають первинну медичну допомогу, було здійснено 136455 візитів, 

в тому числі  на прийомі в амбулаторіях 130512, за викликами лікарів додому  5943 

 В електронній  системі  охорони  здоров'я медичними  практиками було створено 

130116 електронних медичних засобів, що становить 95.4% і є підґрунтям  для  переходу 

на ведення електронної медичної картки в  електронній  системі  охорони  здоров'я. 

 Наразі 41%  відвідувань були здійснені з метою профілактики захворювань, а це 

свідчення того, що первинні медичні послуги набувають більшої профілактичної 

спрямованості. 

 За первинною медичною допомогою звернулось 67227 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  56214 або 83,6% 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 11013 або 16,4%, в тому числі: 

• проліковані амбулаторно у лікарів ІІ та ІІІ рівнів - 6750 або  10%; 

• проліковані стаціонарно — 4258  або 6,4%. 
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 Відповідно до  Плану профілактичного медичного огляду дітей дошкільного та 

шкільного віку, який становить 7213 осіб, було оглянуто 7054 дітей або  97,8%, в тому 

числі: 

- дітей від 0 до 14 років (всього 6128) оглянуто профілактично 5973 або 97,5 %; 

- підлітків від 15 до 17 років (всього 1085) – оглянуто профілактично 1081 або 

99,6%.  

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 956 жінок або 23,7% від плану на рік 

(4039). 

 Здійснювався медичний догляд за здоровим дітьми віком до 3-х років у 

відповідності до клінічного протоколу, затвердженого наказом від 20.03.2008 №149 з 

цього питання. 

 Проводилось медичне спостереження за недоношеними мало вагомими дітьми 

відповідно до клінічної настанови DUODECIM, клінічного протоколу та клінічних 

маршрутів. 

 Під медичним спостереженням перебувало 5 недоношених дітей, в тому числі: 

 - недоношених дітей, які при народженні важили менше 2500 г — 4 дітей; 

 - дуже малих недоношених дітей, які при народженні важили 1500 г —  1 дитина; 

 - недоношені з надзвичайно низькою масою тіла, які при народженні важили менше 

1000 г — не було. 

Не допущено жодного випадку малюкової смертності.  

Проводився медичний  супровід, комплексна  підтримка  дітей за  складних  

життєвих  обставин, зокрема: 

- дітей  з  інвалідністю — 175 осіб, в  тому  числі  вперше  виявлених — 14; 

- дітей-сиріт — 59; 

- дітей, позбавлених  батьківстького піклування — 101; 

- дітей в багатодітних  сім'ях — 1020 (в 305  сім'ях); 

- дітей  ВІЛ-інфікованих — 4. 

 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, муляжі 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 39 або 100% були охоплені грудним 

вигодовуванням; загальна кількість дітей цієї вікової групи становила 39 осіб. 
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- діти у віковій групі від 3-х до 6-ти місяців 57 або 80,3% були охоплені грудним 

вигодовуванням; загальна кількість дітей цієї вікової групи становила 71 особа. 

- діти у віковій групі від 7 до 12 місяців 91 або 76,5% були охоплені грудним 

вигодовуванням; загальна кількість дітей цієї вікової групи становила 119 осіб.  

Загальна кількість дітей до 1 року, батьки яких уклали Декларацію,   становить 212 

осіб. 

 Відповідно до наказу  МОЗ України  від 25.02.2020 №530 “Про затвердження 

Стандартів охорони  здоров'я  при  туберкульозі” була  запроваджена  оновлена  система 

раннього виявлення  туберкульозу, зменшення  ризиків  інфікування  контактних  осіб  та  

запобігання поширенню  туберкульозу. 

 Згідно до  Регіональної  стратегії забезпечення сталої відповіді на  епідемію  

туберкульозу в  тому  числі хіміорезистентного, та  ВІЛ-інфекції/СНІДу на  період до 2020 

року була  передбачена  низка  заходів щодо  її реалізації на  первинному  рівні. 

 За  рекомендаціями КНП “Обласний  клінічний протитуберкульозний  диспансер” 

були  затверджені  Стандартні операційні  процедури виявлення  туберкульозу  за  

визначеними  принципами. 

 За  усіма  напрямками  протидії  захворюванню  на  туберкульоз  були  сформовані 

нормативно-правові  акти  з організації та  проведення профілактичної роботи. 

 На  ріні  медичних практик запроваджено скринінг — як  системи  первинного  

обстеження груп  клінічно безсимптомних  осіб  з метою виявлення  випадків  

захворювання  на  туберкульоз  серед  груп  ризику як  дорослих так  і  дітей. 

 З метою виявлення туберкульозу було обстежено 13264 осіб або 334 на 1 тис. 

