«Пріоритетні напрями роботи комунального некомерційного підприємства
«Новосанжарський Центр первинної медико-санітарної допомоги Новосанжарської
районної ради Полтавської області» у 2019 році та завдання, які стоять перед ним в ході
реалізації медичної реформи»
Здоров’я людини є однією з головних цінностей, що надає можливість досягнути
індивідуального і суспільного добробуту, благополуччя, сприяє стійкому економічному
розвитку.
Комунальне некомерційне підприємство «Новосанжарський Центр первинної медикосанітарної допомоги Новосанжарської районної ради Полтавської області» надає первинну
медико-санітарну допомогу, що передбачає консультацію лікаря, забезпечує діагностику і
лікування найпоширеніших хвороб, надання невідкладної допомоги, проведення
диспансеризації населення, індивідуальних і колективних санітарно-гігієнічних і
протиепідемічних заходів, профілактики захворювань, гігієнічного виховання та санітарної
просвіти населення, реалізацію прав людини щодо охорони здоров’я, а також направлення
пацієнтів на отримання вторинної, третинної медичної допомоги та санаторно-курортного
лікування.
Пріоритетним напрямом діяльності Комунального некомерційного підприємства
«Новосанжарський Центр первинної медико - санітарної допомоги Новосанжарської
районної ради Полтавської області» є забезпечення населення комплексними та
інтегрованими послугами з всебічної, безперервної і орієнтованої на пацієнта первинної
медичної допомоги, спрямованої на задоволення потреб населення у відновленні та
збереженні здоров’я, попередження розвитку захворювань, зменшення потреби у
госпіталізації та покращення якості життя.
Наказом МОЗ України від 19.03.2018 № 504 «Про затвердження Порядку надання
первинної медичної допомоги» визначено список послуг ПМД, вартість яких компенсує
держава через Національну Службу Здоров’я України (НСЗУ). Так, сімейні лікарі
спостерігають за станом здоров’я, лікують найбільш поширені хвороби, травми, отруєння,
патологічні, фізіологічні (під час вагітності) стани, ведуть пацієнтів із хронічними
захворюваннями та станами. За потреби сімейний лікар може дати направлення до фахівця
вторинної чи третинної допомоги, надасть невідкладну допомогу при гострому розладі
фізичного чи психічного здоров’я, якщо не потрібно екстреної, спеціалізованої або
високоспеціалізованої меддопомоги.
Важлива роль сімейного лікаря у запобіганні хвороб. Сімейний лікар має вчасно
виявити ризики для здоров’я, проконсультувати, як поступово звільнитись від пагубних
звичок, де знайти додаткову допомогу і перейти на здоровий спосіб життя. У компетенції
лікаря первинки – спостереження за здоровою дитиною, неускладненою вагітністю і окремі
послуги паліативної допомоги.
В КНП «Новосанжарський Центр ПМСД» станом на 10.02.2020 року працює 13
лікарів загальної практики-сімейних лікарів. На базі підприємства проходить інтернатуру ще
1 лікар-інтерн.
В умовах впровадження медичної реформи в КНП «Новосанжарський Центр
первинної медико-санітарної допомоги» створені належні умови для вільного вибору лікаря
та процесу підписання декларацій (всі структурні підрозділи Центру ПМСД забезпечені
комп’ютерною технікою, підключенням до мережі широкосмугового інтернету, до системи
еНеаlth); в усіх структурних підрозділах Центру ПМСД оформлені та розміщені в доступних
для відвідувачів місцях інформаційні стенди на тематику щодо вільного вибору лікаря, який
надає первинну медичну допомогу, та підписання з ним декларації; по закладу визначені
уповноважені особи, які відповідальні за процес внесення даних при заповненні декларацій
про вибір лікаря.
Щочетверга Центром ПМСД надається інформація в Департамент охорони здоров’я
щодо проведення роботи з підписання декларацій. Станом на 06.02.2020 року підписано 23
097 декларацій, що складає 71% населення району.
Структура Центру ПМСД складається з 14 амбулаторій загальної практики-сімейної
медицини та 26 фельдшерсько-акушерських пунктів.
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За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, триває
будівництво амбулаторій загальної практики в селах Мала Перещепина та Галущина Гребля.
У 2019 році за рахунок коштів місцевого бюджету придбано і встановлено медичну
інформаційну систему «МедІнфоСервіс» на 20 робочих місць, впроваджено попередній
запис на прийом до лікаря.
