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Комунальне некомерційне підприємство
 «Канівський центр первинної 
медико-санітарної допомоги» 

Канівської районної ради

ФІНАЛЬНИЙ ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ
ГРАНТОВОГО ПРОЕКТУ

«Досвід первинки від Канева до Черкас»

1. КОРОТКИЙ ОПИС ЕТАПІВ ПРОЕКТУ ТА ДОСЯГНЕНЬ

Етап 1.  Розробка та затвердження стратегічного плану розвитку закладу
В ході виконання етапу було досягнуто такі результати:

 розроблено, погоджено з Канівською районною радою та затверджено наказом
по  комунальному  некомерційному  підприємству  "Канівський  ЦПМСД"  від
07.03.2019  р.  №31  стратегію  розвитку  комунального  некомерційного
підприємства  «Канівський  центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»
Канівської районної ради на 2019-2023 роки 

 придбано фліпчарт з розхідними матеріалами для тренінгової кімнати.
 придбано  2  комп’ютери  з  комплектуючими  та  ліцензійним  програмним

забезпеченням для економічного відділу

Етап 2. Розробка плану моніторингу діяльності закладу.
В ході виконання етапу було досягнуто такі результати:

 рішенням  Канівської  районної  ради  від  03.04.2019  року  «33-13/VII було
утворену  спостережу  раду  при  комунальному  некомерційному  підприємству
«Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Канівської районної
ради та затверджено положення про неї 
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 проведено аналіз  якості  послуг  ПМД в КНП «Канівський ЦПМСД» (на основі
заповненого  інструменту  основних  елементів  оцінки  ПМД  та  результатів
опитування пацієнтів,  проведеного  в квітні  2019 року).  Складено аналітичний
звіт щодо отриманих результатів опитування пацієнтів, проведеного Проєктом)

 наказом  по  КНП  «Канівський  ЦПМСД»  від  05.06.2019  року  №99  було
затверджено план внутрішнього моніторингу

 07.06.2019 року  було проведено  ознайомлення та   навчання персоналу (28
осіб) із впроваджуваною системою внутрішнього моніторингу 

 придбано  1  комп’ютер  з  комплектуючими  та  ліцензійним  програмним
забезпеченням (власний внесок) для інформаційно-аналітичного підрозділу 

 придбано 2 планшети для Мартинівської та Степанецької амбулаторій загальної
практики-сімейної медицини

 придбано маршрутизатор та 3 точки доступу для центральної амбулаторії для
покриття усіх приміщень вільним Wi-Fi

Етап 3.  Розробка та затвердження фінансових планів та планів закупівель на
2019 рік
В ході виконання етапу було досягнуто такі результати:

 було  вивчено  електронний  інструмент  з  фінансового  планування  доходів  та
видатків надавача ПМД «ІНСАЙТ», завдяки якому були підготовлені пропозиції
щодо внесення змін до фінансового плану підприємства на 2019 рік; здійснено
економічний  аналіз  діяльності  підприємства,  зокрема  розрахунок  та  аналіз
індикаторів  фінансової  стійкості;  була проведена підготовка до переговорів  з
персоналом  стосовно  умов  та  положень  колективного  договору  в  частині
видатків на оплату праці; проведена підготовка до переговорів із головами ОТГ.

 рішенням сесії  Канівської  районної  ради від 03.04.2019 року №33-11/VII було
затверджено зміни до фінансового плану комунального некомерційного

  підприємства  «Канівський  центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»
Канівської районної ради на 2019 рік 
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  26.04.2019  року  відбулося  перше  засідання  спостережної  ради  при  КНП
«Канівський ЦПМСД», на якому були обрані голова, його заступник та  секретар,
що підтверджено відповідним протоколом.

   придбано  2  комп’ютери  з  комплектуючими  та  ліцензійним  програмним
забезпеченням для бухгалтерії КНП «Канівський ЦПМСД» 

Етап 4.  Впровадження  системи управління  якістю та  мотивації  персоналу  на
основі індикаторів якості
В ході виконання етапу було досягнуто такі результати:

 визначено  індикатори  якості  для  оцінки  роботи  персоналу  КНП «Канівський
ЦПМСД»,  складено  відповідні  таблиці  із  розбивкою  на  цільові  показники  в
періодах, описом методу збору даних та цілями по позиціям/командам

 наказом по комунальному некомерційному підприємству «Канівський ЦПМСД»
Канівської районної ради від 22.10.2019 року №250 було впроваджено систему
мотивації персоналу на основі індикаторів якості 

 17.10.2019  року  були  проведено  загальні  збори  трудового  колективу  та
прийнято  колективний  договір   в  новій  редакції,  в  якому  передбачено
впровадження оплати праці на основі індикаторів якості

