
Аналіз діяльності 
КНП “Канівський ЦПМСД”      

за 2019 рік: досягнення, 
проблеми, плани



Загальні відомості
Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-
санітарної допомоги» Канівської районної ради створено рішенням 
Канівської районної ради від 30.05.2018 №24-15/VII.



Наша місія

Забезпечити кваліфікований медичний супровід здоров’я 
родин Канівщини. 

Поліпшення якості та тривалості життя наших клієнтів 
через попередження хвороб та пропагування здорового 
способу життя, на основі партнерства, поваги та довіри 
між медичними та немедичними працівниками КНП 
«Канівський ЦПМСД» та населенням. 

Забезпечення доступності та якості первинної медичної 
допомоги, заснованої на принципах доказової медицини. 

Ми прагнемо підвищити рівень медичної грамотності 
населення, а основна ціль нашої роботи – це міцне 
здоров’я кожного мешканця.



Всього - 42615 осіб

- жителі міста 23742 чол
- дорослі – 20745 чол
- діти – 2997 чол

- жителі району 18873 чол
-  дорослі -16031 чол
-  діти – 2842 чол

Населення



Кількість декларацій
Станом на 01.01.2019 року -  31327 осіб (73,5%)
Станом на 01.02.2020 року 36534 осіб (85,7%). 
Середній показник по Україні 69,11%.



 6  амбулаторій загальної 
    практики-сімейної медицини 
    (м. Канів, с. Ліпляве, с. Степанці, 
      с. Межиріч, с. Мартинівка, 
      с. Таганча)

  3 фельдшерсько-акушерські 
     пункти (с. Келеберда, с. Литвинець, 
      с. Бобриця)

  27 фельдшерских пунктів 

Примітки: 
Протягом 2019 року зі структури Центру 
виключено 8 ФП (с. Хутір Хмільна, с. 
Бабичі, с. Михайлівка, с. Гамарня, с. 
Козарівка, с. Синявка, с. Курилівка, с. 
Голяки), АЗПСМ с. Прохорівка 
реорганізовано в ФП.

Мережа закладів на 01.01.2020 року



Всього – 148 посад

 лікарі - 27,5 посад

 середній медичний персонал – 65,25 посад

 молодший медичний персонал – 12 посад

 інший персонал – 43,25 посад

Персонал на 01.01.2020 року

Примітки: протягом 2019 року скорочено 51,5 
посади, в тому числі лікарі 9,5 посад, середній 
медичний персонал – 25,25 посад, молодший 
медичний персонал – 14,75 посад, інший персонал – 2 
посади



Участь в грантах та урядових 
програмах

Березень – грудень 2019 року
Грантова програма “Розвиток 
комунальних закладів  первинної 
медичної  допомоги як центрів 
передового досвіду“. 
Проєкт  USAID Підтримка реформи 
охорони здоров’я

Сума гранту – 503,4 тис. грн на 
комп’ютеризацію закладу, часткове 
оснащення медичним обладнанням 
згідно табелю оснащення, в тому 
числі дерматоскоп, покращення 
умов для пацієнтів

з квітня 2019 року
Участь в урядовій програмі 
“Доступні ліки” (програма 
реімбурсації)



Що дала участь в гранті 
(не фінансовий компонент)

- розуміння важливості місії, візії

- необхідність створення стратегії розвитку закладу мінімум 
на 3-5 років

- прогнозування ризиків  та своєчасна розробка заходів по їх 
оптимізації (переукладання декларацій)

- розуміння важливості пацієнторієнтованості

- важливість налагодження комунікації з населенням та ОТГ

- вміння працювати в команді 

- зміна стилю управління з диктаторського на колективний 
(демократичний)

- активне вивчення скарг (скарга – як подарунок)



Структура надходжень за 2019 рік

89,0%

2,0%8,2%

кошти НСЗУ - 22707,7 тис. грн
місцеві бюджети - 2095,8 тис. грн
кошти гранту  - 503,4 тис. грн
благодійні внески - 45 тис. грн
відсотки за депозит - 50,8 тис. грн
надходження від оренди - 52,8 тис. грн
інші джерела -45,0 тис. грн



Структура видатків за 2019 рік

82,8%

5,9% 3,0% 0,3%1,8%
0,1%

0,1%

0,5% 2,8%

2,8%

заробітна плата з нарахуваннями - 20638,7 тис.грн

предмети, матеріали, інвентар - 699 тис. грн

медикаменти та перев'язувальні матеріали, мед. облад. та інструментарій - 1472,5 тис. грн

пільгові медикаменти за рецептами лікарів - 112,9 тис.грн

комунальні послуги - 699,6 тис. грн

інші послуги (крім комунальних) - 747 тис. грн

капітальні видатки - 443,1 тис. грн

видатки на відрядження - 70,4 тис. грн

продукти харчування - 15,1 тис. грн

ініш видатки - 26,5 тис. грн



Середня заробітна плата
 за 2018-2019 роки



Забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів 
лікарськими та технічними засобами 

