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Інформація про заклад

Дата реорганізації в КНП 

– 30.05.2018 року

Зміна власника та назви 

– 22.10.2020 року рішення №21-06

Ліцензія на медичну практику

– наказ МОЗ від 26.07.2018 року № 1386

Акредитація

– перша категорія від 28.01.2020 року

(сертифікат УОЗ №0175)



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.



Кількість населення

Всього - 42462 осіб
- жителі міста - 23720 чол

- дорослі – 19586 чол
-діти – 4134 чол

- жителі району - 18742 чол
- дорослі -15801 чол
- діти – 2941 чол

Кількість декларацій 

Всього- 40150 осіб (94,6%)

Середній по Україні – 78,98%

Середній по області – 87,48%

Кількість місць надання ПМД – 8,

в тому числі 
АЗПСМ – 7            
ФАП– 1 

Кількість штатних посад – 148 посад

в тому числі
лікарі – 31,75
середній медичний персонал – 61,75
молодший медичний персонал – 13,0
інший персонал – 41,5

Загальний огляд укладених декларацій станом на 01.01.2022 року



Перелік послуг, які безоплатно надаються КНП «Канівський ЦПМСД» 
в межах програми медичних гарантій та оплачуються НСЗУ

• Огляд сімейного лікаря, лікаря-терапевта, лікаря-педіатра

• 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 (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



Дані про місця надання первинної медичної допомоги та укладені декларації 
(станом на 01.01.2022)

на 01.01.2021 рік

Кількість місць надання ПМД – 34,
в тому числі 

АЗПСМ – 7            
ФАП– 27

на 01.01.2022 рік

Кількість місць надання ПМД – 8,
в тому числі 

АЗПСМ – 7            
ФАП– 1 

Крім того, МПТБ – 26, в тому числі :
Канівська ТГ – 5
Ліплявська ТГ – 4
БобрицькаТГ – 7
Степанецька ТГ – 10



Кадрове забезпечення КНП «Канівський ЦПМСД»

Категорія 
персоналу

Штатні посади Зайняті посади Фізичні 
особи

Середньомісячний посадовий 
оклад

2021 рік 
(факт)

2022 рік (план)

Лікарі 31,75
в тому числі 3 
лікарі-інтерни

29,75
в тому числі 3 
лікарі-інтерни

31
в тому числі 3 
лікарі-інтерни

16165 21875

Середній медичний 
персонал

61,75 61,0 72 11846 14720

Молодший 
медичний персонал

13,0 13,0 13 7418 7224

Інший персонал 41,5 35,75 36 11883 12500

ВСЬОГО 148 139,5 152 12364 14505

Кількість зайнятих посад на 1 посаду лікаря – 4,2 (рекомендований норматив МОЗ – 4,3 посади)



Кадрове забезпечення КНП «Канівський ЦПМСД»

Кваліфікація медичних працівниківВікова структура медичного персоналу 
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Статистика ведення електронних медичних записів в електронній системі охорони 
здоров'я за 2021 рік медичними працівниками КНП «Канівський ЦПМСД»



Аналіз створених електронних направлень лікарями КНП «Канівський ЦПМСД» за 2021 рік



Загальний огляд виписаних лікарями КНП «Канівський ЦПМСД» за 2021рік 
медичних висновків про тимчасову непрацездатність



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

лікарями КНП «Канівський ЦПМСД» за 2021рік



БОРОТЬБА З ПАНДЕМІЄЮ COVID-19

На придбання деззасобів, засобів індивідуального захисту витрачено – 327 тис. грн

На придбання пробірок для ПЛР-тестування витрачено 192,9 тис. грн

На придбання швидких тестів для виявлення антигена COVID-19, COV-S23  - 21,2 тис. грн

Облаштовано два ізолятори з окремим входом, як оснащені усім необхідним обладнанням, ЗІЗ та 
витратними матеріалами

Окремий ізолятор, для хворих з підозрою на COVID-19 оснащений усім необхідним



БОРОТЬБА З ПАНДЕМІЄЮ COVID-19

2020 2021

Зроблено ПЛР-тестів 13251 7314

з них позитивних 5360  (40,4%) 3214 (43,9%)

дорослі 4842 2984

діти 518 (9,7%) 230 (7,7%)

міські жителі 2217 3996

сільські жителі 1364 997

Госпіталізовано 412 (7,7%) 268 (8,3%)



БОРОТЬБА З ПАНДЕМІЄЮ COVID-19

Створено центр вакцинації COVID-19 при Канівській АЗПСМ, в кожній сільській 
амбулаторії пункти щеплень.