 наказом по комунальному некомерційному підприємству «Канівський ЦПМСД»
Канівської  районної  ради від 29.08.2019 року №182 було затверджено план
заходів покращення якості надання ПМД в КНП «Канівський  ЦПМСД»

 придбано  4  планшети  в  Канівську  амбулаторію  загальної  практики-сімейної
медицини, в тому числі 1 як власний внесок

 придбано  1  комп’ютер  з  комплектуючими  та  ліцензійним  програмним
забезпеченням (власний внесок) для завідувача Канівською АЗПСМ

 придбано 2 принтери в Канівську АЗПСМ
 придбано брендований намет для проведення заходів для населення
 придбано лави для сидіння в коридори в Канівську АЗПСМ (10 шт)
 придбано телефон та гарнітуру для колцентру
 як власний внесок придбано 4 куллери для води (один з яких в Степанецьку

АЗПСМ, один в ФАП  с. Бориця), 5 бутлів для води, 33 бутлі води, 90 упаковок
стаканчиків, каво машина, брендовані прапори – 2 шт, помпа для води)

Фото із загальних зборів трудового колективу під час прийняття
колективного договору, м. Канів 17.10.2019 р



Етап 5. Розробка плану заходів профілактики та сприяння здоров’ю на 2019 рік
та проведення щонайменше одного заходу сприяння здоров’ю 
В ході виконання етапу було досягнуто такі результати:

 проведено зустріч з дизайнером, розроблено та втілено ідеї бренд буку
 проведено аналіз профілактичної роботи КНП «Канівський ЦПМСД» в 2018

році
 наказом  по  комунальному  некомерційному  підприємству  «Канівський

ЦПМСД»  Канівської  районної  ради  від  27.08.2019  року  №173  було
затверджено план заходів профілактики та сприяння  громадському здоров’ю
на 2019 рік

 розроблено та виготовлено буклети з  метою інформування населення про
небезпечні захворювання під час заходу «Шанс на здорове майбутнє» 

 проведено 10 заходів сприяння здоров’ю «Шанс на здорове майбутнє» (в м.
Канів – 5 заходів, решта в селах Мартинівка – 2 заходи, Таганча – 1 захід,
Ліпляве – 1 захід, Степанці – 1 захід. 

 придбано  50  брендованих  футболок,  50  брендованих  прапорців,  60
брендованих бейджів для лікарів та медичних сестер.  

 

Фото з Ярмарків здоров’я в м. Каневі 24.08.2019 року та 14.09.2019 року

Етап 6. Впровадження клінічних настанов
В ході виконання етапу було досягнуто такі результати:

 наказом по закладу від 05.06.2019 року №100 було створено робочу групу для
відбору  нових  клінічних  протоколів  надання  медичної  допомого  хворим  та
розробки  клінічних маршрутів пацієнтів

 наказом  по  підприємству  від  05.06.2019  року  №102  було  впроваджено  в
практику новий клінічний протокол «Вперше виявлений цукровий діабет 2 типу»

 наказом  по  підприємству  від  02.09.2019  року  №186  було  впроваджено  в
практику новий клінічний протокол «Лікування і спостереження при цукровому
діабеті 2 типу»

 наказом  по  підприємству  від  02.09.2019  року  №187  було  впроваджено  в
практику  новий  клінічний  протокол  «Пептична  виразка,  інфекція  Helicobacter
pylori та хронічний гастрит»



 наказом  по  підприємству  від  02.09.2019  року  №188  було  впроваджено  в
практику новий клінічний протокол «Інфекції дихальних шляхів у дорослих»

 наказом  по  підприємству  від  02.09.2019  року  №189  було  впроваджено  в
практику  новий  клінічний  протокол  «Навчання  здоровому  способу  життя  при
цукровому діабеті 2 типу»

 19.09.2019 року було проведено освітній захід для лікарів Центру (18 осіб), на
якому  керівник  робочої  групи,  Вілецька  Н.  Ю.,  ознайомила  працівників  з
напрацюваннями робочої групи, а також обговорили процедуру впровадження
даних протоколів в повсякденну практику лікарів.

 придбано 130 брендованих блокнотів, 200 брендованих папок, 400 брендованих
ручок, 20 упаковок паперу 

Етап 7. Розробка та затвердження тарифів на платні послуги
В ході виконання етапу було досягнуто такі результати:

 зібрано дані по фактичним доходам та витратам за попередні два роки
 визначено перелік платних послуг, які можуть надаватися в КНП «Канівський

ЦПМСД»
 проведено  хронометраж  робочого  часу,  та  проведено  калькулювання

вартості платних послуг. 
 наказом  по  комунальному  некомерційному  підприємству  від  18.11.2019  р

№282  було  затверджено  тарифи  на  платні  послуги,  які  надаються
комунальним  некомерційним  підприємством  «Канівський  центр  первинної
медико-санітарної допомоги» Канівської  районної  ради, а також положення
про надання платних послуг.

