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ЗВІТ 

головного лікаря КПН «Здолбунівський РЦПМД»  

за підсумками надання первинної медичної допомоги  

  у 2019 році 

 

  

 Діяльність комунального некомерційного підприємства «Здолбунівський 

районний центр первинної медичної допомоги» здійснюється  відповідно до 

Господарського Кодексу України, Статуту підприємства та нормативних 

документів, які регламентують роботу закладів первинного рівня.    

 У структурі КНП «Здолбунівський РЦПМД» 11 амбулаторій загальної 

практики сімейної медицини (5 міських і 6 сільських), 27 фельдшерсько-

акушерських пунктів. Також є черговий кабінет з надання первинної медичної 

допомоги, який знаходиться на залізничному вокзалі станції Здолбунів.     

 В наявності діючі ліцензії на медичну практику, використання джерел 

іонізуючого випромінювання і діяльність, пов’язану з обігом  наркотичних 

засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Підприємство акредитовано на 

першу категорію, має статус «Лікарня, доброзичлива до дитини».  

 З 01 липня 2018 року КНП «Здолбунівський РЦПМД» співпрацює з 

Національною службою здоров’я України відповідно до укладеного контракту, 

який поновлений з 01 січня 2020 року.     

 Всі сімейні лікарі, терапевти і педіатри зареєстровані в медичній 

інформаційній системі. Триває підписання декларацій з пацієнтами про надання 

первинної медичної допомоги, прийом пацієнтів ведеться в особистому 

електронному кабінеті, наявний запис на прийом до лікаря через електронний 

сервіс.  

 Підприємство є важливою ланкою у виконанні Урядової програми 

«Доступні ліки». Виписка рецептів хворим на бронхіальну астму, цукровий 

діабет ІІ типу та серцево-судинні захворювання здійснюється через медичну 

інформаційну систему.   

 КНП «Здолбунівський РЦПМД» обслуговує  56692 жителів району, з яких  

11950 -  діти до 17 років. 

 Кадри. Штат підприємства оптимізовано з урахуванням покладених на 

нього завдань та відповідно до кількості укладених декларацій та кількісних 

потреб у працівниках. Затверджено штатну чисельність підприємства у кількості 

224,75 одиниць.  В центрі протягом минулого року працювало 34 лікаря та 113 



2 
 

молодших спеціалістів з медичною освітою. Понад 88% лікарів і 71% середнього 

медичного персоналу атестовані на різні кваліфікаційні категорії. 66% лікарів і  

61% молодших спеціалістів з медичною освітою мають вищу кваліфікаційну 

категорію.  

 У 2019 році лікарі перейшли на нову систему безперервного професійного 

розвитку. Свої професійні навики удосконалили 8 лікарів, які пройшли в 

минулому році тематичне навчання в рамках підвищення кваліфікації. 

 26 молодших спеціалістів з медичною освітою (середніх медичних 

працівників) пройшли навчання  за напрямками: лікувальна справа, сестринська 

справа, клінічна діагностика.    

 Атестовано на відповідні кваліфікаційні категорії 13 лікарів та 14 

молодших спеціалістів.  

 Підприємство є базою стажування лікарів-інтернів за спеціальністю 

ЗПСМ. На даний час один лікар-інтерн продовжує навчання та практичну 

підготовку на базі Мізоцької АЗПСМ.   

 Фінансування підприємства у 2019 році  здійснювалося з кількох джерел. 

По загальному фонду районного бюджету – 2,6 млн. грн., з яких на оплату 

енергоносіїв і комунальних послуг  використано 1,31 млн. грн., на придбання 

медикаментів - 92,7 тис. грн., на відшкодування вартості ліків для пільговиків - 

39,0 тис. грн., на оплату праці медперсоналу, задіяного при призові та 

контрактникам – 176,4 тис. грн., на ремонт адмінприміщення – 195,0 тис. грн. 

 107,6 тис. грн. із суми  загального фонду - субвенції сільських рад, кошти 

яких були спрямовані на придбання медичного обладнання,  проведення 

ремонтів на ФАПах та оплату інженерно-геодезичних робіт при будівництві 

водопроводу до нової лікарської амбулаторії в селі Здовбиця.  

 За кошти спеціального фонду в сумі 340,9 тис. грн. профінансовано 

влаштування вузла обліку і регулювання споживання теплової енергії в 

приміщенні Здолбунівської АЗПСМ №3, придбання електролічильника, 

медичного обладнання,  холодильників тощо. 

 В рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку КНП 

«Здолбунівський РЦПМД» отримав з державного бюджету 195,0 тис. грн. на 

придбання медичного обладнання для лікарських амбулаторій. 

 В 2019 році підприємство отримало 26,7 млн. грн. від Національної 

служби здоров’я України відповідно до укладеного договору про надання 

первинної медичної допомоги. 93,6% від цієї суми використано на заробітну 

плату працівникам. 

