
Аналiз дiяльностi КНП (lШМСД М4 м. ВiнницЬ> за 20|8-2а20 роки
щодо якостi медичноi допомоги та критерii iT оцiнки

КНП кЩПМСЩ }Гs4 м. Вiнницi> обслуговуе задекJIароване дитяче та доросле
населення та незадекJIароване населення в межах закрiпленого району
обсrryговування.

Кiлькiсть лiкарiв первинноi ланки * 45.

В cTpyKTypi Щентру працюе денний стацiонар на34 лiжка, клiнiко-дiагностична
лабораторiя , вiддiлення променевоi дiагностики, пункт невiдкладноi медичноI
допомоги, кабiнет УЗЩ та функцiональноi дiагностики, оглядовий жiночий
кабiнет (прийом лiкарiв - гiнекологiв).

Чисельнiсть i структура прикрiтшlеного населення:

лъ
п/п

контингент 2020
задекл.

2019
задекл.

2018
наказ ЦСУ

l Дiти (0-14 р.) 10534 I1299 t1259
2. Пiдлiтки ( 15-17 р.) 176,7 1888 2|20

Ппппппi lrlR i пт.япrттр\
/-*ч},ччJл\rvrvд*уцvl 4з9l5 46з89 57340

4. Дiти (0-17 р.) l2301 lз 187 |3з79
5. Дiти до l р. 524 426 685
6. населення працездатного Biky з626з з,7651 4225,7
7. Частка лподей працездатного BiKy 64.5 бз,2 59,,7

8. Населення пенсiйного BiKy 9420 I0626 16585
9. частка .lполей пенсiйного Bikv |6.,7 17.8 2з.4
l0, К-ть дiтей на 1 дiльницi 27з 29з 297
11. К-ть дiтей до 1 р. на 1 дiльницi 11 9 15
12. Середrrя к-ть задекJIарованого

населентuI на 1 лiкаря

l /л{l TvJ 14 18

Всього населення(tlСУ):
Декларацii

562|7 595,1б 707|9

13 -чоловlкlв 23954 25298 з2476
|4 -жlнок 3226з з4278 з824з
15. - дти 12з01 lзl87 |зз,l9
16. -дорослi 439lб 46389 5,1з40
|7. ВВ та УБД 85l 899 1063
18. Постраждалих вiд aBapii на ЧАЕС JJo 351 з,74
i9. -дорослих 289 299 316
20. _дlтеи 47 52 58

,



fiемографiчнi показники

N9

лlтл
назва покzlзника Абсолютнi данi Показник

20l8 201 9 2020 20l8 20l9 2020
1 Наролжуванiсть 731 бз9 59,7 10,з 9,1 8,5

2 CMepTHicTb 463 546 624 6,5
,7 

.8 8,9

aJ Природнiй прирiст +268 +9З -2,7 +3,8 +1,3 -0,4

Кiлькiсть народжених дiтей зменшилась.
Померлих дiтей до 1р.,якi перебували пiднаглядом закJIаду у2018-2020

роках не заресстровано
Показник cмepTнocTi збiльшився за рахунок cмepTнocTi чоловiкiв пенсiйного BiKy:

-взагалi - 95,9 (109,9%)
_,,л-лоi-,, QA Q l1)1 Ао/л\--tvJlvull\ll UvrU \lL l )v /vJ.

CMepTHicTb в працездатному вiцi зменшилась, незначне пiдвищення рiвня
cMepTHocTi чоловiкiв працездатного BiKy.
- всього - 18,50 (|'7,12%)
- чоловiкiъ - 25,5 (27 .02%)

Аналiз плодернiзацiТ i сснащення

Аналiз визначення потреби у розвитку iнфраструктури амбулаторii та II

дооснащення N{едt{чним обладнанЕя1\{, iHBeHTapeM, виробами NIедиLIного

призначення та iншими матерiальними засобами.
Потреба щодо кiлькостi примiщень i оснащення визначена з урахуванням

тrепбуiпнпТ кiпккпстi посяп пiкяпiп пiппппiпно ?яп2нIrп,l нсrпlri!атиRаIu! я с2п_,!е'ii!-v'v.-ril-iii-v'i iiUiUii-J-v'ii iiv'vgД -^AL.v_.f\ilv 
9gнфr.дrrrl

Обслryговування лiкарем сiмейноi медицини - 1800 ос., лiкарем - терапевтом *

2000 ос., лiкарем - педiатром - 900 ос.

