
АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
комунального некомерційного підприємства «Канівський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Канівської міської ради Черкаської області
 за 2020 рік

КНП  «Канівський  центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»  Канівської
міської  ради  Черкаської  області  створений  для  надання  первинної  медико-санітарної
допомоги населенню міста Канева, а також сіл, селищ Канівського району.

Заклад був реорганізований у комунальне некомерційне підприємство – 30.05.2018
року, зміна власника з Канівської районної ради на Канівську міську раду  Черкаської
області - 22.10.2020 року.

Заклад  здійснює свою діяльність  відповідно  до  ліцензії  на  медичну  практику  –
наказ  МОЗ  від  26.07.2018  року  №  1386,  має  першу  категорію  від  28.01.2020  року
(сертифікат УОЗ №0175).

Місія закладу полягає в:
 забезпеченні кваліфікованого медичного супроводу здоров’я родин Канівщини. 
 поліпшенні  якості  та  тривалості  життя  пацієнтів  через  попередження хвороб та

пропагування здорового способу життя, на основі партнерства, поваги та довіри
між  медичними  та  немедичними  працівниками  КНП  «Канівський  ЦПМСД»  та
населенням. 

 забезпечені 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.
Підприємство  обслуговує  42462  особи  (  в  тому  числі  жителі  міста  23720  чол,

жителі району 18742 чол). 
Станом на 01.01.2021 року лікарями КНП «Канівський центр первинної медико-

санітарної  допомоги» Канівської  районної  ради укладено 38971 декларацій (91,8% від
зареєстрованого населення,  середній показник по Україні – 74%, по Черкаські  області
74%, ), в тому числі по вікових групах:

- 0-5 років  2013 осіб
- 6-17 років – 4747 осіб
- 18-39 років – 8283 особи
- 40-64 років – 13623 особи
- старше 65 років  - 7430 особи
Уклавши  декларацію  з  лікарями  мешканці  нашого  району  мають  можливість

отримати:  консультацію  лікаря  загальної  практики-сімейного  лікаря,  лікаря-педіатра,
лікаря-терапевта з будь-яких питань, оформити пільгові рецепти за програмою «Доступні
ліки» та направлення за показаннями до лікарів спеціалізованої та високоспеціалізованої
медичної допомоги, безкоштовно пройти наступні дослідження: загальний аналіз крові,
загальний аналіз сечі, глюкоза крові, загальний холестерин, вимірювання артеріального
тиску, електрокардіограма, обстеження швидкими тестами на вагітність, ВІЛ-інфекцію,
вірусні  гепатити  та  тропоніни,  безкоштовна  вакцинація  (КНП  «Канівський  ЦПМСД»
зайняв 1 місце в області по рівню охоплення населення вакцинацією)

Необов’язкові додаткові послуги, які надаються безкоштовно поза програмою 
медичних гарантій:

- вимірювання очного тиску
- добове моніторування артеріального тиску
- спірографія

З 01.01.2021 року мережа закладів охорони здоров'я Канівського району включала:



-  7 амбулаторії ЗПСМ (м. Канів, с. Степанці, с. Мартинівка, с. Таганча, с. Межиріч,
с. Ліпляве, с. Бобриця);

-  2 фельдшерсько-акушерські пункти
-  25 фельдшерських пунктів 

Станом на 01.01.2021 року кількість штатних посад по КНП «Канівський ЦПМСД»
становить 148 штатних одиниць, в т. ч.:
- лікарі                                              — 29,75   шт. од.;
- середній медичний персонал    — 65,5 шт. од.;
- молодший медичний персонал      — 13 шт. од.;
- інший персонал                              — 39,75   шт. од.;

Щодо кількості фізичних осіб, то станом на 01.01.2021 року в КНП «Канівський
ЦПМСД» працює 106  медичних працівників,    в тому числі:

              - сімейні лікарі – 27 осіб
              -  лікарі терапевти – 2 особи
              -  лікарі-педіатри – 3 особи
              -  медичні сестри – 74 особи

Укомплектованість  штатних  посад  лікарів  фізичними особами –  90%.  Середнім
медичним персоналом укомплектованість вища – 94,6%.

Вікова структура медичного персоналу

Враховуючи те, що з 66 % лікарів Центру старше 50 років, додаткова потреба в 
сімейних лікарях складає 5 осіб.

Кваліфікація медичних працівників



У рамках виконання Програми інформатизації  сфери охорони здоров’я на 2015-
2020  роки  побудована  локальна  мережа  Інтернет,  придбані  персональні  комп’ютери,
багатофункціональні пристрої,  програмне забезпечення.  Станом на 01.01.2021 року всі
робочі місця сімейних лікарів обладнані персональними комп’ютерами та підключені до
мережі Інтернет. 