 розроблено фінансовий план на 2020 рік, який було затверджено рішенням
Канівської районної ради від 25.10.2019 року №40-1/VII

 придбано та введено в експлуатацію тонометри медичні автоматичні (5 шт)
для  контролю  артеріального  тиску  в  денному  стаціонарі  та  кабінеті
долікарського  прийому Канівської  амбулаторії  загальної  практики-  сімейної
медицини

 придбано 2 планшети в Канівську амбулаторію загальної практики-сімейної
медицини



Етап 8. Розробка та затвердження плану оптимальної мережі закладу ПМД на
2019-2021 роки
В ході виконання етапу було досягнуто такі результати:

 проведено картування наявної мережі та складено план спроможної мережі
 проведено робочі зустрічі, переговори із місцевою владою для обговорення

плану  спроможної  мережі  (20.08.2019  року  з  депутатами  районної  ради,
керівництвом ОТГ с. Степанці, с. Ліпляве, с. Бобриця, с. Литвинець, сільської
ради с. Пекарі, с. Таганча, голови районної ради, голови Спостережної ради –
всього 17 осіб; 30.08.2019 –з депутатами Канівської міської ради (8 осіб);  24
вересня 2019 року  -  з депутатами ОТГ с. Межиріч (11  осіб); 01.10.2019 -  з
депутатами Прохорівської сільської  ради (11 осіб)

 розроблено план оптимізації мережі Канівського району на 2019-2021 роки
 закупівля  наборів  для  діагностики  захворювань  вуха,  ока  (15

отоофтальмоскопів)  для  лікарів  Канівської  амбулаторії  загальної  практики-
сімейної медицини

 закупівля 6 безконтактних термометрів для кожної з амбулаторій 

Етап 9. Покращення якості надання послуг ПМД 
В ході виконання етапу було досягнуто такі результати:

 за результатами опитування (2-га хвиля) в жовті-листопаді 2019 р. проведеного
аналіз  рівня  задоволеності  відвідувачів.  Основні  показники  засвідчили
зростання  задоволеності  пацієнтів  не  лише  умовами  в  амбулаторіях
(освітленням,  зручними  зонами  очікування,  якістю  довідкової  інформації,
доступністю кабінетів та туалетів для людей з обмеженими можливостями), а й
самим  візитом  до  лікаря.  Зокрема  ними  було  відзначено,  що  медичний
персонал  ставився  до  них  з  повагою та  розумінням,  уважно  слухав  під  час
візиту, приділяв достатньо часу для обговорення всіх питань, інформував їх про
профілактику захворювань 

 18.12.2019  року  проведено оперативну  нараду  та  зустріч  з   представниками
громадських організацій для презентації результатів роботи за рік



 придбано та введено в експлуатацію діагностичне обладнання (дерматоскоп – 1
шт для Канівської АЗПСМ, ваги дитячі – 8 шт, тонометри механічні з трьома
манжетками  –  23  шт,  молоточки  неврологічні  –  20  шт,  манжети  дитячі  для
механічних  тонометрів  –  10  шт,  пульсоксиметри  для  дорослих  –  9  шт,
пульсоксиметри  дитячі  –  3  шт,  стетоскопи  –  29  шт  -  для  Канівської,
Степанецької,  Межиріцької,  Ліплявської,  Мартинівської  амбулаторій  загальної
практики-сімейної медицини)

Етап 10. Підписання угоди/меморандуму про співпрацю з медичним навчальним
закладом регіону та проведення мінімум 1 заходу з обміну досвідом для колег 
В ході виконання етапу було досягнуто такі результати:

 директором центру проведені перемовини з керівником Черкаської медичної
академії, в результаті яких 06.11.2019 р. підписано угоду № 38/1 про спільну
підготовку медичних спеціалістів для закладів охорони здоров'я терміном на
2019-2024 роки

 проведено захід з обміну досвідом для колег із сусідніх районів
 придбано 5 лав для сидіння в коридори в Канівську амбулаторію загальної

практики-сімейної медицини
 як  власний  внесок  придбано  37  брендованих  флешок  та  телефон  для

концентру

Підписання угоди про співпрацю з Черкаською медичною академією,
 м. Черкаси,  06.11.2019 року



2. ОПИС ВТІЛЕННЯ ГРАНТУ, ВИВЧЕНІ УРОКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

Грант втілювався з лютого по грудень 2019 р. згідно етапів робочого плану. І хоча всі
результати досягнуто, під час виконання певних етапів були й перешкоди. 

Так,  на  етапі  визначення  індикаторів  якості  для  оцінки  роботи  персоналу  КНП
«Канівський  ЦПМСД»  головною  перепоною  стало  нерозуміння  працівниками
необхідності відмови від системи преміювання «за кількість укладених декларацій».
Тому було організовано робочу групу у складі лікарів та медичних сестер, основним
завданням якої став вибір цільових показників, визначення  методу збору даних та
проведення їх верифікації.