населення, методом профілактичних рентгенологічних та ФЛГ-обстежень 9131 особа або 

278,9 на 1 тис. дорослого населення. 

 До профілактичного обстеження на туберкульоз методом туберкулінодіагностики 

було залучено 41,33 дитини, в тому числі у віці до 4 років за бажанням батьків  22 дитини 

; від 4 до 15 років  - 41.11 дитина, що становить 85.5 % від плану обстеження на рік 4829.  

За результатами обстеження були виявлені реакції: 

- негативні — 25.80 (62.5 % від загальної кількості обстежених); 

- післявакцинальна алергія — 1  (00.2% від загальної кількості обстежених);  

- гіперчутлива реакція — 3 (00.7% від загальної кількості обстежених); 

- віраж туберкулінової проби – 27 (0.65 % від загальної кількості обстежених) 

-зростання чутливості до туберкуліну – 13 (0.36% від загальної кількості 

обстежених) 

- туберкуліноінфіковані –330 ( 7.9% від загальної кількості обстежених) 

- сумнівна реакція – 11.79 (28.5% від загальної кількості обстежених). 

 Серед дітей - підлітків флюорографічним обстеженням було охоплено 636 дітей 

або 100% цієї вікової групи окрім підлітків у віці 16 років, яким флюорографічне 

обстеження не передбачено. 

 На  виконання Концепції Загальнодержавної  цільової соціальної програми  

протидії захворювання на  туберкульоз на 2018-2021 роки, схваленої розпорядженням  

Кабінету  міністрів  України від 27.12.2017  №1011-р була  запроваджена система  

мікробіологічного та  молекулярно-генетичного дослідження мокротиння на  

туберкульоз. 

 Було зібрано - 169 одиниць  біоматеріалу та направлено до пункту  бактеріального 

дослідження. Виявлено  2  випадки  або 1.2% захворювання  на  туберкульоз. 

 Від  започаткування молекулярно-генетичного дослідження  мокротиння на  

туберкульоз в  лабораторії GeneXpert було зібрано 84  одиниці біоматеріалу,  виявлено - 
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17 випадків  захворювання  на  туберкульоз, що становить 20.2% від загальної кількості 

одиниць  біоматеріалу. 

 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. 

 За  цим  методом скринінгового обстеження було охоплено 967 осіб, в тому числі: 

• амбулаторія ЗПСМ №1 м.Селидове - 194; 

• амбулаторія ЗПСМ №2 м.Селидове - 359; 

• амбулаторія ЗПСМ №3 смт.Цукурине - 21; 

• амбулаторія ЗПСМ №4 м.Гірник — 218; 

• амбулаторія ЗПСМ №5 смт.Курахівка  - 39; 

• амбулаторія ЗПСМ №6 м.Українськ  - 136. 

 За направленнями лікарів  первинної ланки було виявлено 19 випадків або 70.3% 

позитивного результату.  

           За  різних  методів обстеження, виявлено 27  випадків захворювання  на  

туберкульоз, в тому  числі методом:  

- рентгенологічного та флюрографічного обстеження — 6 або 29.6%; 

- бактеріологічного дослідження — 2 або 7.4.%; 

- молекулярно-генетичного  дослідження — 17 або 63.0%. 

 Під час  профілактичних оглядів виявлено 6  випадків або 22.2%  захворювання  на  

туберкульоз. 

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 

становить: 

 

Назва амбулаторії 

Кількість 

декла-

рацій 

(дорослих) 

План 

на рік 

(5%) 

План 

на 

квартал 

План 

на 

місяць 

Вико-

нано 

(абс.) 
% 

Амбулаторія ЗПСМ №1 

м.Селидове 7187 359 90 30 208 57,9 

Амбулаторія ЗПСМ №2 

м.Селидове 10867 543 136 45 392 72,2 

Амбулаторія ЗПСМ №3 

смт.Цукурине 1162 58 15 5 64 110,3 

Амбулаторія ЗПСМ №4 

м.Гірник 5621 281 70 23 401 142,7 

Амбулаторія ЗПСМ №5 2066 102 26 8 150 147,0 
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смт.Курахівка 

Амбулаторія ЗПСМ №6 

м.Українськ 5842 292 73 25 260 89,0 

Центр: 32745 1637 410 136 1475 91,0 

 Моніторинг скринінгового обстеження проводився з застосуванням електронних 

технологій по Центру, амбулаторії та кожному лікарю. 

 За даними електронного моніторингу та верифікації індикаторів охоплення 

добровільним тестуванням і консультуванням на ВІЛ-інфекцію пацієнтів з 14 років і 

старше рівня планових завдань досягли 10 лікарів або 50% . 