Встановлено відеоспостереження в пункті вакцинації – вартість робіт 9,6 тис. грн

Для забезпечення належного температурного режиму для зберігання вакцин, в
разі відключення електроенергії, придбано та встановлено генераторну станцію
вартістю 89,9 тис. грн; джерело безперебійного живлення вартістю 3,9 тис.грн
(кошти Канівської ТГ)

Центр вакцинації COVID-19



ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО СТАНУ ВАЦИНАЦІЇ ВІД COVID-19 

пацієнтів, які уклали декларації з лікарями КНП «Канівський ЦПМСД»

станом на 01.01.2022 

станом на 20.01.2022 

1 місце в області за рівнем охоплення профілактичними щепленнями дітей  та дорослих від інших

небезпечних захворювань, таких як кір, краснуха, дифтерія, поліомієліт та інші.



Фінансування КНП «Канівський ЦПМСД» від НСЗУ за програмою медичних гарантій                                                  
протягом 2021 року

6%

94%

Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на 
туберкульоз на первинному рівні - 38,4 тис. грн

Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-
19 - 1574,4 тис. грн

Первинна медична допомога - 24878,9 тис.грн                    
ВСЬОГО - 26491,5 тис. грн



Структура дохідної частини КНП «Канівський ЦПМСД» за 2021 рік (всі джерела)



Благодійні внески та централізовані поставки

Автоматичний гематологічний аналізатор крові 
від депутата  Черкаської райради  Романа Сущенка та 

ТОВ «НІЦ «Сканер» 

Дефібрилятор 
(кошти населення 

та БФ «МХП-
ГРОМАДІ»

Надходження в натуральній формі - 656,6 тис. грн
в тому числі:

- основні засоби – 78,6 тис. грн (4 кондиціонери –
28,9 тис. грн, телевізор – 5,0 тис. грн, холодильник,
кисневий концентратор, термоконтейнер)

- медикаменти, ЗІЗ – 577,0 тис. грн

Централізовані поставки - 6981,7 тис. грн
- 11 кисневих концентраторів та 1 ноутбук на

суму 425,3 тис. грн
- лікарські засоби та вакцини на суму 6556,4

тис. грн

За рахунок благодійних внесків придбано:
автоматичний аналізатор (100,0 тис. грн
(співфінансування), дефібрилятор – 48,0 тис. грн,
бензин – 13,0 тис. грн, вироби медичного
призначення – 14,0 тис. грн. Загалом використано
175 тис. грн.

Кондиціонери для лікарських кабінетів та кисневий концентратор від 
депутата Черкаської облради Олександра Воскобойніка та БФ «МХП-

ГРОМАДІ»



Структура видатків КНП «Канівський ЦПМСД» (з усіх джерел фінансування) 

за 2021 рік

65%

13%

4%

5%

3%

1%
2%

1%
6%

Оплата праці - 20699,4 тис.грн

Нарахування на оплату праці - 4033,1 тис. грн

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 1266,9 тис. грн

Медикаменти та перев’зувальні матеріали 1518,1 тис. грн

Продукти харчування - 29,9 тис. грн

Оплата послуг (крім комунальних) - 1104,9 тис. грн

Видатки на відрядження - 14,0 тис. грн

Оплата теплопостачання - 232,7 тис. грн

Оплата електропостачання - 576,6 тис.грн

Оплата водопостачання - 28,1 ттис. Грн

Оплата газопостачання - 197,0 тис. грн

Інші енергоносії - 4,8 тис. грн

Інші видатки - 127,6 тис. грн

Капітальні видатки - 1787,1 тис. грн                                                             
ВСЬОГО ВИДАТКИ - 31919,1 тис. грн



Забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів лікарськими та технічними засобами 
відповідно до постанов КМУ від 17.08.1998 №1303 та від 03.12.2009р. №1301