Потреба в кабiнетах: дrrя лiкарiв ЗПСМ - 24, е в Hut IBHocTi - 24, що скJIадае 100 %

вiд потреби. Перелбачено видiлення нових примiщень для переiзду амб. Ns3 по
вул. Киiвськiй, б8.

Потреба в оснащенi: КНП кI]IIМСff Ns4 м, Вiнницi> оснащений медичним
обладнанням, iHBeHTapeM, виробами медичного призначення на 95,0Оh вiд потреби,
коttлп'ютерезованi робочi п,riсця на tr00% вiд потреби; забезпеченiсть транспортом

скJIадае '7Т,4О/о (потреба 7 авто, наявнi. 5).

Лiкувально-дiагностичнi пiдроздiли I_1ПМСД, мережа амбулаторiй:

Всього: АЗПСМ -'| , з них вiдокремлених - 4, що скJIада€ 5'7,2Оh.

Лiкарi ЗПСМ вiдокремлених амбулаторiй обслуговують - З'7249 населення, що
скJIадае 52,8О^ вiд всього прикрiILтеного населення.
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Стан будiвель i спорул:

Потребуе реконструкцii та ремонту будiвля по вул. Замостянськiй, 18

(утеплення фасалУ).
На протязi 2019-2020 рр. було проведено поточнi ремонти: {

2019 р. вул. Замостянська, 18.

Кабiнети лiкарiв ЗГIСМ та коридор III поверху, дах, тепловий пункт,

2020 р. вул. Замостянськiй, 18.

Коридор II -III поверх, кабiнети J\b109,1 |'7,121,12З,226.

Проведена значна робота по пiдготовцi займаних булiвль в АЗПСМ Nч 1,2,7

по забезпеченню доступностi для маломобiльних груп населення, згiдно виМог
ПRн R ? )-До,?0lR n

Штати та кадри ЦПМСД

Всього штатних посад по КНП кЦПМСД }ф4 м. Вiнницi> станом на 31 ,|2.20 Р,
- 2|'7,0, iз них посад медичногd персонаJIу в АЗПСМ - 86,8% посад

адмiнiстративно- управлiнського та господарського персонilлу - |З,2О/о.

Кiлькiсть штатних посад лlкарlв, якt обслуговують задекIIароване населення

52,25,що складае 7,5 на 10 тис. нас. Прачюе 42 фiзичнi особи.

Штатних посад молодших спецiалiстiв з N{едичною освiтою, що обслуговУЮТЬ

населення - 86,50, iз них 52,0 посад медичних сестер ЗПСМ, що скJIадае 60,4 О/о

серед Bcix штатних посад молодших спецiалiстiв з медичною освiтою.
квя_пirьiкяrliя ка ппiв,

Спецiалiзацiя за фахом кЗага-пьна практика -сiмейна медицина)).

Керiвники закJIаду спецiалiзацiею за фахом кЗГI-СМ> не проходили, мЕlЮть вищУ

та I категорiю за фахом кОрганiзацiя i управлiння ОЗ>.

дтестованi за фахом ЗПСМ: зав. ЗПСМ - 7 (100%), у т..r. вища категорiя - 4
(5'1,}оh),лiкарi ЗПСМ атестованi 80,2оh, у. т.ч. вища та I категорii - 46,|о/о.

Автоматизованi робочi мiсця та доступ до Internet:
Робочi мiсця лiкарiв I ланки , зав. АЗПСМ, бухга-rrтерii, медичноi статистики,

секретаря, кабiнети дIIреюора та заступнлtкiв директора, ФГ кабiнет, кабiнети УЗД
та карлiографii, кабiнети щеплень, лабораторii комп'ютерезованi та мають доСТУП

до Internet.
Еlдгтдт-r_по апFtгтy\лцтrrлй прсптп пяттiснтiв r,, епр!стт-\лцчя irrпtiuЦ2 rапт2 ц2ijчлчi_Dчl:i g.jigf\iP'JПi-ii'iii РчLLiр Iiйцiсif,itD rci wjiwi\iPviiilФ irivt+tr rrrg llчу

кожного пацiснта в MIC к!окгор Елекс>.

