
 

Дайджест- презентація 

про діяльність КНП «Центр ПМСД Селидівської міської ради» 

щодо підвищення якості та доступності медичної допомоги за критеріями оцінки  

за І півріччя 2021 року 

 

 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. 

Від початку року було укладено декілька договорів з Національною службою 

здоров’я України, зокрема: 

- Про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій. 

- Про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій щодо 

супроводу і лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз. 

- Про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій 

«Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2». 

Розроблена та затверджена низка   міських Програм: 

-  “Про затвердження Програми  фінансової  підтримки  КНП “Центр первинної 

медико-санітарної допомоги  Селидівської міської ради” на 21 рік” від 21.10.2020              

№ 7/61-1809; 

- “Про затвердження Програми  соціально-економічного розвитку  Селидівської 

міської територіальної громади на 2021 рік” від 10.03.2021 № 8/3-54. 

- “Про затвердження  міської Програми забезпечення  осіб з інвалідністю, дітей  з 

інвалідністю медичними  виробами  та  іншими  засобами  на  2021 — 2025роки” від 

30.04.2021 № 816-14; 

- “Про затвердження міської Програми забезпечення громадян, які страждають на 

рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими 

продуктами для спеціального дієтичного споживання на 2021-2023 роки”, яка 

затверджена Рішенням міської ради від 30.04.2021№ 8/6-140. 

Проведена  експертна  оцінка відповідності Стандартам  акредитації, за  

результатами  якої Центр підтвердив статус підприємства вищої акредитаційної  

категорії. 

Отримала подальший розвиток телекомунікаційна інфраструктура. Усі 

амбулаторії забезпечені доступом до мережі Інтернет, а також сучасними інформаційно-

програмними засобами для співпраці з електронною системою охорони здоров’я. 

Наразі передбачено розгортання кабінету телемедицини та його підключення до 

єдиної телемедичної системи області. 

Збільшені обсяги документообігу з застосуванням новітніх електронних 

технологій.  

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

центральною  базою  даних  та  медичною  інформаційною  системою  центру між  

якими  за  допомогою відкритого програмного інтерфейсу АРS проводився обмін  

інформацією за  визначеними  напрямками  діяльності. 

Відповідно до 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  проводилась в 

електронній  системі  охорони  здоров'я. 
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 Електронний документообіг здійснювався на базі медичної інформаційної 

системи ЕМСІМЕД на 44 місця.  

 Використовувася 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. 
 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 надавалась як на паперових носіях, так і з використанням 

сучасних електронних технологій. 

 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. 
 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 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”. Декілька 

лікарів загальної практики-сімейних лікарів, медичних сестер отримали сертифікати для 

проведення лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз. 

 За 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.  

Здійснювалась робота щодо кадрового забезпечення медичного персоналу та 

організації безперервного процесу навчання та вдосконалення професійної компетенції 

лікарів та молодших медичних спеціалістів. 

Укомплектованість лікарськими кадрами (без лікарів-інтернів) становить 88%.  

Укомплектованість лікарями, за якими закріплене населення, - 88,1%, в тому 

числі лікарями загальної практики–сімейними лікарями 85,1%,  лікарями- педіатрами 

100%.  

 Проводилось навчання 1 лікаря-інтерна, якого передбачається залишити 

працювати в одній із амбулаторій (за його згоди).  

Рівень укомплектованості сімейними лікарями та лікарями-педіатрами був 

визначений відповідно до нормативного рівня укладання Декларацій з пацієнтами і є 

оптимальним. 

В Центрі та його амбулаторіях збільшилась кількість працівників, які 

відповідають вимогам кваліфікаційних характеристик професій за наявністю 
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кваліфікаційних категорій, сертифікатів лікаря-спеціаліста та проходження 

післядипломної підготовки. 

 Свою кваліфікацію підвищили 11 лікарів та 17 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.  

За даними Служби статистики чисельність населення, яке проживає на території 

Селидівської ТГ, становить 50082   осіб, серед яких дітей від 0 до 17 років - 7488.  

 Чисельність населення, з якими лікарі уклали Декларації, - 39972 осіб, в тому 

числі з батьками дітей 7117 або 80,0% від статистичної чисельності населення. 

 Сімейні лікарі надають медичні послуги 35788 особам або 89,5%; лікарі-педіатри 

- 4184 особам або 10,5%  від загальної кількості пацієнтів, з якими укладено Декларації. 