Назва техзасобу Канів ТГ Степанці ТГ Бобриця ТГ Ліпляве ТГ

сума, 
тис.грн

к-ть осіб сума, 
тис.грн

к-ть осіб сума, 
тис.грн

к-ть осіб сума, 
тис.грн

к-ть осіб

Памперси 237,4 51 21,6 6 16,6 6 64,1 9

Калоприймачі, 
сечоприймачі

79,6 7 42,2 3 17,2 2 14,9 1

Молочні суміші 
дітям, народженим 
ВІЛ-інфікованими 
матерями

8,7 2 0,9 1 16,3 2 9,1 2

ВСЬОГО 325,7 60 64,7 10 50,1 10 88,1 12



ПОКРАЩЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ
• два автомобілі для Канівської амбулаторії на загальну суму 900,3 тис.рн., в тому числі  «Renault Duster» вартістю 568, тис.грн; «Chevrolet 

Cobalt»  вартістю 331,5 тис.рн (кошти НСЗУ)

• гематологічний аналізатор – 200 тис. грн 

• комп'ютерна техніка (моноблоки – 30 шт , ноутбуки – 2, принтери 2 шт, БПФ – 3 шт) (кошти НСЗУ) – 666,5 тис. грн

• меблі для лікарських кабінетів – 105,6 тис. грн, меблі для облаштування дитячої зони – 5,7 тис. грн

• медичні меблі (кушетки, штативи для внутрішньовенних вливань, столики операційні для руки, столики інструментальні, шафи медичні – на 
суму 90,8 тис.грн

• 2 інфузійних шприцевих насоси на суму 33,1 тис. грн 

• 2 відсмоктувачі  на суму 6,1 тис. грн.

• апарат СРАР вартістю 22,5 тис. грн. 

• електрокардіограф – 18 тис. грн

• автоматичний дефібрилятор  – 48 тис. грн (благодійні кошти та кошти БФ «МХП-ГРОМАДІ»)

• пульсокиметри – 20 шт, безконтактні термометри – 38 шт, тонометри – 15 шт, камертон та поліхромні таблиці, термосумки 10 шт , ліктьові 
дозатори для деззасобів, диспенсери для паперових рушників на суму 61,5 тис. грн. 

• 10 кондиціонерів  на суму 60 тис. грн, в тому числі 6 шт за кошти НСЗУ на суму 36,4 тис. грн,, решта надано в якості благодійної допомоги. 

• 20 мобільних  телефонів на суму 54,8 тис. грн, придбано окремі телефонні номери кожному з лікарів. 

• придбано  20 мобільних  телефонів на суму 54,8 тис. грн, придбано окремі телефонні номери кожному з лікарів для здійснення  телефонного  
консультування пацієнтів сімейними лікарями 

• централізовано отримано 11 кисневих концентраторів та 1 ноутбук на суму 425,3 тис. грн



Парковка та навіс для автомобілів 

Монтаж кондиціонерів 
(кошти спонсорів, кошти НСЗУ)

Покращення сервісу для пацієнтів та працівників Канівської амбулаторії ЗПСМ

Облаштовано зимовий сад (зручні диванчики, станція для 
зарядки мобільних пристроїв, телевізор,  куллер)

Мобільні телефони для сімейних 
лікарів (депутатські кошти)

Встановлено автоматичний 
дефібрилятор

Оновлено вивіски в коридорах 
для зручної навігації



МЕЖИРІЦЬКА АМБУЛАТОРІЯ ЗПСМ 

Ремонт МПТБ с. Пекарі (депутатський фонд)

Проведено ремонт водогону – 7,0 тис. грн; 
Змоновано підвісну стелю -20,0 тис. грн.
Засфальтовано парковку поблизу АЗПСМ с. Межиріч, висаджено зелені насадження, 
вставновлено лаву для сидіння.
Облаштовано пандус, проведено ремонт внутрішнього туалету та    каналізаційної системи  в 
МПТБ  с. Пекарі -57,5 тис. грн;
Проведено монтаж системи пожежної сигналізації в  АЗПСМ с.Межиріч -31,2 тис. грн; замінено 
електролічильник в с. Пекарі – 2,6 тис. грн.
Придбано офісні меблі – 40,6 тис. грн
Медичні меблі – 24,4 тис. грн
Медичне обладнання  2,2 тис. грн
Інформаційні стенди згідно вимог НСЗУ – 5,6 тис. грн
Холодильник – 5,6 тис. грн
Виготовлено експертний висновок на амбулаторію  – 48,8 тис. грн
Модернізація  комп’ютерної техніки -15,0 тис. грн
Вимірювання опору заземлення – 4,8 тис. грн