                         

Щоб  працівникам  було  легше  пояснити,  якою  буде  розмір  їхньої  премії  після
впровадження  нової  системи  преміювання,  для  кожного  медичного  працівника
економістами  було зроблено обрахунок можливих варіантів премій залежно від рівня
виконання індикаторів окремо по кожному лікарю та медичні сестрі, а також зроблено
порівняння з існуючим розміром заробітної плати. Було проведено обговорення умов
преміювання за новою системою в невеликих групах. 

 



На етапі  затвердження колективного  договору,  головною перепоною став супротив
медичних працівників проти виключення матеріальної допомоги на оздоровлення під
час  надання  щорічної  відпустки  в  розмірі  посадового  окладу.  Для  переконання
працівників в необхідності  прийняття цього непопулярного рішення було проведено
економічний аналіз, підготовлено презентації, проведено попередні збори трудового
колективу,  на  яких  було  обговорено  всі  майбутні  ризики,  які  виникнуть  в  разі
неприйняття змін. Було дано час персоналу на обговорення змін.

Під  час  проведення  перших  заходів  сприяння  здоров’ю  населення  стикнулися  з
нерозумінням   деякими  працівниками  важливості  проведення  таких  заходів.  Тому
керівництвом було прийнято рішення провести перший захід за безпосередньої участі
самої  адміністрації Центру. Після цього на одній із нарад  з медичними працівниками
було  обговорено  перші  результати.  В  подальшому  лікарі  та  медичні  сестри  самі
почали  пропонувати  організацію  проведення  заходів  сприяння  здоров’ю  для
населення.

Фото з Ярмарки здоров’я, м. Канів, 04.06.2019 року

На  етапі  затвердження  платних  послуг,  виникли  певні  юридичні  колізії  на
національному  рівні.  Один  із  варіантів  потребував  погодження  тарифів  на  платні
послуги з Державною регуляторною службою, що зайняло б близько 4 місяців. Тому
було обрано інший варіант, а саме внесено зміни до Статуту, в якому передбачили
можливість керівника самостійно затверджувати тарифи на платні послуги. Виникли
деякі труднощі з проведенням обрахунку вартості платних послуг,  але електронний
інструмент “Pay&Care”  значно полегшив калькулювання.Pay&Care”  значно полегшив калькулювання.



На етапі розробки та затвердження плану оптимальної мережі закладу ПМД на 2019-
2021 роки виникли певні  труднощі  з переконанням представників районної  ради та
ОГТ  в  необхідності  та  економічній  обґрунтованості  оптимізації  мережі.  З  метою
переконання представників влади та громадських організацій завдяки електронному
інструменту  IНСАЙТ було підготовлено чіткі  наочні  матеріали,  презентації.  Зустрічі
проводилися  окремо  з  кожною  ОТГ  з  невеликою  кількістю  осіб,  що  дало  змогу
обговорити всі  питання та  зауваження,  почути кожного.  При необхідності  давались
додаткові пояснення. 

Фото з робочої зустріч з представниками органів місцевого самоврядування,
членами спостережної ради, представниками Канівської районної ради

 м. Канів, 20.08.2019 р.



3. ОПИС РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ВПЛИВУ, ЩО БАЗУЮТЬСЯ НА
ДОСЯГНЕННЯХ, КОНКРЕТНИХ ПРИКЛАДАХ (КЕЙСАХ)

Якісні: На етапі стратегічного планування вперше було сформовано візію, місію та
цінності  закладу, які  лягли в основу розробки компетенцій персоналу. Місія та візія
були сприйняті  всім колективом,  та  склали основу інших політик  та керівництв,  які
впроваджуються в закладі.

Вперше в закладі до процесу адаптування та розробки клінічних маршрутів пацієнта
залучено  практикуючих  лікарів,  а  не  лише  адміністрацію.  Розробка  клінічних
маршрутів структурувала підхід до надання медичної допомоги.

    

    Медичні  працівники отримали змогу підвищити свій рівень знань завдяки участі  в
різноманітних тренінгах. Вперше для проведення тренінгів були залучені регіональні
тренери.  

               



Крім того  директор Центру Наталія  Горьова взяла участь  в  ознайомчому візиті  до
Великобританії.  За  результатами  поїздки,  з  метою ознайомлення  колег  з  роботою
практик сімейних лікарів в Великобританії вона провела презентаційну зустріч, під час
якої всі працівники переконалися в необхідності змін в закладі та зміні свого ставлення
до пацієнтів. Зокрема під час доповіді було акцентовано увагу на ролі медичної сестри
в Великобританії  в наданні  послуг  населенню та запропоновано запровадити деякі
зміни і в роботі нашого медичного персоналу.