 Фінансування з НСЗУ напряму залежить від кількості укладених 

декларацій. На кінець минулого року укладено 45700 декларацій з пацієнтами 
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про надання первинної медичної допомоги, що становить 80,5% від кількості 

жителів Здолбунівського району.   

 Матеріально-технічна база. Протягом звітного року на покращення 

матеріально-технічної бази медичних закладів первинного рівня району 

використано  465,8 тис. грн., в тому числі:  

- за кошти Національної служби здоров’я України закуплено медичних 

виробів і виробів медичного призначення на суму 180,2 тис. грн.; 

- за кошти субвенції з державного бюджету придбано два 

електрокардіографи, два аквадистилятори, мікроскоп, 4 центрифуги та 

два фотометри КФК-3 на суму 195,0 тис. грн.; 

- за рахунок субвенції сільських рад закуплено медичні вироби та інше 

обладнання на суму 90,6 тис. грн. 

 Всі лікарські амбулаторії району підключені до мережі Інтернет. Сімейні 

лікарі, терапевти і педіатри забезпечені комп’ютерною технікою. 

 В липні звітного року для нової  амбулаторії отримано автомобіль Renault 

DUSTER вартістю 499 тис. грн. 

 Будівництво, капітальні та поточні ремонти. За рахунок коштів 

державної субвенції збудовано нову лікарську амбулаторію групової практики 

на 3-4 лікаря у с.Здовбиця, розпочату у квітні поточного року в рамках  

реформування сільської медицини. Вартість будівництва 9272 тис. грн., в тому 

числі 935 тис. грн. - співфінансування з районного бюджету.  

 До будівлі амбулаторії  збудовано водопровід за рахунок субвенції 

Здовбицького сільського бюджету загальною вартістю 131,1 тис.грн. З 

районного бюджету виділено 145 тис.грн. для підключено до електромережі. 

 Проведено ремонти на ФАПах сіл Івачків та Миротин на суму 35,5 тис.грн. 

 На ремонт корпусу адміністративного приміщення витрачено 499 тис.грн., 

в тому числі: з коштів спецрахунку центру – 304 тис.грн., з районого бюджету – 

195,0 тис.грн.  

 

 Лікувально-профілактична робота в медичних закладах первинного 

рівня району проводилася відповідно до встановленого Порядку надання 

первинної медичної допомоги, затвердженого наказом Міністерства охорони 

здоров’я України від 19 березня 2018 року № 504.     

 Відсоток хворих, які завершили лікування у 2019 році на рівні сімейного 

лікаря, не змінився в порівнянні з попереднім періодом і становить 81,2%. 

 На ліжках денного стаціонару проліковано 3441 хворих, що на 652 менше, 

ніж у попередньому році. В умовах стаціонару на дому лікарями первинної 

медичної допомоги проліковано 4998 хворих (у 2018 році – 5283 осіб).  
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 З метою раннього виявлення гіпертонічної хвороби обстежено понад 44 

тис. дорослого населення, виявлено 19,3 тис. осіб з підвищеним артеріальним 

тиском.  

 Проводилась робота по виявленню туберкульозу серед дитячого та 

дорослого населення. Туберкулінодіагностикою охоплено 2814 дітей району, що 

складає 371,7 проб на 1 тис. населення. За попередній рік цей показник становив 

453,3 проб на 1 тис. населення. Рентгенпрофоглядами охоплено 23291 особа, що 

становить майже 52,0% дорослого населення, з яких 91% - особи із груп ризику.  

89,2% новонароджених дітей вакциновані від туберкульозу.     

 Продовжувалася робота по ранньому виявленню злоякісних новоутворень. 

Вперше виявлено 160 хворих проти 196 у 2018 році. Виявлення злоякісних 

новоутворень при профілактичних оглядах становить 39,3% (у 2018 році – 37%). 

19 хворих виявлено на занедбаних стадіях хвороби.  

 Щодо інфекційної захворюваності, то у 2018 році відмічено її зростання за 

рахунок спалаху сальмонельозу (60 випадків або 105,3 на 100 тис. населення), 

вірусного гепатиту  - 15 випадків (26,3 на 100 тис. населення), респіраторних 

інфекцій – 12161 випадок (20820,8 на 100 тис. населення), захворюваності на 

кашлюк – 5 випадків (8,8 на 100 тис. населення), вітряну віспу – 330 випадків 

(579,3 на 100 тис. населення), скарлатини – 62 випадки (108,8 на 100 тис. 

населення). 

 Не реєструвалися випадки лептоспірозу і вірусного гепатиту А.  

 Аналіз профілактичної роботи по попередженню інфекційної 

захворюваності серед жителів району свідчить, що, як і в попередньому звітному 

році, мають місце окремі недопрацювання медичних працівників та значну 

кількість відмовників від профщеплень, внаслідок чого планові завдання з 

вакцинації та ревакцинації серед дитячого та дорослого населення виконані не в 

повному обсязі.  