Центр  зареєстрований  в  електронній  системі  eHealth,  має  угоду  з  медичною
інформаційною системою Askep.net. 

У  2020  році  була  продовжена  робота  по  інформатизації  закладу  –
доукомплектування  комп’ютерною  технікою  кожного  робочого  місця  (Придбання
комп’ютерної техніки –  7 принтерів на суму 37,1 тис. грн, 9 комп’ютерів на суму 90,3
тис. грн)

Протягом  2020 року  сімейними лікарями було внесено 64,54 тис.  електронних
медичних записів пацієнтам.

 Статистика ведення електронних медичних записів в електронній системі охорони
здоров'я за 2020 рік медичними працівниками КНП «Канівський ЦПМСД»

Крім того було виписано 14246 електронних направлень до вузьких спеціалістів, з
них на загальні послуги 13970, на пріоритетні послуги – 266 направлень.

Аналіз створених електронних направлень лікарями КНП «Канівський ЦПМСД» за
2020 рік

 



В межах реалізації урядової програми «Доступні ліки» лікарями КНП «Канівський
ЦПМСД»  за  2020  рік  було  виписано  15706  електронних  рецептів,  з  них  лише  1703
рецепти для сільських жителів.

В структурі виписаних електронних рецептів найбільшу питому вагу займають ліки
для  хворих  на  серцево-судинні  захворювання  –  12038  рецептів,  хворим  на  цукровий
діабет виписано – 3005 рецептів, на бронхіальну астму – 663 рецепти.

Деталізація виписаних електронних рецептів за програмою реімбурсації («Доступні ліки»)

Основним джерелом фінансування центру є кошти Національної служби здоров’я
України за договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних
гарантій. 

В  2020  році  від  НСЗУ  було  отримано  22404,1  тис.  грн  (за  пакетом  первинна
медична допомога) та  1273,6 тис. грн за пакетом  мобільні бригади  COVID-19). Питома
вага коштів НСЗУ в дохідній частині складає 84,6%.



Завдяки налагодженій співпраці з усіма ОТГ та сільськими радами протягом 2020
року  на  виконання районної  та  міської  програм розвитку  та  підтримки  комунального
некомерційного підприємства «Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги»
Канівської  районної  ради  з  місцевих  бюджетів  отримано  субвенцій   4  млн.  грн.  З
обласного бюджету було отримано 200 тис. грн

З метою  збереження  існуючої  мережі  закладів  охорони  здоров’я  на  відповідних
територіях Степанецька, Бобрицька, Литвинецька, Таганчанська, Канівська ОТГ, а також
Прохорівська сільська рада виділяли кошти на оплату праці працівників фельдшерських
пунктів,  які  не  увійшли  до  спроможної  мережі.  Відповідні  кошти  передбачені в
бюджетах Степанецької та Бобрицької ОТГ на 2021 рік.  

Крім того, в 2020 році підприємство отримувало благодійні внески від підприємств
та фізичних осіб як в грошовій формі на благодійний  рахунок на суму 84,6 тис. грн, так і
в  натуральній  формі  (ЗІЗи,  обладнання,  деззасоби,  аналізатор  сечі  та  крові,  апарат
добового контролю АТ) на суму  673,1 тис. грн.

Сума видатків в 2020 році склала 27272,3 тис.  грн.  Щодо структури видатків,  то
найбільшу  питому  вагу  займає  заробітна  плата  з  нарахуваннями  –  80,1%,  на  оплату
комунальних  послуг  –  2,4%,  на  придбання  медикаментів  та  виробів  медичного
призначення – 7,3%, предмети, матеріали – 4,2%, оплату послуг – 3,2%.

На  забезпечення  інвалідів  і  дітей-інвалідів  лікарськими  та  технічними  засобами
відповідно до постанов КМУ від 17.08.1998 №1303 та від 03.12.2009р. №1301 в 2020 році
було спрямовано 666,3 тис. грн, в  тому числі:

• лікарські засоби за рецептами лікарів – 230,3 тис. грн  (53 особи)
•  технічні засоби – 416,3 тис. грн (82 особи, в 2019 році  - 66 осіб)

в тому числі:
 - памперси – 258,1 тис. грн (66 осіб, в 2019 році - 55 осіб)
- калоприймачі та сечоприймачі  – 158,2 тис. грн (16 осіб, в 2019 році -11 осіб)

•  молочні  суміші  дітям,  народженим  ВІЛ-інфікованими  матерями  (6  дітей  –  с.
Ліпляве, с. Пекарі, с. Яблунів, с. Келеберда, с. Бобриця, м. Канів) - 19,7 тис. грн
На придбання туберкуліну з бюджетів ОТГ було витрачено 89,5 тис. грн.