 Серед 25 лікарів  18 або 75 %  уклали Декларації з нормативною кількістю 

пацієнтів, в тому числі із числа 20 лікарів загальної практики-сімейної медицини 14 або 

70 % уклали Декларації, відповідно до визначеного рівня.  

 Серед 5 лікарів-педіатрів досягли необхідного рівня укладання Декларацій 4 

лікарі або 80,0% (1 лікар працює на 0,5 посади). 

 Наразі, залишилось 6 сімейних лікарів, які не мають належної кількості укладених 

Декларацій,  але  усі  вони  наблизились до визначеного нормативу з укладання 

Декларацій і уклали їх у кількості від 1783 до 1799 або 98% - 99 %. 

 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. 

Сімейні лікарі виписували е-рецепти на ліки, що включені до Урядової програми 

«Доступні ліки». Пацієнти мали змогу отримувати їх в будь-якій аптеці, що увійшла до 

Програми, незалежно від того, в якому місті та селищі був виписаний рецепт. 

Забезпечувалось  дотримання фінансових державних  соціальних  нормативів 

безоплатного  та  пільгового забезпечення  певних  категорій  громадян лікарськими  

засобами за  рецептами лікарів у  разі амбулаторного лікування, які  отримали 600 осіб 

на  суму 370.7 тис. грн., у  тому  числі: 

- хворі  на  онкопатологію — 151 особа на  суму  78 тис. грн.; 

- хворі на рідкісні (орфанні) захворювання — 26 осіб, у  тому  числі  11  дітей на  

суму  71.8 тис. грн. 
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 Забезпечення пацієнтів лікарськими засобами відбувається 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. 

 Сімейними лікарями  оновлені  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. 

 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 поліпшення якості медичного обслуговування 

пацієнтів шляхом застосування індикаторів якості, рекомендованих Командою з 

реалізації Проекту USAID “Підтримка реформи охорони здоров'я” по пріоритетним 

напрямкам діяльності. 

 Були визначені  індикатори якості,  по пріорітетним 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. 

Після досягнення визначеного рівня результативності, перелік індикаторів 

змінювався. 

  Змінені підходи до оплати праці медичних працівників за якість медичних 

послуг, яка здійснювалась за принципом “Гідна винагорода лікареві за краще здоров'я 

пацієнтів”. 

 На економічні стимули мотивації до якісної праці було витрачено 1423319,62 грн., 

в тому числі для мотивування лікарів 854140,53 грн., для мотивування молодших 

медичних спеціалістів  569179,09 грн. 

 Здійснювався моніторинг задоволеності якістю медичних послуг на усіх «точках 

контакту» пацієнтів (клієнтів) за виміром культури сервісу з обліком та аналізом 

відгуків, пропозицій, анонімного анкетування та залучення незалежних експертів. 
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За  співпраці з центральною  базою  даних  та  медичною  інформаційною  

системою Центру за допомогою відкритого програмного інтерфейсу АРS здійснювався 

обмін  інформацією за  визначеними  напрямками  діяльності. 

В електронній системі охорони здоров'я медичними практиками було створено 

174112 електронних медичних записів, в тому числі: 

- активних  - 172006 або 98,79%; 

- помилкових -  2106  або  1,21%. 
Деталізація електронних медичних записів: 
- всі ЕМЗ - 174112 в  тому  числі:  
- епізоди без взаємодії – 1285; 
- епізоди з взаємодії - 43321; 
- взаємодії - 76267; 
- створені направлення - 28276; 
- обстеження – 3955; 
- створені електронні рецепти – 12241; 
- створені записи на вакцинацію – 8767. 

За даними моніторингу деталізації створених електронних направлень за видами 

послуг їх  було видано  27547, із яких виконано 14008 або 50,8%, в тому числі: 

- консультацій — 13126 (47,6% від загальної кількості), виконано 5991 або 45,6%; 

- візуалізація —  8778 (31,9% від загальної кількості), виконано 5007 або 57,0%; 

- госпіталізація — 985 (3,6% від загальної кількості), виконано 527 або 53,5%. 

 Кількість хворих, які розпочали і закінчили лікування у лікарів первинної ланки, 

становить 63158 або 81,7 % 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 14111або 18,3 %, в тому числі: 

• проліковані амбулаторно у лікарів ІІ та ІІІ рівнів - 13126 або 17 %; 

• проліковані стаціонарно - 985 або 1, 4 %. 