«Під  час  навчальної  поїздки  до  Великобританії  мене  вразила  роль  медичної
сестри. Завдяки високому рівню підготовки вони ведуть прийом окремо від
лікаря.  Медичні  сестри  ведуть  огляд,  проводять  щеплення,  маніпуляції,
процедури,  зокрема  і  пальпацію,  ведуть  хронічних  хворих,  яким  вже
встановлено  діагноз,  а  також  проводять  отоскопію  та  офтальмоскопію,
швидкі  тести, виписують повторні електронні рецепти. Є медсестри,  які
мають сертифікати та можуть самостійно призначати лікування (на певні
захворювання) - директор КНП «Канівський ЦПМСД» Наталія Горьова

                     

Розроблено брендбук та виготовлено брендовану продукцію (блокноти, папки, прапорці,
флешки, ручки, чашки, вивіски на кабінети, зовнішю вивіску на будівлю, стенди, .

                     



Вперше  в  закладі  розроблена  комунікаційна  стратегія  для  ефективної  співпраці  з
цільовою аудиторію та досягнення поставлених цілей з реалізації  стратегічного плану
розвитку закладу.

Завдяки  проведеним «Ярмаркам  здоров’я»  медичні  працівники   КНП  «Канівський
ЦПМСД» наочно переконалися в важливості  налагодження комунікацій з пацієнтами та
встановлення належного клієнтського сервісу. 

Водночас  мешканці  міста  та  району  під  час  проведених  ярмарок  здоров’я  отримали
рекомендації щодо вибору лікаря, познайомилися з перевагами, які отримують пацієнти
підписавши декларацію, дізналися про програму «Доступні ліки». 

Куценко  Ганна,   медична  сестра  Канівської  АЗПСМ:  «Під  час  «Ярмарків  здоров’я»
населення було дуже активним. Охоче вимірювало рівень цукру в крові. Після розповіді
про небезпечні інфекції деякі мешканці пройшли тестування на ВІЛ, гепатит В та С.
Було  дуже  приємно  чути слова  вдячності  від  пацієнтів  про  те,  що наша ярмарка
здоров’я була для них інформативною та цікавою»

Лікар  ЗПСМ  Наталія  Вілецька:  «Спочатку  ці  заходи  викликали  здивування   у
населення.  Вони  були  вражені  та  здивовані  наближеністю  медичних  послуг,
готовністю медичного персоналу бути корисними для них навіть у свята. Дякували
за  можливість  отримати  відповіді  на  запитання  в  неформальній  обстановці.
Більшість з них почали більш відповідально ставитися до свого здоров’я та вчасно
приходити на прийом до лікаря»

               

Фото з Ярмарки здоров’я, м. Канів, 24.08.2019 року

   



     Вперше  в  закладі  з’явилася  можливість  надання  платних  послуг,  що  створює
альтернативу  для  пацієнтів,  які  через  певні  переконання  не  бажають  укладати
декларацію, а також проводити дослідження, які  не увійшли до пакету безоплатних
послуг (наприклад, спірографія). Все це покращує доступність медичної допомоги до
населення незалежно від того чи було укладено декларацію, а також для туристів,
іноземців, які  відвідують наше місто.

За результатами проведеного опитування населення щодо їх задоволеністю умовами
перебування в амбулаторії було проведено аналіз та розроблено план заходів щодо
усунення недоліків

                        

Зокрема було проведено поточні  ремонти в кабінетах та коридорах безпосередньо
самими  працівниками  та  за  їх  ініціативи  (адміністрація  лише  придбала  витратні
матеріали).  Було  облаштовано  зручні  зони  для  очікування.  Оформлено  дитячий
куточок. Встановлено куллери з водою.

  



    Проведення ремонту реєстратури та відкриття на її  базі   колл-центру дозволило
покращити  первинний  контакт  з  клієнтами  по  телефону.  Виготовлення
інформаційного стенду, вивісок на кабінети покращило клієнтам логістику закладом.

         

Зросла  загальну  задоволеність  послугами  та  досвідом  обслуговування.  Про  це
свідчать відгуки пацієнтів про зміни в Центрі:

Проведено  картування  наявної  мережі  та  оцінка  її  спроможності,  що  дозволило
розробити  план  оптимізації  з  урахуванням  території  доступності  та  економічної
обґрунтованості.  Вперше  адміністрація  закладу  відчула  самостійність  в  прийнятті
рішень  в  змінах  структури  та  мережі  закладів  та  вийшла  на  перемовини  з
представниками  влади,  головами  ОТГ  щодо  доцільності  проведення  оптимізації,  а
також посилення участі громад в забезпеченні надання населенню доступної та якісної
медичної допомоги.