Деталізація видатків спрямованих на покращення матеріально-технічного стану
КНП «Канівський ЦПМСД та сервісу для пацієнтів протягом 2020 року

Канівська АЗПСМ. 
Монтаж навісу над запасним входом зі сторони ізолятора, встановлення лавок для

сидіння – 50,0 тис. грн (міський бюджет)
Монтаж навісу для автомобілів – 50,0 тис. грн (міський бюджет)
Встановлення  світлового  ліхтаря  над  внутрішнім  двориком  –  250  тис.  грн

(обласний бюджет 200 тис. грн., районний бюджет – 50 тис. грн) 
Облаштовано бесідку поблизу амбулаторії 15,0 тис. грн (кошти Канівської ОТГ)
Виготовлено велопарковку, контейнер для медичних відходів та урни для сміття на

суму 10,1 тис. грн (благодійні кошти)
Проведено монтаж відеоспостереження в  приміщенні  Канівської  АЗПСМ – 38,1

тис. грн (міський бюджет)
Облаштовано  кімнату  матері  та  дитини  (для  грудного  годування).  Вартість

ремонтних робіт 3,4 тис. грн, вартість меблів 10,4 тис. грн
Облаштовано  ізолятор  для  забору  мазків  у  хворих  на  коронавірус  –  (придбано

бактерицидну лампу, жалюзі) – 2,8 тис. грн
Облаштовано гардероб, місце для самостійного вимірювання артеріального тиску.
В  КНП  «Канівський  ЦПМСД»  успішно  функціонує  контакт-центр  (з  єдиним

номером  0800).  Для  зручності  пацієнтів  в  2020  році  зона  ресепшн  була  оснащена
дзеркальними моніторами. 

За спонсорські кошти облаштовано безпечний простір для щеплень. З цією метою
встановлено металопластикові  двері,  які  відгородити зону для щеплень від  загального
коридору – 20,0 тис. грн. Закуплено зручні диванчики на суму 10,8 тис. грн. Придбано
ігрові  елементи,  шпалери,  наліпки  на  стіни  –  25,0  тис.  грн  (спонсорські  кошти).
Встановлено  інформаційний  стенд  вартістю  1,2  тис.  грн  Головою  міської  ради
подаровано LED  телевізор вартістю 5,0 тис. грн., дитячі меблі – 3 тис. грн.



Встановлено кондиціонери в кабінетах – на суму 100 тис. грн (міський бюджет)
Проведено заміну вхідних дверей – 11,0 тис. грн (кошти НСЗУ)
Придбано меблі для оснащення лікарських кабінетів на суму 125,4 тис. грн, в тому

числі шафи, столи, стільці
З метою дотримання вимог по зберіганню вакцини було придбано 2 холодильники

на суму 25,9 тис. грн. (кошти НСЗУ)
Постільна білизна, пледи в палати денного стаціонару – 4,8 тис. грн
Придбано апарат для вимірювання очного тиску – 18,0 тис.грн. (кошти НСЗУ)
Придбано 3 рециркулятори в коридори для знезараження приміщень на суму 9,3

тис. грн, 3 бактерицидні лапки (кабінет чергового лікаря, лабораторію, кабінет щеплень)
на суму 2,5 тис. грн (кошти НСЗУ)

Придбано 7 пульсоксиметрів на суму 23,3 тис. грн, 15 ростомірів на суму 8,2 тис.
грн, 

Придбано ліктьові дозатори для дезрозчинів та рідкого мила для усіх лікарських
кабінетів–  36,6 тис. грн

Повірка теплового лічильника 8,9 тис. грн
Обстеження пандусу – 3,0 тис. грн
Встановлено жалюзі в коридорах та москітні сітки – 4,2 тис. грн
Для працівників придбано брендовані халати на суму 30,5 тис. грн (кошти НСЗУ)
Застраховано  медичних  працівників  на  випадок  інфікування  коронавірусом  144

особи на суму 29,8 тис. грн за кошти міського бюджету (депутатський фонд)
Проведено ремонт  автомобілів на суму 30,5 тис. грн, один з яких залучений для

роботи в мобільній бригаді.

Застраховано  медичних  працівників  на  випадок  інфікування  коронавірусом  144
особи на суму 29,8 тис. грн за кошти міського бюджету (депутатський фонд)

Степанецька АЗПСМ. Відкрито нову амбулаторію, будівництво якої проводилося
в  у  рамках  програми  «Доступна  медицина»  за  кошти  державного  бюджету  та
співфінансування місцевих бюджетів. 

