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ЗВІТ 

головного лікаря комунального некомерційного підприємства 

«Здолбунівський центр первинної медичної допомоги»  

Здолбунівської міської ради Рівненської області 

за підсумками діяльності  

  у 2020 році 

 

 

 Первинна медична допомога населенню Здолбунівського району у 2020 

році надавалась комунальним некомерційним підприємством «Здолбунівський 

районний центр первинної медичної допомоги», який 30 грудня 2020 року 

перейменовано на комунальне некомерційне підприємство «Здолбунівський 

центр первинної медичної допомоги» Здолбунівської міської ради Рівненської 

області (КНП «Здолбунівський ЦПМД»).  

 Центр має діючі ліцензії: з медичної практики; щодо роботи, пов’язаної з 

обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; на право 

провадження діяльності з використанням джерел іонізуючого випромінювання.    

Центр акредитовано на першу категорію і має статус «Лікарня, доброзичлива до 

дитини». 

  У структурі підприємства 11 амбулаторій загальної практики сімейної 

медицини (5 міських і 6 сільських) та 27 фельдшерсько-акушерських пунктів. 

Також є черговий кабінет з надання первинної медичної допомоги, який на 

період карантинних обмежувальних заходів цілодобово функціонує на базі 

лікарської амбулаторії №4 за адресою вул.І.Мазепи,25, м.Здолбунів.  

 КНП «Здолбунівський ЦПМД» обслуговує 56285 жителів району, з яких 

11758 – діти до 18 років.  

 З 01 липня 2018 року підприємство надає медичні послуги населенню за 

договором, укладеним з Національною службою здоров’я України. Послуги 

надаються відповідно до Порядку, затвердженого наказом Міністерства охорони 

здоров’я України від 19 березня 2018 року № 504 із внесеними до нього змінами. 

Обмін інформацією з НСЗУ здійснюється за допомогою медичної інформаційної 

системи Helsi.  

 Кошти, які надходять до підприємства згідно договору, напряму залежать 

від кількості пацієнтів, які підписали з лікарями декларації про надання 

первинної медичної допомоги. Станом на 01.01.2021 укладено 49362 декларацій, 

що складає 87,7 відсотків населення колишнього Здолбунівського району.  

 На кінець звітного року відповідно до кількості укладених декларацій 

амбулаторії загальної практики сімейної медицини КНП «Здолбунівський 

ЦПМД» обслуговують пацієнтів: Здолбунівська №1 – 4449 осіб, Здолбунівська 

№2 – 12254, Здолбунівська №3 – 4187, Здолбунівська №4 – 9742, Будеразька – 

1281, Гільчанська – 2455, Глинська – 2027, Дерманська – 1664, Здовбицька – 

4753, Мізоцька – 6550 осіб.  
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 Підприємство на належному рівні виконує Урядову програму «Доступні 

ліки». Виписка рецептів хворим на бронхіальну астму, цукровий діабет ІІ типу 

та серцево-судинні захворювання здійснюється через медичну інформаційну 

систему. Протягом минулого року сімейними лікарями виписано 17958 е-

рецептів. 

 Кадри. Штат підприємства сформовано з урахуванням кількісних та 

якісних потреб для виконання в повному обсязі покладених на нього завдань та 

обов’язків. Затверджено штатну чисельність у кількості 224,75 одиниць, з яких 

40,25 одиниць – лікарі, 108,0  - середній медичний персонал, 32,5 – молодший 

медичний персонал, 44 – інший адміністративно-управлінський та допоміжний 

персонал.  

 Протягом звітного періоду первинну медичну допомогу пацієнтам 

надавали  32 сімейних лікаря, 3 лікаря-педіатри, 1 терапевт і 101 працівник з 

середньою медичною освітою. З них 75% лікарів і 92% середнього медичного 

персоналу атестовані на різні кваліфікаційні категорії. 61% лікарів і 73% 

молодших спеціалістів з медичною освітою мають вищу кваліфікаційну 

категорію.  

 У 2020 році лікарі підвищували свій професійний рівень через систему 

безперервного професійного розвитку, запроваджену у 2019 році. Кожен лікар 

упродовж року отримав щонайменше 50 балів БПР, які нараховуються за різні 

види навчання. Теми вільно обираються лікарем на основі запропонованого 

переліку видів діяльності. 

 Навчання  за відповідними напрямками (лікувальна справа, сестринська 

справа, клінічна діагностика) у звітному році пройшли 15 молодших спеціалістів 

з медичною освітою (середній медичний персонал). 

 У звітному періоді атестовано на відповідні кваліфікаційні категорії 6 

лікарів та 29 молодших спеціалістів з медичною освітою. 