 Проблемним залишалося своєчасність виконання первинного 

вакцинального комплексу серед дітей 1-го року життя. Від полімієліту щеплені 

67,2 % дітей цієї вікової категорії, 67,2% - отримали щеплення від коклюшу, 

дифтерії і праця. Ситуація з вакцинацією КПК в 1 рік  - щеплено 82,5%, 

новонароджених від гепатиту В – 68,8%, ревакцинацією КПК в 6 років – 98,1%, 

РДП-м – в 16 років – 98,5%.  

 Протягом року медична допомога різного характеру надавалась 84 

внутрішньо переміщеним особам. Також, проліковано амбулаторно 405 

учасника АТО. 20 осіб цієї категорії направлено на санаторно-курортне 

лікування. 

    Санітарно-освітня робота серед населення району проводилася шляхом 

проведення індивідуальних бесід і лекцій з пацієнтами у лікарських 
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амбулаторіях, через поширення функціонування «Шкіл здоров’я», 

розповсюдження брошур з профілактики найбільш поширених захворювань та 

пропаганди здорового способу життя, опублікування матеріалів на актуальну 

медичну тематику на соціальній сторінці в фейсбуці «Первинка 

Здолбунівщини». В медичних закладах розміщувалися корисні для пацієнтів 

інформаційні листівки зі збірки матеріалів «Дайжест змін в охороні здоров’я», 

які надає МОЗ України.   

 Підсумкові статистичні показники.   

 Кількість звернень населення району до одного сімейного лікаря 4397 

проти 4311 у попередньому році. Середня кількість звернень однієї прикріпленої 

особи до сімейного лікаря – 7,0 (у 2018 році – 6,0). Відсоток звернень до сімейних 

лікарів з профілактичною метою – 30,0 (у 2018 році – 29,1). 

 У 2019 році на 100 відсотків виконано план проведення обов’язкових 

медичних оглядів здорової дитини віком до 3-х років.   

 Народжуваність по району зменшилась і становить 7,8 на 1 тис. населення 

(у 2018 році – 9,1 на 1 тис. населення). У минулому році народилося 442 дитини, 

що на 79 менше, ніж за попередній рік. Природній приріст залишається 

від’ємним і становить мінус 7,0.  

 Загальна смертність по району  становить 14,8 на 1 тис. населення (у 2018 

році – 15,6). Померло на 46 осіб менше. Структура загальної смертності 

залишається незмінною: на першому місці хвороби системи кровообігу (77,7%), 

на другому - новоутворення (8,8%), на третьому - травми і отруєння (4,3%). В 

працездатному віці померло 166 осіб, що на 8 більше. 74,7% померлих складають 

чоловіки. У минулому році, як і у 2018, померло 2 дітей першого року життя. 

Показник малюкової смертності   становить 4,5 на 1 тис. народжених живими 

(середній показник по області - 6,4).    

  Показник захворюваності населення району знизився у порівнянні з 

попереднім роком майже на 16 відсотків. Рівень первинної захворюваності дещо 

зріс серед підлітків і знизився серед дітей і дорослого населення.  

 Захворюваність гіпертонічною хворобою зменшилась з 10,4 до 8,4 на 1 тис. 

населення. Виявлено 45 інфарктів міокарда проти 50 у 2018 році, з яких 11 у 

працездатному віці (у 2018 році - 14). Зареєстровано 147 інсультів проти 128 у 

2018 році, 41 з них – у працездатному віці (у 2018 рік – 35). 20% інфарктів та 31% 

інсультів помирає у ранньому періоді.   

  Захворюваність активним туберкульозом збільшилась у порівнянні з 

попереднім роком і  складає 56,4 на 100 тис. населення проти 50,9 у 2018 році.   

Показник смертності від туберкульозу збільшився 3,5 до 10,5 на 100 тис. нас. 

Померло 6 хворих (у 2018 році – 2). 
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 Вперше визнано інвалідами 176 осіб (на 1 більше, ніж у 2018 році), з них у 

працездатному віці - 153 особи (на 4 менше).  Визнано інвалідами 26 дітей проти 

22 в попередньому році. 

 Проблемні питання.  

 1. Необхідність в дооснащенні лікарських амбулаторій та ФАПів 

медичними виробами, виробами медичного призначення відповідно до 

Примірного табеля матеріально-технічного оснащення, затвердженого наказом 

МОЗ України від  08.04.2019 №797. 

 2. Необхідність проведення капітальних і поточних ремонтів в окремих 

медичних закладах у зв’язку з фізичною зношеністю будівель і споруд, їх 

елементів.  

 3. Кадрове забезпечення віддалених сільських медичних закладів – 

тривалий час є вакантною посада лікаря у Ступнівській АЗПСМ. 

  

 

Головний лікар                                                        Олег СУМКО 