Отримано автоматичний аналізатор крові та сечі – на суму 220 тис. грн (від БФ
«МХП-ГРОМАДІ»)

Придбано 2 рециркулятори на суму – 6,2 тис. грн, 3 бактерицидні лампи на суму
2,5 тис. грн.

Придбано ліктьові дозатори для дезрозчинів та рідкого мила  - 7,2 тис. грн
Придбано диспенсери для паперових рушників на суму 3,0 тис. грн
Облаштовано зручні зони очікування (придбано дивани) на суму – 15,0 тис. грн

(спонсорські кошти).  
Обстеження пандусу – 3,0 тис. грн
Придбано жалюзі на суму 18,0 тис. грн (кошти Степанецької ОТГ). 
Туалети облаштовано сушарками для рук, тримачами туалетного паперу -  (кошти

Степанецької ОТГ) 4,5 тис. грн
Проведено інтернет – 1,2 тис. грн
Встановлено інформаційний стенд, встановлено таблички на кабінети вартістю 1,5

тис. грн
Придбано телевізор – 4,7 тис. грн
Облаштовано дитячу зону (придбано ігрові елементи, дитячі меблі) – 5,7 тис. грн 
Проведено швидкісний інтернет у всі кабінети – 2,0 тис. грн
За спонсорські кошти виготовлено світлову вивіску на амбулаторію – 20,0 тис. грн



Бобриця АЗПСМ. Відкрито нову амбулаторію, будівництво якої проводилося в у
рамках  програми  «Доступна  медицина»  за  кошти  державного  бюджету  та
співфінансування місцевих бюджетів. 

Придбано диспенсери для паперових рушників на суму 3,0 тис. грн
Придбано ліктьові дозатори для дезрозчинів та рідкого мила – 6,65 тис. грн
Встановлено інформаційний стенд вартістю 1,2 тис. грн
Придбано 2 рециркулятори на суму – 6,2 тис. грн, 3 бактерицидні лампи на суму

2,5 тис. грн
Облаштовано зручні зони очікування (придбано дивани) на суму – 10,2 тис. грн

(спонсорські кошти).  
Встановлено куллер – 1,9 тис. грн
Облаштовано туалети сушкарками для рук, тримачами для туалетного паперу – 1,5

тис. грн
Обстеження пандусу – 3,0 тис. грн
ФП с. Грищенці - придбано жалюзі  на суму 6,0 тис. грн.
ФП с. Литвинець – ЕКГ апарат – 17,6 тис. грн

Ліплявська АЗПСМ. Амбулаторію переміщено до відремонтованого приміщення.
Проведено обстеження пандусу – 2,45 тис. грн.
Придбано меблі для оснащення лікарських кабінетів на суму 12,0 тис. грн, в тому

числі шафи, столи, стільці. 
Придбано нові кушетки на суму – 3,0 тис. грн
Придбано куллер. 
Облаштовано туалети сушкарками для рук, тримачами для туалетного паперу – 1,5

тис. грн
Проведено інтернет – 1,2 тис. грн
Встановлено інформаційний стенд, виготовлено таблички на кабінети  вартістю 1,6

тис. грн
Придбано 1 бактерицидну лампу на суму 0,8 тис. грн
Ремонт автомобілю – 2,5 тис. грн

ФП с. Озерище. Проведено капітальний ремонт приміщень, заміна котла   –
200 тис. грн (кошти сільської ради).

Придбано нові меблі на суму 3,7 тис. грн, 
Встановлено бутль з помпою для води, облаштовано дитячу зону – 1,0 тис. грн

(спонсорські кошти)
Ремонт холодильнику – 2,0 тис. грн

АЗПСМ с. Мартинівка. 
Проводиться  капітальний  ремонт  за  кошти  Степанецької  ОТГ  –200,0  тис.  грн

(заміна каналізації, дверей, облаштування пандусу). 
Також проводиться ремонт в коридорі та кабінетах, облаштовано підвісну стелю –

50,0 тис. грн, проведено заміну лінолеуму, ремонт палати денного стаціонару)
Заміна електропроводки – 6 тис. грн
Придбано лави в коридор – 10,0 тис. грн
Обстеження пандусу – 2,45 тис. грн
Постільна білизна, пледи в палату денного стаціонару – 4,8 тис. грн

Межиріцька  АЗПСМ.  Проводиться  заміна  дверей,  змонтовано  стіну,  яка
відгородила приміщення амбулаторії від сільської ради, заміна напольного покриття в 2
кабінетах, змонтовано підвісну стелю, проведено ремонт в коридорі (демонтовано старі
панелі,  шпаклювання  та  фарбування  стін).  Облаштовано  пандус  згідно  вимог  ДБН.