 Підприємство є базою стажування лікарів-інтернів за спеціальністю 

загальна практика сімейна медицина. На даний час один лікар-інтерн продовжує 

навчання та практичну підготовку на базі Мізоцької АЗПСМ.   

 Фінансування і матеріально-технічне оснащення. 

 Фінансування підприємства у 2020 році здійснювалося з кількох джерел. 

В рамках реалізації програми державних фінансових гарантій медичного 

обслуговування населення, первинка району від Національної служби здоров’я 

України отримала у 2020 році 28791,7 тис.грн.  Ще 942,4 тис. грн. надійшло від 

НСЗУ на оплату роботи мобільних бригад, які здійснювали забір зразків для 

ПЛР-обстеження у осіб з підозрою на коронавірусну хворобу COVID-19. 94,2% 

всіх коштів НСЗУ – це заробітна плата працівників з нарахуванням. На 

придбання предметів і матеріалів, оргтехніки тощо витрачено 239,2 тис.грн. 

Придбано медикаменти, медичне обладнання та вироби медичного призначення  

на суму 810,7 тис.грн. Решта коштів НСЗУ використано на ремонт 
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медобладнання, обслуговування медичної інформаційної системи, 

консалтингові послуги тощо.   

2,31млн. грн. виділено з районного бюджету на наступні потреби: 

- на оплату енергоносіїв і комунальних послуг – 1405,4 тис. грн.,  

- на придбання медикаментів, засобів індивідуального захисту, 

дезінфікуючих засобів тощо – 196,6 тис. грн., 

-  на відшкодування вартості ліків для пільговиків – 33,1 тис. грн.,  

- на оплату праці медперсоналу, задіяного при призові та контрактникам – 

227,9 тис. грн., 

- на придбання матеріалів для проведення поточних ремонтів у медичних 

закладах, в тому числі  заміну віконних і дверних блоків, закупівлю обладнання, 

інвентарю – 160,6 тис. грн.,  

- на оплату послуг з поточних ремонтів приміщень, інтернет, страхування 

водіїв та автомобілів, поточні ремонти медичного обладнання – 288,5 тис.грн. 

Субвенції міської і сільських рад районному бюджету в сумі 425,2 тис.грн., 

спрямовано на: 

 - придбання медичного обладнання, засобів індивідуального захисту для 

медичних працівників, деззасобів тощо в рамках протидії поширенню 

коронавірусу (COVID-19) - 147,1 тис.грн., 

- проведення поточного ремонту даху ФАП с.Новомильськ із облаштуванням 

системи блискавкозахисту – 130,0 тис.грн., 

- придбання матеріалів для поточних ремонтів, в тому числі для ремонту 

Здолбунівської АЗПСМ №2, закупівлю обладнання та інвентаря  – 98,1 тис.грн., 

- закупівлю медичного обладнання, виробів медичного призначення, 

комп’ютерної техніки – 50,0 тис.грн. спеціального фонду.  

Поточний ремонт у Здолбунівській АЗПСМ №2 обійшовся у 110,0 тис.грн., з 

яких окрім коштів субвенцій Здолбунівської міської і Копитківської сільської 

рад,  були залучені благодійні та власні кошти центру.  

20 тис. грн. коштів субвенції Здовбицької сільської ради виділено на 

виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва гаража для 

Здовбицької АЗПСМ.  

Виділена субвенція обласному бюджету у сумі 154 тис.грн на придбання 

комплектів обладнання для надання телемедичних послуг для лікарів сільської 

місцевості.  

За кошти Світового банку в рамках реалізації субпроекту "Підвищення 

ефективності лікування та профілактики хвороб системи кровообігу в 

Рівненській області": 

- проведено капітальні ремонти:  

Здолбунівської АЗПСМ №3 загальною вартістю 4 901,67 тис.грн., в тому 

числі 103,0 тис.грн. співфінансування  з районного та міського бюджетів, 

Будеразької АЗПСМ - 3 498,45 тис.грн., в тому числі співфінансування з 

районного бюджету 72,18 тис. грн.; 
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- отримано: 

медичне обладнання на суму 1280,8 тис.грн.; 

вироби медичного призначення на суму 82,9 тис.грн.; 

офісні меблі на суму 115,1 тис.грн.  

Від благодійників надійшла допомога на суму 116,9 тис. грн. у вигляді 

медичних виробів, засобів індивідуального захисту для медичних працівників, 

будівельних, господарських і паливних матеріалів тощо. 3,03 тис.грн. 

благодійних пожертв надійшло у грошовій формі.  

