
ПІДСУМКИ РОБОТИ 

КНП «ЦПМСД
«ПІВНІЧНИЙ» РМР 

за 2019 рік



Головними напрямами роботи підприємства в 2019 році були:

- Покращення  якості  та  доступності  медичної  допомоги  мешканцям
міста;

- Покращення  матеріально-технічної  бази  та  кваліфікації  медичного
персоналу;

- Підписання декларацій з населенням.

В  складі  КНП  «ЦПМСД  «Північний»  РМР  знаходяться  4  амбулаторії
загальної  практики  сімейної  медицини:  АЗПСМ  №1,  АЗПСМ  №  2,  що
розташовані за адресою: м. Рівне, вул .Фабрична, буд.10; АЗПСМ №3, АЗПСМ
№4,  що  розташовані  за  адресою:  м.  Рівне,  вул.  Грушевського,  буд.11
(обслуговують  дитяче  населення).  Окрім  цього,  пацієнтам  надавалась
амбулаторна вторинна медична допомога.

Враховуючи  зручне  розташування  підприємства,  в  КНП  «ЦПМСД
«Північний» РМР щорічно звертається до 2500 населення з навколишніх сіл та
інших частин міста Рівного.

Підприємством  укладено  договір  з  Національною  службою  здоров'я
України та підключено до електронної системи охорони здоров'я E-Health.

Для  роботи  реєстратури,  лікарів  вторинної  ланки  та  сімейних  лікарів
впроваджено медичну інформаційну систему Helsi.

 За 2019 рік за рахунок коштів що надійшли від НСЗУ було проведено
поточний ремонт приміщень АЗПСМ №1,2 по вул.  Фабрична,  10 та АЗПСМ
№3,4  по вул. Грушевського,  11 на суму 1 474,6 тис.  грн.,  проведено ремонт
освітлення  за  замінено  освітлювальні  прилади  в  приміщеннях  підприємства.
Загальна вартість робіт та обладнання становить125,0 тис. грн. Було проведено
благоустрій території з комплексом робіт по влаштуванню бруківки та пандусу
біля будівлі по вул. Фабрична, 10 на суму 61,6 тис. грн.

Закуплено  комп’ютерне  обладнання  (1  персональний  комп’ютер,  4
ноутбуки  та  11  багатофункціональних  пристроїв)  на  суму  176,0  тис.  грн.,  2
лабораторних центрифуги вартістю 45,5 тис. грн., 2 аналізатори сечі вартістю
30,0 тис. грн та 1 холодильник  - 4,3 тис. грн..

Придбано  офісні  меблі  (столи  для  персоналу,  стільці  та  крісла  для
кабінетів і банкетки  для коридорів, шафи для документів і одягу, сейфи тощо)
на суму – 357,9 тис. грн.

Придбано  обладнання  для  кондиціонування  повітря  (кондиціонери)  на
суму 81,1 тис. грн. та фармацевтичний холодильник для зберігання вакцини –
42,8 тис. грн.

   

За 2019 рік всього проліковано пацієнтів:
Амбулаторно – 349891
На дому – 28339
В денному стаціонарі –1197



Станом на 1 січня  2020  ріку  підписано    51862     декларацій між
пацієнтами та лікарями первинної медичної допомоги.

Кадрове забезпечення 

Штатний розклад підприємства на 2019 рік складав    240,25  штатних одиниць, 
з них:
Лікарів – 70,75   
Фахівців з  базовою та неповною вищою освітою  - 111,25 
Молодших медичних сестер – 19

Структурні підрозділи первинної ланки:
Лікарів –  47 чол.
Фахівців з  базовою та неповною вищою освітою  - 68 чол.
Молодших медичних сестер – 12 чол.

Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини № 1 – 34 чол.
Завідувач амбулаторії – 1 чол.
Старша сестра медична – 1 чол.
Лікар загальної практики – сімейний лікар – 8 чол.
Лікар-терапевт дільничний – 1 чол.
Лікар-інтерн – 2 чол. 
Фельдшер-лаборант – 1 чол.
Сестра медична ЗПСМ – 11 чол.
Сестри медичні дільничні– 3 чол.
Реєстратор медичний – 2 чол.
Молодша медична сестра – 4 чол.

Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини № 2 – 31 чол.
Завідувач амбулаторії – 1 чол.
Старша сестра медична – 1 чол.
Лікар загальної практики – сімейний лікар – 10 чол.
Сестри медичні  дільничні– 5 чол.
Сестра медична ЗПСМ – 8 чол.
Реєстратор медичний – 2 чол.
Молодша медична сестра – 3 чол.
Фельдшер-лаборант  - 1

Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини № 3 – 36 чол.
Завідувач амбулаторії – 1 чол.
Старша сестра медична – 1 чол.
Лікар загальної практики – сімейний лікар – 1 чол.
Лікар – педіатр дільничний – 8 чол.
Сестри медичні – 20 чол.
Реєстратор медичний – 2 чол.