Була проведена телекомунікаційна кампанія на користь вакцинації, 

висвітлювались ризики поширення інфекційних хвороб через низький рівень вакцинації 

серед населення. 

    Пріоритетним напрямком роботи було 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.  

З початку карантину зареєстровано 1465 осіб, хворих на COVID-19, серед яких 62 

дитини, зокрема по Селидівській територіальній громаді – 1193 особи, по м.Гірник та 

смт.Курахівка – 272 особи. 

Від початку року виявлено 1014 хворих на COVID-19, в тому числі по 

Селидівській територіальній громаді – 819 осіб, по м.Гірник та смт.Курахівка - 195 осіб. 

З початку року зареєстровано 766 випадків пневмонії, станом на 02.07.2021 – 13 

осіб знаходяться на амбулаторному лікуванні. 

Із загальної кількості захворілих на COVID-19 одужали: 

з початку пандемії 1199 осіб; 

- по Селидівській ТГ – 944 особи; 

- по м.Гірник – 158 осіб, по смт.Курахівка – 47 осіб; або всього 205 осіб. 
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від початку року  – 793 особи 

- по Селидівській ТГ – 640 осіб; 

- по м.Гірник – 117 осіб, по смт.Курахівка – 37 осіб; або всього 154 особи. 

Від початку вакцинальної кампанії (березень 2021 року) проти COVID-19 

медичними працівниками Центру ПМСД Селидівської міської ради щеплення 

вакцинами Astrazeneca Covishield та SKBio, Comirnaty     виробництва Pfizer-BioNTech, 

CoronaVac виробництва компанії  Sinovac Biotech проведено 5827 особам, в тому числі 

1519 осіб отримали щеплення ІІ дозою вакцини. 

Продовжувалася робота щодо забезпечення епідеміологічного благополуччя 

території  шляхом  профілактики захворювань, які керуються засобами 

імунопрофілактики. 

Відповідно до чинних галузевих нормативно-правових актів був визначений 

плановий рівень охоплення профілактичними щепленнями дорослого та дитячого 

населення громади. 

Первинний вакцинальний комплекс отримала 131 дитина до 1 року  або 54,8%. 

Підлягало щепленням дітей цієї вікової групи 241 дитина.  

Повний курс щеплень отримали 5357 дорослих та дітей або 72,5%; незавершений 

курс щеплень – 2028 або 27,5%  від плану, визначеного на рік  7385. 

Серед дітей повний курс щеплень отримали 2292 особи  або 53,0 %, 

незавершений  курс щеплень 2028 осіб або 47,0% (план охоплення щепленнями на рік 

становить 4320 дітей). 

Не допущено жодного випадку  захворювань на правець, дифтерію, поліомієліт. 

Стабільно низьким залишається і рівень інших інфекційних хвороб, керованих 

засобами імунопрофілактики. 

Вакцинація  проводилась відповідно до державного Календаря щеплень,  але  

виконання планових обсягів імунізації  з запобігання виникнення окремих інфекційних 

хвороб. 

За даними зведеного звіту «УкрВак-08» про профщеплення вакцинацією  було 

охоплено (за визначеними віковими групами дітей): 

- проти туберкульозу – 163 дитини або 68,0% 

- проти поліомеліту – 622 дитини або 45,0% 

 - проти кашлюку, дифтерії, правця – 789 дітей або 59,9% 

 - проти гемофільної інфекції – 167 дітей або 41,0% 

 - проти кору, паротиту, краснухи – 317 дітей або 54,0% 

 - проти гепатиту В – 204 дитини або 73,0%. 

Забезпечувався належний рівень звітування про використання вакцин в 

електронній системі УкрВак08 та на інших паперових та електронних платформах. 

Проводилась підготовка лікарів до надання медичної допомоги у відповідності до 

нового медичного пакету НСЗУ для лікування хворих на туберкульоз на первинному 

рівні. 

 Відповідно до  Плану профілактичного медичного огляду дітей дошкільного та 

шкільного віку, який становить  7488 осіб, було оглянуто 4863 дітей або  64,9 %, в тому 

числі: 

- дітей від 0 до 14 років (всього 6202 ) оглянуто профілактично 4180 або 67.4%; 

- підлітків від 15 до 17 років (всього 1286) – оглянуто профілактично 683 або 

53.1%.  