Мережа закладів охорони здоров’я Канівського району

      станом на 01.01.2019 року                                                          станом на 01.01.2020 року

Кількісні: 
Освоєння  фінансового  інструменту «ІНСАЙТ» та  активне використання  його  під  час
проведення економічного аналізу допомогло прийняти правильні управлінські рішення
та попередити банкрутство (в першому півріччі 2019 року лише на  заробітну плату з
нарахуваннями  витрачалося більше коштів, ніж надходило від НСЗУ за договором про
надання  послуг  за  програмою  медичних  гарантій.  Наразі  питома  вага  видатків  на
заробітну плату з нарахуваннями в загальних видатках Центру складає 85%.

Вперше  були  ініційовані  навчальні  тренінги  для   всього  персоналу  з  залученням
регіональних тренерів, в тому числі по впровадженню класифікації ІСРС-2, по пацієнт
орієнтованому  підходу,  по  ролі  медичного  працівника  в  системі  захисту  дітей,
реагування на випадки насильства. Всього було залучено до навчання 27 лікарів, 62
медичних сестри, 10 осіб адміністративно-управлінського персоналу. 



Було  запроваджено  практику  проведення  навчальних  занять  для  колег,  після
відвідування ними різноманітних семінарів та тренінгів. Тобто лікарі та медичні сестри
вперше змогли відчути себе в ролі тренерів, поділитися здобутими знаннями. Загалом
медичними працівниками було проведено 15 таких заходів. 

Завдяки проведеним для лікарів та середнього медичного персоналу тренінгам
по пацієнт орієнтованості:

- на 14 % зросла задоволеність пацієнтів візитом до лікаря 

     

-   на 11% більше опитаних зазначили, що протягом візиту лікар ставився до них з
повагою та розумінням, а також уважно слухав їх під час візиту 



- на  13% більше опитаних  зазначили,  що лікар  приділив  їм  достатньо часу для
обговорення всіх питань 

- на  12%  більше  опитаних  зазначили,  що  лікар  інформував  їх  про
профілактику захворювань 

- на 25 % більше опитаних мають можливість поговорити з лікарем по
телефону 

Завдяки проведеним 10 «Ярмаркам здоров’я» та роз’ясненню населенню важливості
укладення декларації з лікарем було збільшено кількість укладених декларацій з 73 до
83%. 

Під час заходів для населення всім охочим були проведені наступні обстеження: 

- вимірювання артеріального тиску (із 825 осіб в 153 було вперше виявлено підвищений
артеріальний тиск)

- визначення рівня цукру в крові (із 667 осіб підвищений рівень цукру було виявлено в
35 осіб)

- тестування на ВІЛ-інфекцію, гепатити В та С (120 осіб, всі результати негативні)

-  вимірювання  ваги,  зросту  та  визначення індексу  маси тіла  (із  435 осіб  в  117 ІМТ
перевищував норму)

Всі особи з підвищеним тиском, рівнем цукру та ІМТ були проконсультовані нашими
лікарями та спрямовані для подальшого лікування до свого сімейного лікаря. 



 

        м. Канів, 24.08.2019 р                                            с. Степанці, 24.08.2019
                

                                                     м. Канів, 24.08.2019 року
Фото з Ярмарок здоров’я

В  результаті  переговорів  з  представниками  районної  ради,  головами  ОТГ  було
отримано  згоду  на  закриття  8  ФП,  реорганізацію АЗПСМ с.  Прохорівка  у  ФП.  Було
скорочено 51,5 посади. Майже всі ОТГ почали виділяти кошти на утримання ФП, які
обслуговують  населення  їх  громад.  Загалом  це  2.1  млн.  грн.   Крім  того  завдяки
налагодженню  комунікації  з  органами  місцевого  самоврядування  було  виділено
близько 400 тис. грн. на забезпечення пільгових категорій населення медикаментами
та  виробами медичного призначення (калоприймачі, памперси, сечоприймачі).



            с. Прохорівка  01.10.2019 р.                                       с. Межиріч, 24.09.2019 р

Фото з робочих зустрічей з представниками ОТГ Канівського району

Крім  налагодження  співпраці  з  органами  місцевого  самоврядування,  нам  вдалося
залучити також спонсорів з інших країн. Зокрема Тarney Baldinger та Kataleen Pearl з
міста Сонома (Каліфорнія, США) подарували Канівському Центру первинної медико-
санітарної допомоги ноутбук та електрокардіограф. Делегація із міста Хелмно (Польща)
презентувала  Центру  первинної  медико-санітарної  допомоги  медичні  манекени  для
проведення навчань. 

-  Ці  манекени  допоможуть  нам  навчати  населення  надавати  першу  медичну
допомогу, - говорить директор Центру ПМСД Наталія Горьова.

Благодійний  фонд  «Друзі  Канева»  (м.  Фірзен,  Німеччина)  забезпечили  памперсами
пільгові категорії населення на суму 30 тис. грн. 