Молодша медична сестра – 3 чол.

Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини № 4 – 35 чол.
Завідувач амбулаторії – 1 чол.
Старша сестра медична – 1 чол.
Лікар загальної практики – сімейний лікар – 1 чол.
Лікар-педіатр  дільничний – 11 чол.
Лікар -терапевт підлітковий – 1 чол.
Сестри медичні – 17 чол.
Реєстратор медичний – 1 чол.
Молодша медична сестра – 2 чол.

Денний стаціонар – 3 чол.
Лікар-невропатолог – 1 чол.
Сестри медичні – 2 чол.

Клініко-діагностична лабораторія  – 2 чол.
Фельдшер-лаборант – 2 чол.

Виїздна паліативна бригада
Сестра медична – 4 чол.
Водій автотранспортних засобів – 4 чол.

Структурний підрозділ вторинної ланки:
Консультативно- діагностичне відділення 68 чол. в складі якого:
Лікарів – 19 чол.
Фахівців з  базовою та неповною вищою освітою  - 40 чол.
Молодших медичних сестер – 7 чол.
Реєстратор медичний – 2 чол.

- Лікарі вузьких спеціальностей (ультразвукової діагностики, з 
функціональної діагностики, невропатолог, хірург, уролог, ортопед-
травматолог, отоларинголог, офтальмолог, ендокринолог, рентгенолог 
фізіотерапевт, кардіолог, інфекціоніст, інтерн) – 19 чол.

- Сестри медичні кабінетів – 27 чол. 
- Сестри медичні з масажу – 3 чол.
- Сестри медичні КПО – 2 чол.
- Сестри медичні процедурного кабінету - 4 чол.
- Молодші медичні сестри – 7 чол.
- Реєстратор медичний – 2 чол.



Фінансово-господарська діяльність

Кошторис  підприємства  виконано  на  100%  до  уточненного  річного
плану.

Первинна  ланка  КНП  «ЦПМСД  «Північний»  РМР  фінансується  за
рахунок коштів НЗСУ.

1. План розподілу коштів отриманих від НСЗУ в межах місяця – 2900,0 тис.
грн.:

 Адміністративні витрати на оплату праці – 8,4 % (245,0 тис. грн.) в 
т. ч. ЄСВ – 1,8 % (54,0 тис. грн.)

 Витрати на оплату праці лікарів та сестер медичних (сімейний лікар,
терапевт, педіатр) – 52,9 % (1535,0 тис. грн.)  в т. ч. ЄСВ – 11,6 %
(337,7 тис. грн.)

 Витрати на поточні потреби підприємства – 14,7% (428,3 тис. грн.)

 Фонд розвитку – 10,3 % (300,0 тис. грн.).

Оплата праці працівникам КНП «ЦПМСД «Північний» РМР проводиться
згідно тарифної сітки з доплатами.

Дані про діяльність КНП «ЦПМСД «Північний» РМР 

№ 2018 р. 2019 р.

1 Чисельність прикріпленого населення 
всього.

59445 59445

Кількість відвідувань до лікаря 347214 349891

Кількість відвідувань на 1 жителя 5,8 5,9

Договірні відносини між пацієнтом і 
сімейним лікарем 

43428 51862

2 Кількість відвідувань на дому 64161 28339

Кількість відвідувань на дому на 1000 
жителів

1079,3 476,7

3 Кількість профоглядів 78364 27220

Кількість профоглядів від усіх відвідувань 
(%)

22,6 7,8

4 Кількість жінок, оглянутих з метою 
виявлення онкопатології   (акушеркою)

0 1080

5 Кількість рентгенологічних досліджень 12063 12312



З них виявлено онкопатології 1 0

З них виявлено туберкульозу 2 3

6 Лабораторні дослідження 456337 522781

8 Функціональні дослідження 14649 13342

ЕКГ 11357 9302

УЗД 3292 4040

Виявлено онкологічних патології 150 151

9 Смертність всього/ на 1000 населення 311/5,7 285/4,8

Дані  про діяльність 
Кількість відвідувань до лікаря в 2019 році зросла в порівнянні з 2018 

роком в зв’язку з зменшенням відвідувань на дому. 
Структура відвідувань в підприємстві у 2019 році становила:

 До лікарів первинної ланки  - 68,3 %
 До лікарів – спеціалістів  - 31,7 %

У 2019 році збільшилась кількість рентгенологічних досліджень в порівнянні
з 2018 роком.

Здоров’я населення 

2018 р. 2019 р.