Кабінети, денний стаціонар АЗПСМ с. Межиріч



СТЕПАНЕЦЬКА АМБУЛАТОРІЯ ЗПСМ

Бізіборд для дитячої зони – 1,5 тис. грн
Медичні меблі (стіл для проведення операцій на руці) – 2,2 тис. грн
Медичне обладнання 4,6 тис. грн (термометри інфрачервоні – 4 шт, мішок АМБУ, пульсоксиметр,
термометри, термоконтейнер, штатив)
Інформаційні стенди згідно вимог НСЗУ – 3,6 тис. грн
Диспенсери для деззасобів, рідкого мила, туалетного паперу, рукавичок – 4,0 тис. грн
Москітні сітки на вікна – 3,5 тис. грн
Виготовлено експертний висновок на амбулаторію – 10,2 тис. грн
Отримано автомобіль в рамках програми «Доступна медицина»



МАРТИНІВСЬКА АМБУЛАТОРІЯ ЗПСМ

• Будівельні матеріали для поточного ремонту в амбулаторії, облаштування підвісної стелі амстронг (палата денного
стаціонару) - 47,1 тис. грн

• Заміна електропроводки в амбулаторії – 10,3 тис. грн
• Меблі для дитячої зони –5,1 тис. грн.
• Лави для сидіння – 7 шт на суму 17,5 тис. грн
• Медичні меблі (маніпуляційні столики 4 шт) – 24,8 тис. грн
• Медичне обладнання 7,9 тис. грн (термометри інфрачервоні – 2 шт, мішок АМБУ, пульсоксиметр, термометри,

термоконтейнер, штативи)
• Інформаційні стенди згідно вимог НСЗУ – 4,4 тис. грн
• Виготовлено експертний висновок на амбулаторію – 7,7 тис. грн
• Вимірювання опору заземлення – 4,8 тис. грн



ТАГАНЧАНСЬКА АМБУЛАТОРІЯ ЗПСМ

Поточний ремонт амбулаторії (облаштування туалету) – 150 тис. грн
Облаштування підвісної стелі – 33,9 тис. грн, жалюзі – 12,5 тис. грн, заміна балконного блоку, вікна  – 37,6 тис. грн
Заміна ленолеуму в коридорі – 10,1 тис. грн
Заміна віконних блоків, дверей – 33,9 тис. грн
Будівельні матеріали для ремонту – 10,0 тис. грн 
Диспенсери для деззасобів, рідкого мила, туалетного паперу, рукавичок  – 3,7 тис. грн
Медичні меблі – 9,1 тис. грн
Медичне обладнання  4,6 тис. грн
Інформаційні стенди згідно вимог НСЗУ – 3,6 тис. грн
Виготовлено експертний висновок на амбулаторію  – 6,9 тис. грн
Вимірювання опору заземлення – 4,8 тис. грн



БОБРИЦЬКА АМБУЛАТОРІЯ ЗПСМ

Облаштовано дитячу зону – 1,6 тис. грн

Медичні меблі – 2,2 тис. грн

Медичне обладнання  4,0 тис. грн

Інформаційні стенди згідно вимог НСЗУ – 3,6 тис. грн

Диспенсери для деззасобів, рідкого мила, туалетного паперу, рукавичок  – 3,5 тис. грн

Виготовлено експертний висновок на амбулаторію  – 5,3 тис. грн

Виготовлено експертний висновок на ФАП с. Литвинець  – 2,1 тис. грн

Отримано автомобіль в рамках програми «Доступна медицина»



ЛІПЛЯВСЬКА АМБУЛАТОРІЯ ЗПСМ

до капітального ремонту

після капітального ремонту

В рамках реалізації другого етапу Національної програми "Велике
будівництво" проводено капітальний ремонт Ліплявської амбулаторії
загальної практики сімейної медицини.

Кошторисна вартість Проекту - 3 635,530 тис.грн., з них кошти бюджету
Ліплявської сільської ради складають 10% його вартості, що становить
363,553 тис.грн.