Вартість виконаних робіт – 107,0 тис. грн (благодійні кошти ТОВ «Пономар» - 57 тис.
грн, решта – кошти НСЗУ)) . 

Проведено заміну електропроводки та встановлено новий електролічильник – 10,5
тис. грн

Облаштовано дитячу зону. Встановлено кулер з питною водою.
Проведено обстеження пандусу – 2,45 тис. грн.
Придбано жалюзі  на суму 10,0 тис. грн
Придбано 1 бактерицидну лампу на суму 0,8 тис. грн
Межиріцькою ОТГ отримано автомобіль РЕНО ДАСТЕР, який передано в оренду

Межиріцькій АЗПСМ. Також отримано комплект телемедичного обладнання.
ФП с. Хмільна. Проведено водопостачання. 

Таганчанська АЗПСМ.
Проведено обстеження пандусу – 2,45 тис. грн.
Придбано 1 бактерицидну лампу на суму 0,8 тис. грн
Облаштування пандусу – 25,0 тис. грн (спонсорські кошти)
Крім  того  придбано  12  бактерицидних  ламп  на  суму  10,6  тис.  грн  для  ФП  с.

Хмільна,  Дарівка,  Лука,  Павлівка,  Малий  Ржавець,  Мельники,  Кононча,  Сушки  (2),
Прохорівка, Литвинець, Келеберда,

Залучення благодійників. Протягом 2020 року отримано благодійної допомоги на
суму  673,1 тис.  грн.  В  тому  числі  від  ПРАТ  «Миронівська  птахофабрика»  – ЗІЗ,
деззасоби, гематологічний аналізатор крові – 194 тис. грн та автоматичний аналізатор сечі
–  21,8  тис.  грн.), місто-побратим  Фірзен  -  памперси  для  інвалідів  та  інші  вироби
медичного  призначення  на  суму  10,0  тис.  грн.,  ВО «ЧЕРКАЩАНИ» (Воскобойнік  та
Братаніч)  –  оснащення  пандусу  в  Таганчанській  АЗПСМ  25,0  тис.  грн,  ТОВ  «Віджі
Продакшн» - апарат добового моніторування АТ – 9,3 тис. грн., депутат ВР Скічко О. –
ЗІЗ, деззасоби, пробірки, - парковку для велосипедів, урни для сміття, від інших ФОП та
населення – ЗІЗи, деззасоби, пробірки тощо.

В 2020 році була налагоджена співпраця  з БО "100% ЖИТТЯ   ЧЕРКАСИ« для дієвої
профілактики та лікування туберкульозу.

Співпраця була направлена на зменшення тягаря туберкульозу та ВІЛ-інфекції через
створення  загального  доступу  до  своєчасної  і  якісної  діагностики  та  лікування
туберкульозу  та  його  резистентних  форм,  розширення  доказової  профілактики,
діагностики  та  лікування  ВІЛ-інфекції,  та  створення  стійких  та  життєздатних  систем
охорони здоров’я. 

На  надання  медико-соціальних  послуг  пацієнтам  (в  тому  числі  на  доставку  ліків
хворим на туберкульоз) з міського бюджету в 2020 році було виділено 48 тис. грн.

По Центру виданий наказ від 10.06.2020 № 129 «Про обстеження груп населення на
гемотрансфузійні інфекції та туберкульоз в лікувально-профілактичних підрозділах КНП
«Канівський  ЦПМСД»  Канівської  районної  ради»  яким  затверджені  і  впроваджені  в
підпорядкованих  лікувально-профілактичних  підрозділах  «Вимоги  до  забору  та
транспортування біоматеріалу»

Відповідно  до  даного  наказу  забезпечено  організацію  доставки  біоматеріалу
відповідно до графіку курсування автотранспорту:
- до КНП «Черкаська обласна станція переливання крові Черкаської обласної ради» для
обстеження  призовників,  учасників  АТО,  за  направленнями військкоматів  на  маркери
гепатитів В і С та наявність антитіл до ВІЛ, сифілісу.
-до КНП «Черкаський обласний центр громадського здоров’я Черкаської обласної ради»
для обстеження на ВІЛ осіб з „груп ризику“ та пацієнтів на ВІЛ 

за клінічними показами.