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. 
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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 432 жінок або 10,9% від плану на рік 

(3976). 

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 48 або 85,4% були охоплені грудним 

вигодовуванням; загальна кількість дітей цієї вікової групи становила 56 осіб. 

- діти у віковій групі до 6-ти місяців 41 або 78,9% були охоплені грудним 

вигодовуванням; загальна кількість дітей цієї вікової групи становила 52 особи. 

- діти у віковій групі 7-12 місяців 87 або 74,4% були охоплені грудним 

вигодовуванням; загальна кількість дітей цієї вікової групи становила 117 осіб.  

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

225 осіб. 

Лікарі долучились 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”. 

На  рівні  медичних практик запроваджено скринінг — як систему первинного 

обстеження груп клінічно безсимптомних  осіб з метою виявлення випадків 

захворювання  на  туберкульоз, серед групи  ризику як  серед  дорослих, так  і  дітей. 

За  усіма  напрямками  протидії  захворюванню  на  туберкульоз  були  

сформовані нормативно-правові  акти  з організації та  проведення профілактичної 

роботи. 

На  рівні  медичних  практик проводився  скринінг як  система  первинного 

обстеження груп клінічно безсимптомних осіб з  метою виявлення випадків  

захворювання  на  туберкульоз серед  визначених “груп  ризику” як  дорослих,  так  і  

дітей. 

З метою виявлення туберкульозу було обстежено 3392 особи або 110,1% на 1 тис. 

населення,  з якими  лікарі  уклади  Декларації, в  тому  числі методом профілактичних 

рентгенологічних та ФЛГ-обстежень 3018 осіб або 103,4%  на 1 тис.  дорослого  

задекларованого  населення.  

Виявлено 18 випадків захворювання на туберкульоз, 13 із яких  вперше, 5 серед 

перехворілих. 
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Із загальної  кількості випадків захворювань  на  туберкульоз  2  або 12 %  були 

виявлені під час профілактичних обстежень.  

Розподіл випадків  захворювань  на  туберкульоз за контингентами: 

- підлітків - 0; 

- групи ризику - 11, в тому числі серед ВІЛ – інфікованих - 4; 

- перехворілих на туберкульоз - 5; 

- інших контингентів населення -2. 

Високий рівень захворювань на туберкульоз, зумовлений виявленням випадків 

цієї хвороби серед хворих на ВІЛ – інфекцію бо туберкульоз є однією із асоціативних 

хвороб для людей з цією патологією.  

На  рівні  медичних  практик,  запроваджено скринінг як  систему первинного 

обстеження  груп  клінічно безсимптомних осіб з метою виявлення  випадків 

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

До профілактичного обстеження на туберкульоз методом  туберкулінової  

шкіряної  проби (Манту)  із числа груп «ризику» було залучено 374 дитини або 71,5%, в 

тому числі до 4 років – 12 дітей за  бажанням  батьків;  від 4 до 14 років -  362 від числа 

дітей, включених до плану обстеження на рік  523, в  тому  числі: 

- діти  до 1  року — 9 (народжені  від  ВІЛ інфікованих  матерів) 

- діти 1-5 років — 42 

- діти 6-14 років - 472.  

Досягнутий рівень охоплення туберкуліновими  шкіряними  пробами 

становить 109,4 на 1 тис. дітей, з якими  батьками були  укладені   Декларації 

За результатами обстеження були виявлені реакції: 

- негативні — 168 (45 % від загальної кількості обстежених); 

- післявакцинальна алергія — 0  (0% від загальної кількості обстежених);  

- гіперчутлива реакція — 0 (0% від загальної кількості обстежених); 

- віраж туберкулінової проби – 9 (0,8 % від загальної кількості обстежених) 

-зростання чутливості до туберкуліну – 3 (0,8% від загальної кількості обстежених 

- туберкуліноінфіковані – 92 (24,6% від загальної кількості обстежених) 

- сумнівна реакція – 111 (29,7% від загальної кількості обстежених). 

Залишилися не обстеженими 149 осіб.  

Серед дітей - підлітків флюорографічним обстеженням було охоплено 180 дітей 

або 26,6% цієї вікової групи окрім підлітків у віці 16 років, яким флюрографічне 

обстеження не передбачено. 