За кошти спецрахунку підприємства для потреб медичних закладів у 2020 

році було закуплено: господарчі товари на суму 31,5 тис.грн., запчастини до 

автомобілів на суму 33,0 тис.грн., замінено ряд віконних і дверних блоків – 29,0 

тис.грн., закуплено будівельних матеріалів на суму 5,2 тис.грн., офісні меблі – 

5,9 тис.грн. 

Власними коштами оплачено: роботи з технічного обстеження стану 

будівель лікарських амбулаторій – 25,4 тис.грн., виготовлення ПКД та 

проведення будівельної експертизи по капітальному ремонту даху 

Здолбунівської АЗПСМ №4  - 19,8 тис.грн., роботи по облаштуванню вузла 

обліку газу в Мізоцькій АЗПСМ  - 4,2 тис.грн., перереєстрацію автомобіля – 1,8 

тис.грн. та ряд інших послуг. 

Для покращення оперативності та якості роботи мобільних бригад через 

систему електронних закупівель коштами спецрахунку придбано новий 

автомобіль марки Citroen вартістю 415,5 тис. грн.   

 

 У Лікувально-профілактичну роботу свої корективи внесла ситуація з 

пандемією коронавірусу.  

 Відсоток хворих, які завершили лікування у 2020 році на рівні сімейного 

лікаря, дещо зменшився в порівнянні з попереднім періодом і становить 80,1% 

проти 81,2% у минулому році. 

 На ліжках денного стаціонару проліковано 3269 хворих, що на 172 менше, 

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

медичної допомоги проліковано 1622 хворих (у 2019 році – 4998 осіб).  

 З метою раннього виявлення гіпертонічної хвороби обстежено понад 42 

тис. дорослого населення, виявлено 13,1 тис. осіб з підвищеним артеріальним 

тиском.  

 Проводилась робота по виявленню туберкульозу серед дитячого та 

дорослого населення. Туберкулінодіагностикою охоплено 712 дітей району, що 

складає 60,6 проб на 1 тис. населення. За попередній рік цей показник становив 

371,7 проб на 1 тис. населення.  

 Продовжувалася робота по ранньому виявленню злоякісних новоутворень. 

Вперше виявлено 135 хворих проти 160 у 2019 році. Виявлення злоякісних 

новоутворень при профілактичних оглядах становить 21,5% (у 2019 році – 

39,3%). 24 хворих виявлено на занедбаних стадіях хвороби.  
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 Медична допомога різного характеру надавалась пільговій категорії 

населення. Так з 738 осіб, які постраждали внаслідок від аварії  на ЧАЕС,  567 

проліковано амбулаторно, 30 – стаціонарно, 14 отримали санаторно-курортне 

лікування, ще троє – в спецдиспансерах.   

 На обліку в кабінеті ветеранів війни станом на 01.01.2021 перебувало 538  

демобілізованих учасників АТО та ООС. Медичне обстеження у 2020 році 

пройшли 355 осіб. Проліковано стаціонарно 62 особи, з них 23 у Рівненському 

обласному госпіталі ветеранів війни. Психологічна реабілітація надана 319 

особам. 17 осіб цієї категорії оздоровлено санаторно-курортно. 

 Інфекційна захворюваність у 2020 році знизилась:  

 2019 рік 2020 рік 

 К-сть 

випадків 

Показник на 

100 тис. 

населення 

К-сть 

випадків 

Показник на 

100 тис. 

населення 

Сальмонельоз 60 105,3 0 0 

Кашлюк 5 8,8 1 1,8 

Кір 17 30,2 1 1,8 

Вітряна віспа 330 579,3 37 65,8 

Скарлатина  62 108,8 9 16,0 

 

 Не реєструвалися випадки лептоспірозу і вірусного гепатиту А.  

 В минулому році було зареєстровано 3 випадки менінгококової інфекції 

(5,33 на 100 тис. населення) проти жодного випадку у 2019; 2 випадки хвороби 

Лайма (3,55 на 100 тис.нас.), у 2019 – 0. Зросла захворюваність грипом та ГРВІ. 

20 осіб перехворіли грипом (35,6 на 100 тис. нас.), у 2019 – 0; ГРВІ- 13407 

випадків (23855,9 на 100 тис.нас.), у 2019 – 12161 випадок (20820,8 на 100 

тис.нас.).  

 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, але показники покращились порівняно з 2019 роком. 