забезпечецiсть автомобiлями:
Всього в Щентрi е в HzuIBHocTi - 5 автомобiлiв, що скJIадае '70,0О/о вiд загальнОi

потреби.

Забезпеченiсть житлом лiкарiв:
Облiк забезпеченостi житлом медичних працiвникiв не ведеться.
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Аналiз cмepTнocTi дитячого насепення

Показник 2020 201-9 2018
К-ть % К-ть % К-ть %

CMepTHicTb немовлят з ПБ J 5,9 5 '1,6 a
J 3,9

CMepTHicTb HeMoBJuIT, якi

перебували пiд наглядом IЦIN4СД

Рання HeoHaTaJIbHa cмepTHicTb

(0-7 дiб)

2 1,03 5
,7,6

2 41 5 16

Постнеонатальна cMepTHicTb

(28дiб-lр)
1 1,8 a

J 3,9

CMepTHicTb вiд 0 до 14 р. 2 0,18 1 0,09

l"..ол-,.iл-, _;- 1< -л l'7л\.tvtvРlГr_rtrrD DrЛ rJ Л\/ t / Р,
1
./-

паVrO

,.Щитяча cMepTHicTb (0-17 р,). 4 0,29 1 0,07

CMepTHocTi немовлят, якi перебув€lпи пiд наглядом LЩМС,Щ, за перiод
aл,! о aa\,t a\ лп.r/\ZU l6-zv ly-zu zv роки, не зареестровано.

Протягом звiтного rlерiоду 20|8-2020 poKiB в закJIадi вiдмiчаеться тенденцiя
до покращеннrI матерiально-технiчного оснаrтIення, пiдготовки кадрiв та основних
покЕlзникiв роботи.

Так, 95,4% лiкарiв над€tють допомогу на засадах лiкарiв ЗПСМ (вiд 0 р. i старше).
Весь медичний персонап працюе в MIC кЩоктор Елекс>>, ведеться електронна

медиtIна карта пацiента. Прийом лiкарями проводиться за попереднiм записом, в

т.ч. ведетъся аIсгивний самозапис пацiентами через <Персональний кабiнет пацiента>.
У пацiентiв закгrаду, наявнi 18158 активних <<Персональних кабiнети>, через якi,

було проведено 16380 записiв на прийом до лiкаря за 2018-2020 роки.
Bci робочi мiсця лiкарiв комп'ютеризованi, е вихiд в мережу IHTepHeT.
TTTrrr",]nqrTun пппDлптrтf пс о-л-л"rtrrцq l{лTuDorai- _лоra"i ""о-rrrr-rr- -norrio-rr-"lo Dqдд{чrчltч/r-rrtv trРvuvлrLLDwrl wl\vllvlvrд-tlIu ivlv l liUqrдr/r rrl/ФL(r 1чrwлll-rtltlл lrF/4l(rprr(rr\riJ Ju

якiснi та кiлькiснi показники.
Вiдмiчено незначний позитивний прирiст населення в 2019 р., мiнусовий прирiст

в 2020 р.
В струкгурi населення частка людей пенсiйного BiKy не збiльшилась - |6,'7О^.

Вiдсоток закJIючених декларацiй за даними L{CY:
- працездатного BiKy - 86,'10/0.

- пенсiйного BiKy - 56,8О/о.

Зменшуютъся показники загzшIьноI iнватriдностi, iнвалiдностi в працездатному
вiцi, показники iнвалiдностi дитячого населення з€lJIишаються на стztлому piBHi.