Видано лікарняних листків всього 4363 4092

Вихід на первинну інвалідність всього ( в 
т.ч. в працездатному віці) 

174/127 173/133

На 10 тис. дорослого населення (в т.ч. в 
працездатному віці)

45,5/32,8 45,2/43,8

Вихід на інвалідність на 10 тис. дорослого 
населення 

45,5 45,2

- серцево – судинна патологія 11,4 12,2

- онкопатологія 11,6 12,2

- хвороби нервової системи 1,5 1,8

- травми 3,8 2,9

- інші 28,7 15,9

Вихід на інвалідність діти (вперше) 56 49



Кількість дітей – інвалідів  всього 461 435

Онкозахворюваність  за 12 місяців 2019 р. по первинній ланці

Амбулаторії 
ЗПСМ № 1-2

Амбулаторії 
ЗПСМ № 3-4

Всього по
підприємству

Онкологічна 
захворюваність 

151 4 155

Занедбані випадки 32 0 32

% занедбаних випадків 21,1% 0 21,1%

Візуальні форми 59 0 59

Занедбані візуальні 
форми

14 0 14

% занедбаних 
візуальних форм 

23,7 % 0% 23,7%

З квітня 2019 року сімейні лікарі працюють з пацієнтами і по деклараціях і
по територіальному принципу.

В  онкопатології  занедбані  форми  –  це  «блискавичні»  хвороби  крові,
важкодіагностовані локалізації ( кишківник, підшлункова залоза).

Основна причина занедбаних випадків – це пізнє звернення пацієнтів в 
медичні заклади.

Проблемні  питання по онкодіагностиці:
 в списках,  що поступили з  РООД вказані  неточні  адреси  пацієнтів,  часто

пацієнт  постійно  проживає  в  сільській  місцевості,  а  вказує  адресу
тимчасового перебування в місті;

 пацієнти, що проживають по території нашого закладу, укладають декларації
з лікарями інших закладів і навпаки;

 складний  економічний  стан  пацієнтів,  особливо  пенсіонерів,  їх  низька
платоспроможність, страх через дорого вартісне лікування (що провокується
засобами масової інформації);

 всі  ці  фактори  утруднюють  власне  виявлення  та  лікування  онкологічних
захворювань.

 Профілактична  та  санітарно  –  освітня  робота  серед  населення  з  метою
раннього  виявлення  онкопатології  одна  з  основних  цілей  реформування
«первинки»,  укладання  декларацій  між  лікарями  –  терапевтами  та  лікарями
ЗПСМ та пацієнтом, контроль НСЗУ, «електронна» амбулаторна карта пацієнта
надасть можливість регулярно проводити профілактичні обстеження населення.



Хірургічна  робота 

2018р. 2019р.

Всього прооперовано / на 1000 жителів 944/15,8 892/23,3

- в т.ч.  операції на органи зору 283 265

- ЛОР - операції 274 215

-інші 387 412

Робота денного стаціонару 

2018р. 2019р.

Всього ліжок 10 10

Проліковано хворих 1360 1197

На 10 тис. населення 355,4 312,8

Санітарно освітня робота 
Вся  робота,  яка  проводиться  в  КНП  «ЦПМСД  «Північний»  РМР

направлена   на  профілактику  захворювань  та  пропаганду  здорового  способу
життя.

Санітарно-освітня робота дає основні поняття у попередженні хвороби та
їх лікуванні, допомагає виховувати у населення гігієнічні навики, 
підвищувати санітарну грамотність, профілактиці захворювань та ефективного
лікування хвороби.

За звітній період проведено медперсоналом підприємства:
2018 р. 2019р.

Кількість лекцій 2170 2242

-бесід 21994 19741

- статті в газетах 0 2

- участь в телепрограмах та виступи в 
радіонарисах 

9 10

Формування стратегії підприємства на 2019- 2020 роки

Розроблено план Стратегічного розвитку підприємства на 2019-2022 роки.



У звітному періоді згідно плану Стратегічного розвитку підприємства на 2019
— 2022 року були впроваджено:

 Розроблено  інструкцію  з  візуальної  ідентифікації  підприємства  (Бренд-
бук).

 Розроблено корпоративний персонаж підприємства  для популяризації  та
просування підприємства серед дитячого населення.

 Розроблено та впровадженно в роботу  офіційний  веб-сайт підприємства
www.pivnichnyi.rv.ua

 Налагоджено зв’язки з представниками ЗМІ.
 Представники ЗМІ періодично отримують новини підприємства та фахові

коментарі, експертні думки від лікарів підприємства.
 Просування  та  популяризація  офіційної  сторінки  підприємства  у

соціальній мережі Фейсбук. 
 Формування  контент  стратегії  розміщення  інформації  (новини  КНП

«ЦПМСД «Північний» РМР;  новини впровадження  реформ у  медичній
галузі; актуальна ситуація з профілактикою найбільш поширених хвороб;
мотивація  підписання  декларацій  з  лікарями  підприємства;  для
формування  особистої  впізнаваності  -  розміщення  фахових  коментарів
керівництвом та фахівцями підприємства).

 Створенно система клієнтського сервісу та його впровадження.
 Впроваджено систему оцінки якості сервісу надання медичної послуги.
 Розроблена та  впроваджена система мотивації  та  індикаторів  оцінки

персоналу.