 Проблемним залишається своєчасність виконання первинного 

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

77,2% дітей цієї вікової категорії (2019 р. - 67,2 %); 79,6% отримали щеплення 

від коклюшу, дифтерії і праця (2019 р. – 67,2%). Вакциновано проти коклюшу, 

епідпаротиту і краснухи в 1 рік  88,1% дітей (2019 р. – 82,5%); новонароджених 

від гепатиту В – 98,2% (2019 р. – 82,8%); гепатиту В до 1 року 77,2% (2019 – 

68,8%);  ревакцинацією КПК в 6 років – 77,6% (2019 р. - 98,1%), РДП-м – в 16 

років –53,7% (2019 -  98,5%).  
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 Щоденно з квітня минулого року працювали виїзні мобільні бригади з 

забору у пацієнтів біологічного  матеріалу для діагностики коронавірусної 

інфекції методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).  Мобільні бригади 

протягом року за 2 962 адресами здійснили 6 331 забір. У 2 508 зразках виявлено 

РНК вірусу збудника COVID-19 (позитивний результат).  

 Загалом у 2821 осіб Здолбунівського району було підтверджено 

коронавірусну інфекцію методом  ПЛР-дослідження. Померли 28 осіб району. 

На COVID-19 захворіли 42 медичних працівника центру, у 8-ми з яких 

захворювання визнано таким, що пов’язане з виконанням професійних 

обов’язків.  

 Санітарно-освітня робота серед населення району проводилася шляхом 

проведення індивідуальних бесід і лекцій з пацієнтами у лікарських 

амбулаторіях на індивідуальних прийомах, в телефонному режимі,  через 

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».   

 Підсумкові статистичні показники.   

 Кількість звернень населення району до одного сімейного лікаря склало 

5229 проти 4397 у попередньому році. Середня кількість звернень однієї 

прикріпленої особи до сімейного лікаря – 8,0 (у 2019 році – 7,0). Відсоток 

звернень до сімейних лікарів з профілактичною метою – 36,1 (у 2019 році – 30,0). 

 У 2020 році на 100 відсотків виконано план проведення обов’язкових 

медичних оглядів здорової дитини віком до 3-х років.   

 Народжуваність по району зменшилась і становить 7,3 на 1 тис. населення 

(у 2019 році – 7,8 на 1 тис. населення). У минулому році народилося 410 дітей, 

що на 32 менше, ніж за попередній рік. Природній приріст залишається 

від’ємним і становить мінус 9,5 проти 7,0 у минулому періоді.  

 Загальна смертність по району  становить 16,8 на 1 тис. населення (у 2019 

році – 14,8). Померло на 102 особи більше. Структура загальної смертності 

залишається незмінною: на першому місці хвороби системи кровообігу (71,6%), 

на другому - новоутворення (11,1%), на третьому - травми і отруєння (5,6%). В 

працездатному віці померло 177 осіб, що на 11 більше. 72,9% померлих 

складають чоловіки. У минулому році померло 4 дитини першого року життя. 

Показник малюкової смертності   становить 9,8 на 1 тис. народжених живими 

(середній показник по області – 5,3).    

  Показник первинної захворюваності населення району знизився у 

порівнянні з попереднім роком майже у 2 рази.  

 Захворюваність гіпертонічною хворобою зменшилась з 8,4 до 6,2 на 1 тис. 

населення. Виявлено 51 інфарктів міокарда проти 45 у 2019 році.   

 Зареєстровано 218 інсультів інсультів проти 147 у 2019 році, 41 з них – у 

працездатному віці (у 2018 рік – 35). 20% інфарктів та 31% інсультів помирає у 

ранньому періоді.   

  Захворюваність активним туберкульозом зменшилась у порівнянні з 

попереднім роком і  складає 40,8 на 100 тис. населення проти 56,4 у 2019 році.   
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Показник смертності від туберкульозу  на 100 тис. нас. 12,4 проти 12,3 у 2019 

році.   

 Вперше визнано інвалідами 118 осіб (на 58 менше, ніж у 2019 році), з них 

у працездатному віці - 104 особи (на 49 менше).  Визнано інвалідами 16 дітей 

проти 26 в попередньому році. 

 Проблемні питання.  

 1. Необхідність в дооснащенні ФАПів медичними виробами, виробами 

медичного призначення відповідно до Примірного табеля матеріально-

технічного оснащення, затвердженого наказом МОЗ України від 26.01.2018 

№2018 із внесеними до нього змінами від  08.05.2020 №1103. 

 2. Необхідність проведення капітальних і поточних ремонтів в окремих 

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

елементів.  

 3. Необхідність приведення приміщень і будівель медичних закладів до 

вимог Держаних будівельних норм ДБН В.2.2-40:2018 щодо доступності для осіб 

з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.  

 3. Кадрове забезпечення віддалених сільських медичних закладів – 

тривалий час є вакантною посада лікаря у Ступнівській АЗПСМ. 

  

 

Головний лікар                                                      Олег СУМКО 