https://www.facebook.com/100LifeChe/?__cft__%5B0%5D=AZV3PQSy7OqNjuYoFlKwPYE26qQDctKUpL2vYTX9M3_BKB1DMQQ9f_gOXx7md2r3yjghK3_Qr4ViL3uLbKR8MT4j0E795HojZZyN82VG3pIXlGty7l4bSZgGeaCX3HjWQ1xPEv-dxBrI5rmkYijUfLFAj0QLGy343QSyxSkw3uNkMg&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/100LifeChe/?__cft__%5B0%5D=AZV3PQSy7OqNjuYoFlKwPYE26qQDctKUpL2vYTX9M3_BKB1DMQQ9f_gOXx7md2r3yjghK3_Qr4ViL3uLbKR8MT4j0E795HojZZyN82VG3pIXlGty7l4bSZgGeaCX3HjWQ1xPEv-dxBrI5rmkYijUfLFAj0QLGy343QSyxSkw3uNkMg&__tn__=kK-y-R


-до  КНП  „Черкаський  обласний  протитуберкульозний  диспансер  Черкаської  обласної
ради“ для проведення повноцінного комплексу бактеріоскопічних,  бактеріологічних та
молекулярно-генетичних  досліджень  матеріалу  на  туберкульоз  згідно  з  наказом
Управління від 18.11.2019 № 1226 „Про впровадження молекулярно-генетичного методу
діагностики туберкульозу з використанням системи Gene-Xpert з розширеним доступом
на  первинному  та  вторинному  рівнях  надання  медичної  допомоги“  (щонайменше  4
зразки).

Всього виявлено хворих на туберкульоз 15 (9 місто 6 район) осіб.
        Медичними  працівниками  Центру  сформовані  групи  “підвищеного  ризику”
населення  на  захворювання  туберкульозом,  що  підлягають  щорічному
флюорографічному обстеженню; визначаються особи, які не обстежені флюорографічно
більше 2-х років. 

Метою  цільової  соціальної  програми  протидії  захворюванню  на  туберкульоз  є
поліпшення епідемічної ситуації в напрямі зменшення кількості хворих на туберкульоз,
зниження  рівня  захворюваності  та  смертності  від  туберкульозу,  ко-інфекції
(туберкульоз/ВІЛ-інфекція),  темпів  поширення  мультирезистентного  туберкульозу,
забезпечення  безперебійного  доступу  на  туберкульоз  та  осіб  з  підвищеним  ризиком
захворювання на нього до якісного лікування, яке відповідає вимогам національних та
сучасних міжнародних стандартів, шляхом реалізації державної політики, що ґрунтується
на принципах забезпечення загального та рівного доступу населення до високоякісних
послуг з профілактики, діагностики і лікування туберкульозу.

Центром  забезпечено   в  лікувально-профілактичних  підрозділах обов’язкове
обстеження  на  туберкульоз  хворих,  які  звернулися  за  медичною  допомогою  з
симптомами характерними для  хвороб  органів  дихання,  а  також осіб,  які  кашляють  і
виділяють мокроту більше трьох тижнів, сформовані списки груп ризику з туберкульозу в
алфавітному порядку за епідемічними чинниками, за медико-біологічними чинниками, за
соціальними чинниками, забезпечується виконання планів тубдіагностики і ревакцинації
дітей,  підлітків,  своєчасне направлення віражних дітей і  підлітків  на консультацію до
фтизіатра,  забезпечена  санітарно-освітня  робота  серед  населення  та  медичних
працівників з питань профілактики та ранньої діагностики туберкульозу.

Серед  населення  проводиться  широка  роз’яснювальна  робота  з  питань
профілактики та ранньої діагностики туберкульозу.

Дорослого  населення   обстежено  на  ВІЛ  впродовж  звітного  періоду  швидкими
тестами – 671 осіб, виявлено 7 осіб.

За 2020 рік сімейними лікарями КНП «Канівський ЦПМСД» первинно виявлено 74
випадки  захворювань  на  злоякісні  новоутворення  у  дорослих.  У  дітей  та  підлітків
випадків не було.

Із 74 випадків по нозологіях:
- Шлунка – 5
- Кишківника – 16
- Гортані – 1
- Трахеї, бронхи, легені – 11
- Меланома шкіри – 2
- Інші новоутвоерення шкіри – 6
- Молочної залози – 4
- Шийки матки – 1
- Тіла матки – 5
- Яєчника – 2
- Передміхурової залози – 3
- Нирки – 2



- Сечового міхура – 1
- Щитовидної залози – 2
- Злоякісні лімфоми – 3
- Лейкози – 2.