відповідно до постанов КМУ від 17.08.1998 
№1303 та від 03.12.2009р. №1301 

• лікарські засоби за рецептами лікарів 

                               – 112,9 тис. грн  (53 особи)

• технічні засоби – 359,8 тис. грн (65 осіб)

в тому числі:

 - памперси – 277,2 тис. грн (53 особи)

-  калоприймачі та сечоприймачі  – 63,9 тис. грн (11 осіб)

-  катетери – 13,1 тис. грн (1 особа)

-  пелюшки дноразові – 5,0 тис. грн



Вимоги НСЗУ за договором про медичне 
обслуговування за програмою медичних гарантій

-  внесення даних в декларацій в порядку визначеному МОЗ 

-  подання даних до Електронної системи здоров'я з використанням 
кодування за міжнародною класифікацією ІСРС-2

- своєчасне проведення профілактичних щеплень

-  наявність лабораторії для проведення обов'язкових лабораторних 
досліджень у закладі або на умовах договору

- відповідність кожного місця надання ПМД санітарним нормам, 
ліцензійним умовам, примірному табелю МТО

- наявність пандусів в амбулаторіях

- можливість он-лайн запису на прийом

- не вимагати від пацієнтів винагороду в будь-якій формі



Досягнення – графік роботи
• Вільний вибір лікаря

• Впроваджено міжнародні клінічні протоколи

• Запис на прийом до лікаря по телефону або он-лайн

• Прийом лікарів ведеться без вихідних
понеділок – п'ятниця з 8:00 – 18:00
субота – з 8:00 до 14:00

          неділя – з 9:00 до 14:00.



Досягнення – безкоштовні послуги
• Повністю безкоштовні аналізи та обстеження 

(загальний аналіз крові, сечі, глюкоза крові, 
загальний холестерин, вимірювання артеріального 
тиску, електрокардіограма, вимірювання ваги, 
зросту, окружності талії, швидкі тести на вагітність, 
тропоніни, ВІЛ, вірусні гепатити, спірографія)

•  Безкоштовна вакцинація (3 місце в області по рівню 
охоплення населення вакцинацією)

• Створена на базі КНП «Канівський ЦПМСД» 
лікарська консультативна комісія (консультативні 
функції з питань інвалідності та вирішує питання 
експертизи тимчасової непрацездатності)



Досягнення – денний стаціонар

• Подовжено роботу денного стаціонару та кабінету 
щеплень до 17.00 щодня з понеділка по п’ятницю.

• Відкрито денний стаціонар в філії Канівської  АЗПСМ
  в садочку “Сонечко”



Досягнення – діджиталізація Центру

 Кожне робоче місце укомплектоване комп’ютерною технікою, в 
тому числі для роботи лікарів придбано 8 планшетів

 Робочі місця підключені до медичної інформаційної системи 
“АСКЕП”

 розпочато ведення електронних карт та карт щеплень

 вільна зона Wi-Fi в приміщенні Канівської та Мартинівської АЗПСМ

Канівська АЗПСМ ФАП с. Литвинець ФП с. Яблунів



Досягнення – покращення 
матеріально-технічного забезпечення

Лікарські кабінети за кошти гранту оснащені 
згідно табеля МТО:

- отоофтальмоскопами

- неврологічними молоточками 

- тонометрами з різними манжетками

- електронними термометрами

- стетоскопами

- пульсоксиметрами

- ростоміром та вагами

- медичними меблями

- комп’ютерною технікою



Досягнення – покращення сервісу

- проведено поточний ремонт в Канівській АЗПСМ
- в коридорах встановлено бактерицидні  лампи закритого типу
- придбано нові дивани в зони очікування
- облаштовано дитячий куточок
- встановлено куллери з водою
- поновлено вивіски на кабінетах
- облаштовано туалети для людей з обмеженими можливостями

 



Досягнення – контакт-центр
         Проведено ремонт реєстратури

         Придбано телекомунікаційне 
обладнання

         Створено контакт-центр з 
єдиним номером 0800218424

         Виготовлено інформаційні 
стенди

 

до ремонту

після ремонту



Досягнення – прозорість роботи

• Утворена та функціонує спостережна рада 

• Активна робота з населенням з формування здорового способу 
життя в соціальних мережах (сторінка Фейсбук - 
https://www.facebook.com/kcpmsd/) та на офіційнійному сайті Центру 
(https://kaniv-centr.pmsd.org.ua)

• Запроваджено QR-опитування  пацієнтів про рівень задоволеності 
візитом до лікаря з щомісячним обговоренням результатів

• Можливість надіслати скаргу через офіційний сайт центру 
https://kaniv-centr.pmsd.org.ua або залишити скаргу в скриньці 
«Відгуків, ідей та пропозицій» (в контакт-центрі)

https://www.facebook.com/kcpmsd/
https://kaniv-centr.pmsd.org.ua/
https://kaniv-centr.pmsd.org.ua/


Досягнення – співпраця з 
навчальними закладами області

         Підписано угоду про співпрацю з Черкаською медичною 
академією про спільну підготовку спеціалістів



Досягнення – навчання персоналу
• Проведення семінарів та тренінгів для медичного 
персоналу із залученням регіональних сертифікованих 
тренерів.