Завдяки  комунікації  з  керівниками  місцевих  підприємств  також  вдалося  залучити
благодійну допомогу. Зокрема ПрАТ «Миронівська птахофабрика» надала 30 тис. грн.
на придбання паливо-мастильних матеріалів. 

      

Аналіз результатів опитувань, проведених в березні та листопаді 2019 року підтвердив
як позитивні зміни в роботі амбулаторій, так і допоміг виявити певні недоліки в роботі. 



Так  за  результатами  2  хвилі  опитування  на  2  %  зросла  кількість  відвідувачів,  які
прийшли на прийом без запису (під час 2 хвилі опитування їх кількість склала 38%) та
на 3% зменшилася кількість відвідувачів, які записалися на прийом через сайт (під час
2 хвилі опитування їх кількість склала лише 15 %). Тому прийнято рішення організувати
навчання  для  пацієнтів  по  самостійному  запису  на  прийом,  користуючись  онлайн-
сервісами, а також виготовити відповідні листівки-інструкції, відеоролики.

Зростання відсотку опитаних, які вважають, що інший персонал (реєстратори) ставився
до них не доброзичливо та грубо (37 %), а також ріст на 2% кількості  опитаних, які
зазначили,  що  реєстратори  були  відсутні  на  місці  (під  час  2  хвилі  опитування  цей
показник  склав  5%)  спонукали  керівництво  Центру  взятися  за  розробку  та
впровадження  стандартів  спілкування  та  корпоративної  етики,  а  також  необхідність
проведення тренінгів для персоналу коллцентру по пацієнт орієнтованості.

Оскільки 4 % відвідувачів  не погодилися з твердженням, що вбиральня була чиста,
наявне  мило  та  туалетний  папір,  то  адміністрацією  Центру  було  прийнято  рішення
придбати сушарки для рук, тримачі для туалетного паперу, а також в достатній кількості
мило та туалетний папір.

Повторне опитування пацієнтів у листопаді 2019 року підтвердило покращення умов
для перебування в Центрі. 

Так на 11 % більше респондентів відзначити, що приміщення закладу (кабінети, хол)
були чистими та гарно освітленими; 96% відсотків  респондентів відмітили,  що мали
можливість очікувати на прийом лікаря у зручній зоні очікування (стільці, сповивальний
столик  тощо);  на  5%  більше  опитаних  зазначили,   що  довідкова  інформація,  яка
розміщена в закладі (стенди, буклети, плакати, телевізор) була для них корисною; на
4% більше опитаних зазначили, що всі кабінети легкодоступні для людей з обмеженими
можливостями  (під  час  2  хвилі  цей  показник  склав  92%)



\



4. АНАЛІЗ ТОГО, ЯК ДІЯЛЬНІСТЬ В МЕЖАХ ГРАНТУ ВПЛИНУЛА НА
ВИКОНАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ МЕТИ ПРОЕКТУ

Одним з завдань грантової програми з розбудови комунальних закладів ПМД як центрів
передового досвіду було створення навчальної платформи на базі підприємства для
поширення  найкращих  практик  та  досвіду,  отриманого  під  час  участі  в  грантовій
програмі. 

Було надано консультації по телефону наступним закладам:
 Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної

допомоги Світловодської районної ради» Кіровоградської області – з питань
укладання колективного договору, оплати праці працівників в нових умовах

 Комунальне  некомерційне  підприємство  «Бориспільський  міський  центр
первинної медико-санітарної допомоги» Бориспільської міської ради Київської
області – по впровадженню індикаторів якості.

 Чигиринський районний центр первинної медико-санітарної допомоги - досвід
проведення самостійної верифікації декларацій для НСЗУ

 Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної
допомоги»  Селідівської  міської  ради  –  медотика  калькулювання  платних
послуг

 Комунальне  некомерційне  підприємство  «Широківський  центр  первинної
медико-санітарної  допомоги»  Широківської  районної  ради  –  порядок
ознайомлення працівників з колективним договором

 Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної  медико-санітарної
допомоги міста Мукачева" – медотика калькулювання платних послуг

14  листопада  2019  року  командою  комунального  некомерційного  підприємства
«Канівський  центр первинної  медико-санітарної  допомоги»  Канівської  районної  ради
було  проведено  тренінг  на  тему  «Управління  центром  первинної  медико-санітарної
допомоги в нових умовах» для команд закладів ПМД з сусідніх районів.



Зокрема в заході взяли участь команди з:
- комунального  некомерційного  підприємства  «Золотонішський  районний  центр

первинної  медико-санітарної  допомоги»  Золотонішської  районної  ради  в  складі
директора Насальської М. О. та економіста Іванина І. Ф.