______________________________________________________________

Медичні меблі (кушетка, шафа медична, столик інструментальний, стіл
для операцій на руці) – 15,1 тис. грн
Медичне обладнання (мішок Амбу, термометр безконтактний,
бактерицидна лампа, контейнер для вакцин) - 5,3 тис. грн
Інформаційні стенди згідно вимог НСЗУ – 3,6 тис. грн
Виготовлено експертний висновок на амбулаторію – 6,3 тис. грн
Вимірювання опору заземлення – 4,8 тис. грн
Диспенсери для деззасобів, рідкого мила, туалетного паперу,
рукавичок – 3,4 тис. грн



СПІВПРАЦЯ З БО «100% ЖИТТЯ ЧЕРКАСИ»

Налагоджена співпраця з БО «100% ЖИТТЯ ЧЕРКАСИ»
для дієвої профілактики та лікування туберкульозу.

В 2021 році на надання медико-соціальних послуг з
профілактики ВІЛ/туберкульозу та супроводу 15 хворих
на ВІЛ-інфекцію/туберкульоз з місцевих бюджетів
загалом витрачено 29,6 тис. грн. (Канів 9 осіб, Степанці
– 2 особи, Бобриця - 4 особи).

На придбання туберкулінів витрачено 18,5 тис. грн



Популяризація здорового способу життя 

Акція до Всеукраїнського дня боротьби з 
захворюванням на рак молочної залози

Щотижневі виступи на радіо Ярмарки здоров’я

Конкурс дитячого малюнку «Здоров’я очима дітей»Активне ведення сторінки 
закладу в соцмережах



НАВЧАННЯ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

• Навчання лікарів та медичних сестер на базі Канівської АЗПСМ 

• Участь 2 лікарів Канівської АЗПСМ в Азовській школі сімейної медицини (м. Бердянськ)

• Онлайн-навчання з питань надання паліативної допомоги (5 лікарів, 5 медсестер) 

• Навчання в школі протидії COVID-19 для медичних сестер, лікарів та керівників 

медичних закладів 

• Участь  в менторській програмі з питань громадського здоров’я для територіальних 

громад

• Участь завідувача Канівської АЗСПМ в програмі «Менторство в інтернатурі»

• Навчання з питань клієнтського сервісу (м. Одеса)

• Навчання лікарів та медичних сестер Канівської АЗПСМ з питань інфекційного 

контролю (м. Одеса)

• Стажування директора в Польщі з питань клінінгу в медичних закладах



УЧАСТЬ У ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ФОРУМАХ ТА КОНФЕРЕНЦІЯХ

КНП «Канівський ЦПМСД» в 2021 році зайняв ІІ місце серед закладів первинної медичної допомоги за
версією Public Health Awards 2021

В рамках проекту USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я» КНП «Канівський ЦПМСД» в 2021 році
ділився досвідом надання первинної медичної допомоги з іншими закладами охорони здоров’я, які
надають ПМД



ПРОЗОРІСТЬ РОБОТИ

- створено спостережну раду 

- звітність перед кожною ОТГ про напрямки використання коштів
- оприлюднення інформації про діяльність центру на офіційному веб-сайті та на сторінках у 

соцмережах (Фейсбук та Інстаграм)
- розгляд скарг, які можна залишити в скринці відгуків і пропозицій, через сайт, електронну 

пошту,QR-код
- оприлюднення усієї інформації про діяльність центру на офіційному веб-сайті - https://kaniv-

centr.pmsd.org.ua

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


Плани на 2021 рік Інформація про виконання
Задекларувати 99% постійно проживаючого населення, а також тимчасово проживаюче Задекларовано 94,6% населення

Впровадження корпоративного телефонного зв’язку, з переадресацією дзвінків пацієнтів на єдиний номер контакт-

центру 

Виконано

Наближення програми «Доступні ліки» до сільського населення Виконано, кількість 

Організація виїздів вузьких спеціалістів у віддалені села району Частково, виїзди сімейних лікарів

Виконання плану щеплень на 95 % Виконано, І місце в області за рівнем вакцинації

Придбання автомобіля для Канівської АЗПСМ Придбано 2 автомобілі за кошти НСЗУ 

Дооснащення Канівської АЗПСМ гематологічним аналізатором та аналізатором сечі Частково (придбано гематологічний аналізатор 