• Участь персоналу Центру у різноманітних тренінгах, які 
проводилися в рамках грантової програми USAID 
“Підтримка реформи охорони здоров’я”



Досягнення – налагодження 
комунікації  з населенням

• За кошти гранту розроблено брендбук закладу та 
замовлено брендову продукцію

• Проводилися заходи для населення з метою 
популяризації закладу та його послуг



Ярмарки здоров’я

с. Мартинівка

с. Степанці

с. Ліпляве

м. Канів



Благодійна допомога 
• ПРАТ «Миронівська птахофабрика» – 30 тис. на пальне
• СпецГЕМ  - 3,0 тис. грн (на придбання контейнерів для сміття)
• Канівська ГЕС – допомога в ремонтах
• жительки м. Сонома (Каліфорнія, США) Tarney Baldinger та 
  Kataleen Pearl – ЕКГ-апарат, а також ноутбук на суму 30 тис.
  грн
• місто-побратим  Фірзен - памперси для інвалідів та інші 
  вироби медичного призначення на суму 5,0 тис. грн
• делегація із міста Хелмно (Польща) – медичні манекени для 
  навчань



Досягнення 
• команда центру пройшла 
навчання по методиці 
проведення тренінгів

• проведено захід з обміну 
досвідом управління центром 
первинної медико-санітарної 
допомоги в нових умовах для 
3 Центрів ПМД Черкаської 
області



Проблеми 
• облаштування пандусів в амбулаторіях та пунктах 
здоров'я відповідно до вимог (їх відсутність або 
невідповідність буде підставою для відмови НСЗУ укласти 
договір на 2021 рік

• проведення поточних ремонтів в амбулаторіях  та пунктах 
здоров'я

• підтримання належного стану прибудинкової території 
амбулаторій, пунктів здоров'я 

• відсутність шатрового даху над внутрішнім двориком

• відсутність гідроізоляції будівлі Канівської  амбулаторії

• відсутнє  джерело резервного електропостачання на 
період відключення електроенергії (проблема зберігання 
вакцин)  

•  крадіжки в пацієнтів та працівників в приміщенні Центру 



Проблеми 
• недостатньо кабінетів для лікарів, а також для відкриття 
процедурного кабінету

• велика кількість незадекларованих осіб

• велика кількість пацієнтів, які не оглядалися лікарем 
більше двох років

• виконання плану щеплень та обстеження на ВІЛ

• черги на аналізи 

• недостатнє виділення коштів деякими ОТГ для 
забезпечення потреб інвалідів (технічні засоби, пільгові 
медикаменти)



Завдання на 2020 рік
• Задекларувати 99.9 % постійно проживаючого 
населення, а також тимчасово проживаюче

• Завершити формування спроможної мережі закладів 
охорони здоров’я району

• Запровадження онлайн консультування пацієнтів 
сімейними лікарями

• Впровадження електронних карт, електронних 
направлень до вузьких спеціалістів

• Відкрити процедурний кабінет для промивання вух, 
зняття швів, видалення кліщів тощо

• Монтаж відеоспостереження в Канівській АЗПСМ



Завдання на 2020 рік

• Започаткувати виїзди на амбулаторії та ФП для 
обговорення з населенням медичних проблем

• Облаштування велопарковки біля Канівської амбулаторії 

• Облаштування ігрового майданчику та бесідки біля 
Канівської амбулаторії

•роведення “Ярмарків здоров’я” та майстер класів для 
населення по наданню невідкладної допомоги

• Створення  “Школи здоров’я” для пацієнтів, проведення 
тренінгів для населення по наданню невідкладної допомоги



Завдання на 2020 рік
• Встановлення резервного  джерела електроживлення для 
кабінету щеплень

• Організовувати обстеження сільських жителів на базі 
амбулаторій та ФП вузькими спеціалістами

• Придбати дефібрилятор, апарат для вимірювання очного 
тичку, санітарний автомобіль

• Придбати гематологічні аналізатори та аналізатори сечі в 
кожну лікарську амбулаторію 

•Запровадження платних послуг  

• Встановлення терміналу в Канівській амбулаторії

• Замовлення лікарів для Ліплявської та Межиріцької 
амбулаторій



Завдання на 2020 рік (по моделях кінцевих 
результатів, затверджених департаментом 

охорони здоров’я Черкаської ОДА )

• Своєчасність проведення первинного вакцинального 
комплексу та туберкулінодіагностика дитячого населення

• Покращити профілактичні огляди здорового населення 
та огляд груп ризику

•Збільшити відсоток  обстежених на ВІЛ

• Онконастороженість  

• Впровадження та розробка маршрутів пацієнтів

• Перехід з паперових  на електронне ведення пацієнтів.

• Співпраця з лікарями вторинного рівня



ул. Успенска, 15, Канів, Черкаська область, Україна 
19003

+380 4736 35505

kaniv_centr@ukr.net

https://kaniv-centr.pmsd.org.ua

@kcpmsd 

Дякую за небайдужість 
та плідну співпрацю!
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