Зважаючи  на  пандемію  COVID-19  КНП  «Канівський  ЦПМСД»  було  укладено
додатковий договір з НСЗУ за пакетом 29 «Медична допомога, яка надається мобільними
медичними  бригадами,  що  утворені  для  реагування  на  гостру  респіраторну  хворобу
COVID-19» на суму  1273,6 тис. грн. Ці кошти були використані на  доплату медичним
працівникам - 909,4 тис. грн та на придбання ЗІЗ, пробірок, деззасобів – 364,2 тис. грн

Крім того благодійно було отримано ЗІЗ в натуральній формі на суму 438,5 тис. грн
Придбано ЗІЗ та деззасоби за грошові благодійні внески на суму 86,4 тис. грн
Кількість  мобільних бригад,  які  були утворені  для забору біологічногоматеріалу у

хворих з підозрою на коронавірус складала: квітень – липень – 2, серпень-жовтень – 3,
листопад-грудень – 5. За період з 1 квітня по 31 грудня членами мобільних бригад було
зроблено забір  9523 мазків, з них 3490 позитивних.

Застраховано медичних працівників на випадок інфікування коронавірусом 144 особи
на суму 29,8 тис. грн за кошти міського бюджету 

Незважаючи  на  пандемію  коронавірусу  протягом  2020  року  проводилася  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) 

Прозорість роботи: КНП «Канівський ЦПМСД»:
- протягом 2020 року функціонувала спостережна рада
- проводилася звітність перед кожною ОТГ про напрямки використання коштів
- вся інформація про діяльність центру оприлюднювалася на офіційному веб-сайті та

на сторінках у соцмережах (Фейсбук та Інстаграм)
- проводиться розгляд скарг, які можна залишити в скринці відгуків і пропозицій,

через сайт, електронну пошту,QR-код

З метою підвищення професійного рівня лікарів та  середнього  медичного песроналу
протягом року проводилися семінари та тренінги для медичного персоналу із залученням
регіональних сертифікованих тренерів. Велика кількість персоналу Центру взяли участь у
різноманітних тренінгах, які проводилися в онлайн режимі. 

Порівняльна таблиця виконання запланованих заходів та завдань за 2020 рік
Плани на 2020 рік Інформація про 

виконання
Задекларувати 99.9 % постійно проживаючого населення,  а  також
тимчасово проживаюче

Задекларовано 
91,8%

Впровадження  електронних  карт,  електронних  направлень  до
вузьких спеціалістів
 

Виконано

Запровадження  онлайн  консультування  пацієнтів  сімейними
лікарями 

Виконано

Монтаж відеоспостереження в Канівській АЗПСМ Виконано
Відкрити  процедурний  кабінет  для  промивання  вух,  зняття  швів,
видалення кліщів тощо

Відсутність 
вільних 
приміщень 



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

Виконано

Облаштування велопарковки біля Канівської амбулаторії Виконано
Облаштування  ігрового  майданчику  та  бесідки  біля  Канівської
амбулаторії

Виконано

Облаштування дитячих куточків в амбулаторіях в с. Степанці та с.
Бобриця

Виконано в 
АЗПСМ с. 
Степанці

Створення кімнати матері та дитини в Канівській амбулаторії Виконано
Проведення “Ярмарків здоров’я” та майстер класів для населення по
наданню невідкладної допомоги

Виконано

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

Частково виконано
(через сторінку у 
ФБ, радіо, 
Дніпрова зірка)

Встановлення резервного   джерела  електроживлення  для  кабінету
щеплень

Придбано 2 
додаткові 
холодильники для 
кабінету щеплень, 
які встановлено в 
ЦРЛ

Організовувати обстеження сільських жителів на базі амбулаторій та
ФП вузькими спеціалістами  

Частково БФ 
«МХП-
ГРОМАДІ», 
офтальмолог за 
ініціативи 
ЦПМСД

Придбати  дефібрилятор,  апарат  для  вимірювання  очного  тиску,
санітарний автомобіль

Придбано апарат 
для вимірювання 
очного тиску

Придбати  гематологічні  аналізатори  та  аналізатори  сечі  в  кожну
лікарську амбулаторію

Степанецька ОТГ 
отримала від 
«МХП-ГРОМАДІ»
гематологічний 
аналізатор та 
аналізатор сечі

Запровадження платних послуг  Не запроваджено 
(відсутні 
повноваження в 
районної ради)

Замовлення лікарів для Ліплявської та Межиріцької амбулаторій   замовлено (лікарі 
працюють)

Завершити  формування  спроможної  мережі  закладів  охорони
здоров’я району

Не виконано

В  цілому,  я  можу  охарактеризувати  роботу  КНП  «Канівський  ЦПМСД»  як
конструктивну та послідовну, і  незважаючи на певні труднощі,  що є у державі,  нам з
Вами  вдається  зберігати  стабільність,  знаходити  порозуміння  та  приймати  виважені
рішення щодо надання якісної первинної медичної допомоги населенню громади з метою
забезпечення  зниження  рівня  захворюваності,  інвалідності  та  смертності  населення



шляхом  формування  і  налагодження  ефективного  функціонування  системи  надання
населенню доступної і високоякісної первинної медико-санітарної допомоги на засадах
сімейної медицини. 