Придбано автоматичний гематологічний аналізатор крові для АЗПСМ с. Нехвороща,
три ноутбуки. Проведено поточний ремонт АЗПСМ с. Стовбина Долина, ремонт кабінетів у
АЗПСМ с. Нехвороща та АЗПСМ смт Нові Санжари, поточний ремонт даху в АЗПСМ с.
Мала Перещепина, оброблено протипожежним розчином дерев’яні конструкції у ФАПі с.
Супротивна Балка та ФАПі с. Пасічне. Проведено заміну лічильників обліку електричної
енергії у АЗПСМ с. Нехвороща та с. Соколова Балка, ФАПах с. Забрідки та Дудкин Гай на
загальну суму 12,0 тис.грн; заміну комерційних вузлів обліку газу в теплогенераторних
АЗПСМ с. Соколова Балка, ФАПах с. Супротивна Балка, с.Мушина Гребля, с. Шедієво, с.
Малі Солонці на загальну суму 16,5 тис.грн; облаштовано вузли обліку газу засобами
дистанційної передачі даних у АЗПСМ с. Великий Кобелячок, с. Драбинівка та с. Нехвороща
на загальну суму 16,9 тис.грн. Проведено підключення до високошвидкісної мережі інтернет
АЗПСМ с. Полузір’я.
При структурних підрозділах Центру ПМСД функціонує 88 ліжок денного стаціонару,
з яких 20 ліжок при АЗПСМ смт. Нові Санжари.
В денних стаціонарах Центру ПМСД за 2019 рік проліковано 2334 хворих при плані
2464 (94,7%), тривалість 1 випадку в середньому складає 6,4 дн.
Всього по району проліковано в стаціонарах вдома 1016 хворих, при плані 1325
(76,6%), тривалість 1 випадку складає 6,2 дн.
Функція лікарської посади виконана на 105,2%. Кількість амбулаторних відвідувань 63079, кількість відвідувань вдома -12455. Число відвідувань на 1 мешканця складає 1,91
проти 1,61 відповідного періоду в минулому році.
Хворих, які закінчили лікування у сімейного лікаря, - 28783 особи. Направлено
сімейними лікарями до вузьких спеціалістів - 1808 осіб.
В районі зареєстровано 128 випадків гострих інсультів та 41 випадок гострого інфаркту
міокарда.
Медичними працівниками фельдшерсько-акушерських пунктів здійснено 61309
відвідувань, в тому числі амбулаторно – 44281, відвідувань вдома – 17028.
В 2019 році підлягало онкологічним оглядам 27521 осіб, з них жінок старше 18 років 14786 осіб і чоловіків старше 18 років - 12735 осіб.
За 12 місяців 2019 року оглянуто 20694 осіб, що складає 75,2% планового показника, з
них жінок 10696 осіб (72,3%) і чоловіків – 9998 осіб (78,5%).
За 12 місяців 2019 року виявлено 99 онкологічних захворювань, 28 з них занедбані, це
становить (28,2%).
В районі за 2019 рік зареєстровано 1155 випадків цукрового діабету, у тому числі
інсулінозалежного - 57 випадків, інсулінонезалежного - 1098 випадків, з них
інсулінонезалежний з отриманням інсуліну - 136 випадків.
За 2019 рік серед дітей віком до 18 років на інвалідність вийшли 8 дітей (частка дітей
віком до 18 років з уперше встановленою інвалідністю складає 8,1%). Дітей-інвалідів віком
до 18 років на диспансерному обліку перебуває 98.
Станом на 01.01.2020 населення району – 32 516 осіб, з них:
Дорослого населення – 27 521 осіб (в т.ч. працездатного –17 497 осіб); дитячого – 014р. – 4215 осіб; дитячого – 15-17р. – 780 осіб (з них дітей до 1 року – 175 осіб).
Головною метою реформи медичної галузі в Україні є поліпшення здоров’я населення
завдяки забезпеченню рівного й справедливого доступу всіх громадян до медичних послуг
належної якості.
Міжнародний досвід показує, що одним із кращих та перспективних способів
підвищення рівня медичного обслуговування, розширення можливостей щодо доступності та
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якості медичних послуг населенню, особливо для тих груп, що проживають на сільських
територіях, є запровадження телемедицини.
До телемедичних послуг належать дистанційні медичні консультації, консиліуми,
контроль фізіологічних параметрів організму пацієнта, проведення діагностичних і
лікувальних маніпуляцій, обмін результатами обстеження пацієнта, інші медичні послуги, а
також медичні відеоконференції, відеосемінари, відеолекції, що здійснюються у вигляді
обміну електронними повідомленнями з використанням телекомунікацій.