– 200 тис. грн)

Дооснащення команд з надання первинної медичної комп’ютерною технікою Виконано (за кошти НСЗУ -30 комп’ютерів, 2 

принтери, 3 багатофункціональні пристрої  на 

суму 666,5 тис. грн

Діджиталізація сільських закладів охорони здоров’я Виконано

Проведення тренінгів для лікарів та реєстраторів  контакт-центру Виконано 

Розробка програми інфекційного контролю Виконано

Проведення ярмарків здоров’я, виступи на радіо, публікації в пресі Виконано

Створення спостережної ради Виконано 

Затвердження тарифів на платні послуги Не виконано

Забезпечення доступності усіх місць надання медичної допомоги для маломобільних громадян  та отримання  

відповідних висновків

Виконано

Підвищення вогнестійкості металевих конструкцій сходів КНП «Канівський ЦПМСД» Не виконано 

Гідроізоляція будівлі Канівської АЗПСМ Виконано

Облаштування зимового саду

Облаштування дитячої зони в АЗПСМ с. Бобриця Виконано 

Капітальний ремонт в АЗПСМ с. Таганча (кошти Степанецької АЗПСМ) Частково виконано

Облаштування стоянки поблизу Канівської АЗПСМ Виконано 

Фінансування програми місцевих стимулів та програми підтримки КНП «Канівський ЦПМСД» Виконано частково

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ, ЗАПЛАНОВАНИХ на 2021 рік



 Низький відсоток охоплення населення вакцинацією проти COVID-19 (2 дозами)

 Надання медико-соціальних послуг пацієнтам з туберкульозом та ВІЛ-інфекцією

 Надання медичних послуг паліативним хворим

 Недоотримання коштів від НСЗУ за програмою медичних гарантій через дефіцит лікарів. 
Причина відсутності лікарів - відсутність житла, підйомні молодим спеціалістам.

 Протікання даху Канівської АЗПСМ

 Припис Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій в Черкаській області 
щодо підвищення межі вогнестійкості косоурів маршів металевих сходових клітин

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ



 Виконання плану щеплень дорослим та дітям відповідно до календаря щеплень на 95% та внесення усіх даних до електронної системи охорони 
здоров’я

 Охоплення вакцинацією проти COVID-19 (2 дози) 80% населення з внесенням всіх даних до електронної системи охорони здоров’я. 

 Ремонт лабораторного кабінету та ЕКГ кабінету , оснащення новими меблями.

 Дооснащення Канівської АЗПСМ аналізатором сечі, відсмоктувачем слизу для дітей першого року життя

 Проведення тренінгів для лікарів, медичних сестер та реєтраторів контакт-центру

 Проведення «Ярмарків здоров’я», лекцій в школах та на підприємствах, виступи на радіо, публікації в пресі

 Налагодження роботи мультидисциплінарної команди з надання паліативної допомоги хворим (забезпечення доставки виробів медичного 
призначення паліативним хворим за місцем їх проживання).

 Забезпечення доступності усіх місць надання медичної допомоги для осіб з проблемами зору. 

 Затвердження тарифів на платні послуги

 Підвищення вогнестійкості металевих конструкцій сходів КНП «Канівський ЦПМСД» (кошти міського бюджету)

 Ремонт даху Канівської АЗПСМ (кошти місцевого бюджету)

 Поточний ремонт в амбулаторії «Сонечко» (кошти місцевого бюджету)

 Капітальний ремонт в АЗПСМ с. Таганча (за кошти Степанецької ОТГ)

 Належне фінансування протягом року органами місцевого самоврядування програми місцевих стимулів для працівників КНП «Канівський ЦПМСД» 
(придбання квартири) та програми підтримки КНП «Канівський ЦПМСД» 

Функціонування на постійній основі  “Школи здоров’я” для пацієнтів, проведення тренінгів для населення та медичного персоналу по наданню 
невідкладної допомоги 

ПЛАНИ ТА ЗАВДАННЯ НА 2022 рік



Вчіться, поки інші сплять, працюйте, поки інші 
відпочивають, будьте готові, поки інші 
розслабляються і мрійте, поки інші плачуться. 

William Dudley Ward

Дякуємо
за співпрацю та підтримку!