 До добровільного консультування та тестування було залучено 1475 особи або 

90,1% 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 медичну  допомогу  отримали 2935 осіб або 

739.1 в стаціонарах вдома  осіб  891 або 224.4 на 10 тис.  задекларованого населення.  

 Продовжена і робота з забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами для 

використання в побутових умовах.  

      З метою їх медичної та соціальної реабілітації пацієнтам були надані засоби для 

використання в побутових умовах, зокрема: 39 особам підгузки; 3 особам урологічні 

прокладки; 2 особам - калоприймачі; 3 особам - сечоприймачі.  

           На реалізацію цих заходів з місцевого бюджету було виділено 523,3тис. грн. 

Не залишилися без уваги і діти із малозабезпечених сімей, зокрема, 35 дітей із цих 

сімей були забезпечені дитячим харчуванням на загальну суму 34,2 тис. грн.  

Для запобігання ураження на ВІЛ-інфекцію 2 дитини, які народилися від ВІЛ – 

інфікованої матері, були забезпечені молочними сумішами на загальну суму 6,0 тис. грн. 

Продовжилось виконання Проектів інфраструктурного розвитку та оновлення 

матеріально-технічної бази амбулаторій, зокрема: була  завершена реалізація  Проекту 

“Благоустрій  прилеглої території  амбулаторії загальної практики — сімейної медицини 

№1 КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги  Селидівської міської ради”. 

На  території  амбулаторії було покладено ФЕМ клитку, відремонтовано  пандус на  

головному  вході до  будівлі, закінчено покриття  3х ганків, пофарбовано стіни, 

облаштовано дві  зони  відпочинку, виконано озеленення  прилеглої території (висаджені 

дерева, кущі та  багаторічні  квіти), встановлено  лавки та  огорожу. 

Загальна вартість  робіт склала 1.176,8 тис.грн., за  рахунок  міського  бюджету.  

- завершена реалізація Проекту “Реконструкція не житлової будівлі та благоустрій 

прилеглої території за адресою: вул. Центральна, буд.108., м.Селидове під розміщення 

амбулаторії ЗПСМ №2.  
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Загальна  сума  витрат склала 10.894,2 тис.грн. в  тому  числі, субвенція  із  

обласного  бюджету  10000,0  тис.грн.,  місцевого бюджету 894,2 тис.грн. 

Завершена  реалізація інфраструктурного проекту “Реконструкція нежитлової 

будівлі під розміщення амбулаторії ЗПСМ №6, розташованої за адресою: м.Українськ, 

вул.Ватутіна, буд.18”. 

З 23 жовтня  амбулаторія ЗПСМ №6 м.Українськ переїхала  в  нову будівлю. 

Тут облаштовано 4 кабінети сімейних  лікарів, кабінет  щеплення, процедурний, 

денний  стаціонар на  три  ліжка і  кабінет ізолятора (для  прийому  людей із температурою 

та  симптомами  ГРВІ). Також в  амбулаторії  облаштовані кабінет   старшої медичної 

сестри, технічні  кабінети та  кабінети зберігання виробів  медичного призначення, дві  

туалетні  кімнати (одна  з них для  людей з обмеженими  фізичними  можливостями). 

Амбулаторія  укомплектована сучасними  офісними  та  медичними  меблями, 

інформаційними  екранами, комп'ютерною  технікою та  усім необхідним  обладнанням  

для  роботи  сімейних  лікарів. 

В  будівлі  було зроблено нову  покрівлю, утеплено  фасад, горища, встановленні  

енергозберігаючі  вікна, вітражі з армованого скла та  всі  вхідні  та  внутрішні  двері; 

зроблено перепланування і капітальний  ремонт внутрішніх  приміщень, монтаж  системи  

електропостачання, пожежної сигналізації та  оповіщення, вентиляції. 

Побудовано котельню, в якій  встановлено 2 елекрокотли, виконано  благоустрій  

території. 

Роботи проводяться на загальній площі 258,1 м2.  

Сума витрат на реалізацію Проекту склала 8855,9 тис.грн., в тому числі за рахунок 

субвенції  з обласного бюджету на соціально-економічний розвиток 8390,8 тис.грн, з 

міського бюджету 465,1тис.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  створення автоматизованих робочих  місць була  придбана  комп'ютерна  

техніка зокрема: 21 комп'ютер та 21 джерело безперебійного живлення на загальну  суму 

336,2 тис.грн., в  тому  числі  за  рахунок  місцевого бюджету 299,3тис.грн., коштів  

підприємства 36,9тис.грн. 

Для  амбулаторій придбано медичне обладнання, офісні та медичні меблі. Сума 

витрат склала 1038,9 тис.грн., в тому числі із міського бюджету 26,8 тис.грн., бюджету 

підприємства — 1012,1 тис.грн. 
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