Незначно збiльшились показники cMepTHocTi дорослого населення та
пrrАптцлл-r arолоaоuuс D ппаllАсra--п""a, oirri Dо пачlIшли пlлАпт-лл_i лАпАп rrлaлоr-rоvrvrvlJrrrvvll llФvvJtvfltl/r D rilJgl+vJлФfir\JrvrJ Dii-\i, Jca рсaАJrr\jf\ wлiwyirr\Jwlr ччрчл -i\rJiljari-f\rar.
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CMepTHicTb вiД iнфарюiв та iнсультiв зменшилась за звiтний перiод, як

загаJIьна, так i В працездатномУ вiцi, щО гriдтверЛжуе позИтивний вплив на данi

показники програми кЩоступнi лiки> 
+

Стан надання онкологiчноi допомоги зzlJIишаеться такою, що потребуе

постiйноi уваги та контролю.
Протягоlи 201s-2020 poKiB пopB}rHHa захворюванiоть знУ дощо знIIз}iлаоь

(4g,5>зg,7). !ешо зменшиВся протяГом 3 р. показник виявлення онкопатологii

при профiлактичних оглядах.

у 2020 р. значно зменшиJIасъ кiлькiсть занедбаних ЗН вiзуалъноi локатtiзацii,

порiвняно з 2019 р.
В перiол 2018_2020 рр. на належному piBHi заJIишаеться охоплення первинних

хворих спецiальним лiкуванням 66,2о/ота вiдсоток пролiкованих злоякiсних

""ч;:ffН ffiхilЪт;жЖ;lжtr,lfrись деякi показники фтизiатричнi, а саме:

- первинна захворюванiсть на ryберкульоз зменшиJIась порiвняно з 2018 -2019 рр.

- зменшилась захворюванiсть з деструктивними
2020 р. - 7,аО/а, в 2018 р., 2019 р. - 8,7О,Ь.

формами ryберкульозу в

,Щитяча захворюванiсть на туберкульоз по Щентру вiдсутня.

Виявлення туберкулъозу при профiлакгичному оглядi збiльшиласъ (2020 р. -30,0).

Протягом 2018 -2020р. значна увагапридiлялась туберкулiнодiагностицi дiтям

BiKoM до 14 р., що дозволипо тримати показники на НаПеЖНОМУ PiBHi,

(202О р. - 29,5О/о,2О119 р. - 2З,6О/о,2078 р. - 8,6О/о),

в роботi tty{кrу невiдшrадноi допомоги теж спостерiгаеться позитивна

динамiка. Виклики стtlли бiльш обгрунтованими, зменшиJIась кiлькiсть до

хронiчних хворих на 28,0оlо, За Рzжунок кращоi роботи сiмейних лiкарiв з цiею групою.

вiдмiчаеться незначне зменшення кiлькостi лабораторних аналiзiв на 100

амбулаторних вiдвiдувань, у зв'язку з кращим пiдбором пацiентiв на обстеження

за лотiнiчними пок€вам}I.
меддопомоги в

1.Наказом по I-{eHTpy створено та затверджено скпад МР з внутрiшнього

контролю якостi надання медичноi допомоги клiнiко-експертноi koMicii.

Комiсiя е постiйно дiючим органом дJIя колегiа.гtъного розгляду клiнiко-

експертних питанъ дiагностики) лiкування та реабiлiтацii, скарг громадян та lнших

осiб, я ким надав€шIась медична допомогц а також звернень пiдприемств,

органiзацiй, установ, фондiв соцiального страхування, судових органiв,

прокуратури.
За 2018 -2020 роки на первинному рlвн1 наданнrI медиrIно1 допомоги

проведено - 24 засiдання (2018р. 
"7,20]19 р., 7,2020р,-10),

2. НаказоNI пс заIс,таду затверджено склад та полсження МР Щентру IIМСЩ.

засiдання Мр проводиться щомiоячно. На засiданнях розгляд€lються питання:

динамiки покilзникiв (iндикаторiв) якостi медичноi допомоги, як закпадом в цiлому