- комунального  некомерційного  підприємства  «Золотонішський  міський  центр
первинної  медико-санітарної  допомоги  (сімейної  медицини)»  Золотонішської  міської
ради в складі директора Антонової В. О та головної медичної сестри Руденко Л. М.

- комунального  некомерційного  підприємства  «Тальнівський   центр  первинної
медико-санітарної допомоги» Тальнівської районної ради в складі директора Данилюк
Г. В, економіста Сандул Т. В., завідувача Тальнівської АЗПСМ Бебко С. В.)

Метою  тренінгу було  ознайомлення  з  ключовими  принципами  стратегічного  та
операційного планування; з основними принципами та підходами пацієнторієнтованої
моделі надання ПМД на рівні лікувального закладу; з основами ефективного управління
фінансовими  ресурсами  підприємства;  поділитися  напрацьованими  інструментами
залучення та утримання лояльних клієнтів.

Завдяки  отриманим  знанням  керівництвом  комунального  некомерційного
підприємства  «Тальнівський   центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»
Тальнівської районної ради було розпочало запровадження наступних змін:

1. Внесено зміни до колективного договору
2. Оптимізовано мережу закладів здоров’я 
3. Розпочато активне ведення сторінки закладу в мережі Фейсбук.

На сьогодні маємо дві заявки на проведення тренінгів від керівників Комунального
некомерційного  підприємства  «Уманський  районний  центр  первинної  медико-
санітарнох  допомоги»  Уманської  районної  ради  та   Комунального  некомерційного
підприємства  «Уманський  міський  центр  первинної  медико-санітарнох  допомоги»
Уманської  міської  ради  по  пацієнт  орієнтованості,  по  фінансово-економічним  та
юридичним засадам господарювання надавача первинної медичної допомоги. 

 
З  початку  року  діяльність  КНП  «Канівський  ЦПМСД»  активно  висвітлювалася  в
місцевих засобах масової  інформації,  на  сайті  Kanos,  на  сайті  Черкаської  медичної
академії, на сайті районної ради. Загалом було опубліковано 24 статті. 

Діяльність  КНП  «Канівський  ЦПМСД»  була  високо  оцінена  власником,  іншими
державними/ не державними інституціями, партнерами, спонсорами і т.д, а саме:

Цитата  голови  Канівської  районної  ради  Миколи  Зоця:  «Отримання  гранту
комунальним  некомерційним  підприємством  «Канівський  центр  первинної  медико-
санітарної  допомоги»  Канівської  районної  ради  є  своєрідним  визнанням  його
спроможності стати одним із кращих закладів охорони здоров’я в області. Команда
проекту  на  чолі  з  директором  Наталією  Горьовою  протягом  поточного  року
активно  працює  над  реалізацією  заходів  гранту,  в  основі  яких  лежить  пацієнт-
орієнтована  модель  надання  медичних  послуг,  досягнення  фінансової  стійкості,
застосування нових управлінських підходів, налагодження ефективної комунікації як у
колективі, так і серед пацієнтів, обмін досвідом з іншими закладами первинної ланки 



у системі охорони здоров’я України. Мені, як Власнику, приємно бачити, що центр
розвивається, пацієнти задоволені якістю та доступністю медичних послуг»

Цитата депутата районної  ради Володимира Пилипенка: «Участь у проекті  USAID
допомогла  КНП  «Канівський  ЦПМСД»  підвищити  рівень  надання  медичних  послуг
населенню району, покращила матеріально-технічне оснащення Центру».



ДОДАТКИ

Додаток 1.
Комунальне некомерційне підприємство Канівський центр первинної медико-

санітарної допомоги «Канівської районної ради
РІК В ЦИФРАХ:

№ Показники Початок року
(01.01.2019)

Кінець року 
(31.12.2019)

1 Кількість укладених декларацій 31327 36031

2 Задоволеність  пацієнтів  досвідом
обслуговування в закладі  

(1 хвиля
опитування)

61%

(2 хвиля
опитування)

69%
3 Прийнято локальних клінічних 

маршрутів пацієнтів
- 5

4 Забезпеченість лікарями (в людях) Потреба: 28
Факт: 27

Потреба: 28
Факт: 26

5 Співробітники закладу відвідали 
тренінги (всі, не лише запропоновані 
USAID)

Адміністративний персонал - 10
Лікарі - 27

Медичні сестри – 62
6 Проведено  заходів  сприяння  здоров’ю

для населення
10

7 Кількість проведених заходів для колег
із обміну досвідом

1

8 Кількість згадок у ЗМІ про успіхи закладу 26
9 Відкрито амбулаторій 0

10 Скорочено ФАП/ФП/ПЗ 8

11 Відремонтовано амбулаторій (повністю/
частково)

5

12 Відкрито коллцентр 1

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

19003 Черкаська область, м. Канів, вул. Успенська, 15
E-mail: kaniv_centr@ukr.net
Tel: (04736)35505, 33048
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