Проте на сьогодні ще лишається ряд проблем, які потребують вирішення. Зокрема
це:
Проблемні питання

 Доступність  всіх  місць  надання  медичної  допомоги  для  маломобільних  груп,  в
тому числі ФП (відсутність експертного висновку буде підставою для неукладання
договору з НСЗУ та призведе до втрати фінансування (доведеться закривати місце
надання ПМД або ж повністю утримувати його за кошти відповідної ОТГ)

 Тривалий час очікування пацієнтами на прийом лікаря (виписування електронних
направлень, електронних рецептів, внесення інформації до електронних медичних
карт)

 Низький рівень доступності сільського населення до вторинної медичної допомоги
та до програми «Доступні ліки»

 Надання медико-соціальних послуг пацієнтам з туберкульозом та ВІЛ-інфекцією
  Невиконання  плану  щеплень  через  відсутність  централізованого  постачання

вакцини для вакцинації дітей 2-го року життя
 Припис  Управління  державної  служби  України  з  надзвичайних  ситуацій  в

Черкаській  області  щодо  підвищення  межі  вогнестійкості  косоурів  маршів
металевих сходових клітин

 Доплати медикам за роботу з  хворими на коронавірус (відсутність відповідного
пакету з НСЗУ на 2021 рік)

 Дефіцит лікарів (відсутність житла, підйомні молодим спеціалістам)
 Затоплення  підвалу  та  руйнування  будівлі  (просідання)  через  відсутність

гідроізоляції
 Утруднений під'їзд до будівлі Канівської АЗПСМ через скупчення транспорту 

Плани та завдання на 2021 рік
 Впровадження  корпоративного  телефонного  зв'язку,  з  переадресацією  дзвінків

пацієнтів на єдиний номер контакт-центру (за кошти НСЗУ)
 Наближення програми «Доступні ліки» до сільського населення
 Організація виїздів вузьких спеціалістів у віддалені села району
 Виконання  плану  щеплень  на  95%  (придбання  вакцини  за  кошти  місцевих

бюджетів)
 Придбання автомобіля для Канівської АЗПСМ (кошти НСЗУ)
 Дооснащення  Канівської  АЗПСМ  гематологічним  аналізатором  та  аналізатором

сечі 
 Дооснащення  команд  з  надання  первинної  медичної  допомоги  комп'ютерною

технікою (кошти міського бюджету)
 Діджиталізація сільських закладів охорони здоров’я (кошти місцевих бюджетів)
 Проведення тренінгів для лікарів та реєтраторів контакт-центру
 Розробка програми інфекційного контролю
 Проведення «Ярмарків здоров’я», лекцій в школах та на підприємствах, виступи на

радіо, публікації в пресі
 Створення спостережної ради
 Затвердження тарифів на платні послуги
 Забезпечення  доступності  усіх  місць  надання  медичної  допомоги  (в  тому  числі

ФП) для маломобільних громадян та отримання відповідних висновків (за кошти
місцевих бюджетів)



 Підвищення  вогнестійкості  металевих  конструкцій  сходів  КНП  «Канівський
ЦПМСД»

 Гідроізоляція будівлі Канівської АЗПСМ (кошти міського бюджету)
 Облаштування зимового саду (кошти гранту від БФ «МХП-ГРОМАДІ)
 Облаштування дитячої зони в АЗПСМ с. Бобриця (за кошти Бобрицької ОТГ)
 Поточний ремонт в амбулаторії «Сонечко» (кошти міського бюджету)
 Поточні ремонти в фельдшерських пунктах 
 Капітальний ремонт в АЗПСМ с. Таганча (за кошти Степанецької ОТГ)
 Заміна  пічного  опалення  фельдшерських  пунктів  на  альтернативні  джерела

опалення (електроопалення).
 Облаштування стоянки поблизу Канівської АЗПСМ
 Належне  фінансування  протягом  року  органами  місцевого  самоврядування

програми  місцевих  стимулів  для  працівників  КНП  «Канівський  ЦПМСД»  та
програми підтримки КНП «Канівський ЦПМСД» 

Директор Наталія ГОРЬОВА

Заступник директора з економічних питань Світлана ЛИТВИН