так i структурними пiдроздiлами Щентру ПМС,Щ, анагliз органiзачii та

удоскон€lлення медичноi допомоги пiльговоi категорii населення, налiз виконаннrI

Програм, протоколiв наданнrI меди.Iноi допомоги, в т.ч. лок€lпъних протоколiв
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надання медичноi допомоги, аналiз проведення профiлактичних огJIядiв, аналiз
модернiзацii первинноiланки, аналiзпризначеннята використання наркотичних,
психотропних речовин та прекурсорiв, дотримання нормативiв caHiTapHo-
епiдемiчних вимог, виконання планiв робiт структурних пiдроздiлiв,.доступностi
медичноi допомоги, дотримання прав та безпеки пацiентiв, надання медичноТ
п1-!ттa\!_дa.!г!_r ,rr-aaaд !'!a!!JIJT_/.!T-!.\ oi-rr -o -i--", - i-оопi-оrr trпллулЕопАцUс i-*rллr"оrri.Y_л-Л\Jrt\Jlvt\Jr rr Лr r /ilvr l-,(lrrrrD\rr \-, Drl\J i cl Лt l lirYt - irrЛrauiiЛarlvr, JЛvva\vr-r(lJ jvr-rl-r/i rr-rЧruРivr(lЦii]iiv:

просвiтницькоi роботи, аналiз експертизи непрацездатностi, етика та деонтологiя
медичних працiвникiв.

3. В Щентрi створена лiкарська комiсiя по розгляду довготривulJIих та
постiЙних протипоказiв до щешIень. Засiдання KoMicii цроводиться раз на пiвроку.

4. Щоквартzlпьно проводиться засiдання фармакокомiсii, на яких
переглядrlються та вносяться пропозицii до оновлення локzlльних формулярiв
засобiв Центру ПМД в Mipy потреби.

5. Постiйно проводиться експертиза лiкувальноi роботи закJIаду, що полягае в

об'iздах амбулаторiй Щентру, обходах, експертних оцiнках медичноi документацii,
проводяться розбори занедбаних випадкiв захворювань у хворих з загальною
пa!itа,г!,п!!J1\!/\ T-!a.т./1TTnr-ioTzr oo-д.6.1utflitr Dтrпапиоlrтr пu-ппr..гirtur|ч DqчDлпr\Dоur тDwvlvlQlr!-tllvrv llcl\rJl\rl lLl\-r, Jqlrwлvuttrrlvrll Drlrrалl\ulvlll vtlr\\-rJltllI-1Ilrf2a J0,1DvPi\jD(rIiD |а

туберкульозу.
6. Створена i постiйно дiе в закJIадi Комiсiя iнфекцiйного контролю на

засiданнях якоiрозробляютъся заходи iнфекцiйного контролю вiдповiдно
санiтарно-гiгiенiчних та протиепiдемiчних норм та правил спрямованих на
профiлактику як ВЛI та попередження захворюваноотi серед медичних працiвникiв.

7. Щомiсячно проводяться засiдання сестринських рад.
8. Робочою комiсiею щомiсячно проводиться оцiнка показникiв якостi, по яких

медичним працiвникампервинноi ланки визначаються обсяги стимуJпоючих
надбавок до заробiтноi плати.

9. Щирекгором та бухгалтерiею закJIаду постiйно проводиться фiнансовий
контроль за господароьксю дiяльнiстто пiдпрлrемства. Наказом ствсрено i
затверджено скпад iнвентарiзацiйноi KoMicii, KoMicii по списанню основних
засобiв, з вiдповiдальними прачiвниками амбулаторiй укладено угоди про
матерiальну вiдповiдальнiсть.

Приоритетним напрямком дiяльностi первинноi л.шки Центру в подЕlльшому
залишаетъся дотриманняумов,Щоговору }lЪ0000РА25-М000 <Про медичне
обслуговування населення за програмою медичних гарантiй>, згiдно якого медичнi
послуги надаються вiдповiдно до порядкiв надання медичноi допомоги,
затверджених МОЗ, з обов'язковим дотриманням галузевих стандартiв у сферi ОЗ,
якi спрямованi на посилання профiлактики та забезпечення раннього виявлення
захворювань, пiдвищення якостi медичноi допомоги та доступностi медичних
пАлпIrг -r'-оrrrrrо_-- оa{rо*rrо-лл-i пАлvоDltА-л aЬirrоrrлtrDоItтtсrr\JwJrJr, rrtлDrlццwllll/| wчrwl\l rtDltvwrl лwl,rrt("rDll\Jl t/ чrrrr4дrwJ Dullilll.
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Т.в.о. директора Л.В. Непийвода