Для забезпечення виявлення захворювання на туберкульоз на принципах ДОТ–

стратегії була придбана необхідна кількість спеціальних контейнерів для збору 

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

В амбулаторіях були облаштовані місця збору біоматеріалу. Від хворих з 

підозрою на туберкульоз проведений забір 103 одиниць біоматеріалу, який направлено 

до пункту бактеріологічного дослідження, виявлено  7  випадків  туберкульозу. 

В І півріччі поточного року забезпечувалось молекулярно-генетичне дослідження 

мокротиння пацієнтів на туберкульоз в лабораторії GeneXpert м.Покровськ та 

м.Краматорськ,  було зібрано 49  одиниці  біоматеріалу,  виявлено 7  випадків  

туберкульозу. 
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За направленнями лікарів первинної ланки було виявлено 7 випадків позитивного 

результату або 65 % (норматив 70 і більше). 

 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 1491 осіб, в тому 

числі: 

- амбулаторія ЗПСМ №1 м.Селидове - 364; 

- амбулаторія ЗПСМ №2 м.Селидове - 375; 

- амбулаторія ЗПСМ №3 смт.Цукурине - 96; 

- амбулаторія ЗПСМ №4 м.Гірник - 332; 

- амбулаторія ЗПСМ №5 смт.Курахівка  - 55; 

- амбулаторія ЗПСМ №6 м.Українськ  - 269. 

    За  різних  методів обстеження, виявлено 18  випадків захворювання  на  туберкульоз, 

в тому  числі методом: 

- рентгенологічного та флюрографічного обстеження — 11 або 61,1%; 

- бактеріологічного дослідження — 1 або 5,6%; 

- молекулярно-генетичного  дослідження — 6  або 33,3%. 

 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. 

Для проведення контрольованого доліковування хворих на туберкульоз без 

бактеріовиділення була продовжена робота 3-х ДОТ–кабінетів в амбулаторіях, де за 

призначенням лікаря–фтизіатра отримали лікування 9 особи І-ІІІ категорії без 

бактеріовиділення. 

 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 

декларацій 

План 

на рік 

(5%) 

План на 

квартал 

План на 

місяць 

Вико-

нано 

(абс.) 

% 

Амбулаторія ЗПСМ №1 

м.Селидове 7406 369 93 30 155 42 

Амбулаторія ЗПСМ №2 

м.Селидове 10700 540 134 45 171 32 

Амбулаторія ЗПСМ №3 

смт.Цукурине 1194 60 15 5 33 55 

Амбулаторія ЗПСМ №4 5689 284 71 24 118 42 
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м.Гірник 

Амбулаторія ЗПСМ №5 

смт.Курахівка 1839 92 23 7 61 67 

Амбулаторія ЗПСМ №6 

м.Українськ 6107 304 75 25 119 40 

Центр: 33067 1649 411 136 702 43 

  

Моніторинг скринінгового обстеження проводився з застосуванням електронних 

технологій по кожному лікарю, амбулаторії та Центру. 

До добровільного консультування та тестування було залучено 702 особи або 43% 

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

укладено декларації. 

Продовжувалась робота щодо забезпечення якості та доступності первинної 

медичної допомоги населенню шляхом оновлення та реконструкції амбулаторій. Була 

завершена реалізація інфраструктурних проектів, наслідком якої стало оновлення 

матеріально-технічної бази 4 амбулаторій (100%), які розташовані на території 

Селидівської територіальної громади. 

Продовженням проектів було придбання 35 одиниць  медичної апаратури на 

загальну суму 87,8 тис. грн., в тому числі за рахунок благодійної допомоги – 29 одиниць 

на суму 60,2 тис. грн.; 6 одиниць медичних меблів на суму 39,2 тис. грн. 

Виконувались завдання та заходи, передбачені загальнодержавними та обласними 

програмами з питань охорони здоров’я, зокрема: 

- «Профілактика та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових 

захворювань на 2018-2022 роки»; 

- «Репродуктивне та статеве здоров’я населення Донецької області на 2018-2022 

роки»; 

- «Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2021 рік 

(місцева)». 

Був виконаний весь перелік завдань, передбачених до виконання, на первинному 

рівні надання медичної допомоги за іншими напрямками діяльності. 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                Олена МАРЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Виконавець: 
медичний директор 
Литвиненко В.П. 

 