Сьогодні телемедицина стає важливою галуззю в обміні професійним досвідом, сфері
медичного обслуговування людей, дистанційному навчанні, підвищенні рівня кваліфікації
медичних працівників без відриву від діяльності на основному місці роботи.
За рахунок 10% співфінансування за рахунок місцевого бюджету у 2019 році
придбано 14 комплектів телемедичного обладнання. До складу комплекту входить: загальна
оглядова цифрова камера, дерматоскоп, спірометр, монітор життєво важливих показників із
цифровим інтерфейсом. Загальна сума співфінансування з місцевого бюджету склала 95,8
тис.грн., з державного бюджету – 862,6 тис.грн. У 2020 році планується придбати ще 7
комплектів телемедичного обладнання.
Згідно затвердженого фінансового плану на 2019 рік, доходи підприємства
заплановано в загальній сумі 19499,7 тис.грн, в тому числі: дохід від Національної служби
здоров’я України – 11539,6 тис.грн, дохід за рахунок місцевого бюджету та благодійних
надходжень – 7955,1 тис.грн; дохід від оренди приміщень та реалізації брухту – 5,0 тис.грн;
витрати – 19217,0 тис.грн.
Фактично за 2019 рік надійшло доходів на загальну суму 19482,5 тис.грн. (99,9%), в
тому числі: доходу від Національної служби здоров’я України – 11539,6 тис.грн (100%),
дохід за рахунок місцевого бюджету та благодійних надходжень – 7937,9 тис.грн (99,8%);
дохід від оренди приміщень та реалізації брухту – 5,0 тис.грн (100%).
Витрати підприємства за 2019 рік склали 19198,8 тис. грн. (99,9%). В структурі витрат
66,2% спрямовано на оплату праці з нарахуваннями; 5,0% - на оплату медикаментів та
виробів медичного призначення; 6,9% - оплату комунальних послуг та енергоносіїв, 12,7% придбання обладнання і предметів довгострокового користування; 9,2% - інші видатки.
З метою зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення
тривалості та якості життя, покращення якості та ефективності надання первинної медичної
та невідкладної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян
на охорону здоров'я, профілактику захворювань в тому числі керованих засобами імунізації,
покращення медикаментозного забезпечення пільгових категорій населення, поліпшення
демографічної ситуації, рішенням двадцять дев’ятої сесії Новосанжарської районної ради
сьомого скликання від 20 грудня 2018 року затверджено районну Програму фінансової
підтримки Комунального некомерційного підприємства «Новосанжарський Центр первинної
медико - санітарної допомоги Новосанжарської районної ради Полтавської області» на 20192022 роки.
Відповідно до затвердженої програми, обсяг коштів, які планувалося залучити у 2019
році становить 12701,3 тис.грн, в тому числі: 850,0 – коштів районного бюджету; 5376,7
тис.грн – коштів з бюджетів об’єднаних територіальних громад; 2441,6 тис.грн – коштів з
сільських рад; 4033,0 тис.грн – коштів з інших джерел надходжень.
Фактично за 2019 рік на виконання програми фінансової підтримки виділено 7937,9
тис.грн, у тому числі: 708,7 тис.грн – за рахунок коштів районного бюджету; 3877,9 тис.грн –
за рахунок коштів бюджетів ОТГ; 686,2 тис.грн – за рахунок коштів сільських рад; 2665,1
тис.грн – за рахунок інших джерел надходжень. Виконання програми фінансової підтримки
КНП «Новосанжарський Центр ПМСД» у 2019 році становить 62,5 %.
Протягом 2019 року вирішено ряд завдань, спрямованих на забезпечення прав
громадян на якісну та доступну медико-санітарну допомогу, створення умов для формування
здорового способу життя. Покращилась доступність населення до кваліфікованої лікарської
допомоги, забезпечуються заходи з профілактики та ранньої діагностики захворювань,
надається невідкладна медична допомога на догоспітальному етапі, широко
використовуються стаціонарозамінні технології, якісний диспансерний нагляд за
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прикріпленим населенням. Розроблено та впроваджено в роботу локальні клінічні протоколи
надання первинної медичної допомоги та маршрути пацієнта.
Вдалось частково покращити матеріально-технічне, організаційне, кадрове та
медикаментозне забезпечення структурних підрозділів.
Медичними працівниками кожного структурного підрозділу закладу активізована
робота з інформування населення по питанню реформування шляхом роздачі санітарних
бюлетнів, оформлення стендів.

Головний лікар
комунального некомерційного
підприємства «Новосанжарський Центр
первинної медико-санітарної допомоги
Новосанжарської районної ради
Полтавської області»
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