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АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ 
КНП «ЦПМСД» Андрушівської районної ради за 2020 рік.

Заклад пройшов акредитацію та отримав акредитаційний сертифікат І 
категорії.

Отримано ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної 
практики від 27.09.2018 р. № 34 наказ МОЗ України №1758.

Заклад працює на підставі статуту затвердженому рішенням 2 сесії VIII 
скликання від 23.12.2020 року № 5, № 6, а також рішенням Андрушівської 
районної ради, голови РДА, наказів Міністерства охорони здоров’я України, 
Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації.

Робота КНП «Центр ПМСД» Андрушівської районної ради спрямована 
на профілактику і своєчасне виявлення хворих на туберкульоз, онкопатологію, 
охорону материнства і дитинства, профілактику та лікування населення 
району, профілактику захворювання населення керованими інфекціями та 
попередження їх профілактичними щепленнями.

Вся діяльність закладу проводиться відповідно до планів основних 
організаційних заходів, основних видів діяльності, фінансово господарської 
діяльності та взаємозв’язків із органами влади та громадськими організаціями. 
У КНП «Центр ПМСД» проводяться оперативні наради, медичні ради, клінічні 
конференції з працівниками закладу.

В закладі проводиться активна робота по виконанню пілотного проекту 
щодо відшкодування вартості лікарських засобів для лікування пацієнтів з 
серцево-судинними захворюваннями, цукровим діабетом та бронхіальною 
астмою.

Взято ПЛР тестів за 2020 рік -  735 з них виявлено у 561 особи. $ /*
Заключено 21996 декларацій з населенням району, що становить 82,6%.
Мережа закладів КНП «Центр ПМСД» Андрушівської районної ради 

складається з 5 АЗПСМ, 9 ФАП-ів та З ФП, 2 СЛА. При кожному



лікувальному закладі діють денні стаціонари, розгорнуто 58 денних ліжок при 
АЗПСМ.

В ЦПМСД працює 19 лікарів і 55 середніх медичних 
працівників.

Забезпеченість населення лікарями на 10 тис. населення 7,1 середнім 
медичним персоналом -  20,6. Відсоток укомплектованості посад лікарів 
фізичними особами - 100,0% по області - 71,7%, середнім  медичним 
персоналом фізичними особами 100,0% , по області - 100,0%.

Середня чисельність наявного населення
Населення району 2019 р. 2020 р.

Всього населення 27097 26617
в т.ч. дорослого 22767 22490
діти до 14 років без ОТГ 3617 3460
діти до 1 року без ОТГ 225 187
Працездатного 18830 18854

Основні демографічні показники
Показники в 

районі 
обслуговуванн 

я
2020 рік

Народилося всього 224
Дитяча смертність на 1000 населення 

дитячого віку
4,48%

Малюкова смертність на 1000 
народжених живими 0,76

Перинатальна смертність на 1000 
народжених живими

0

Материнська смертність



Кількість відвідувань до лікарів та лікарів додому на 1-го жителя
Кількість відвідувань до лікарів Кількість відвідувань 

лікарів додому
всього 1 -го жителя всього На 1-го 

жителя
2020 рік 65327 2,4 4931 0,1

Структура смертності по причинах
2019 рік 2020 рік порівняння

померло всього ( абс. число) 625 594
в тому числі в працездатному віці 120 96
відсоток померлих в працездатному віці 19,2% 16,1% - 3.1 %
серцево судинні захворювання 491-78,5% 441-74,2% - 4.3%
хвороби органів дихання 5-0,8% 28-4,7% + 3.9%
хвороби органів травлення 12-1,92% 11-1,8% - 0.12%

Кількість померлих від серцево-судинних захворювань постійно 
займає провідне місце і перевищує державні показники.

Хвороби органів дихання збільшилися за рахунок респіраторно 
вірусної хвороби СоУісІ -  19.

Показники терапевтичної служби:
Поширеність на 100 тис. дорослого населення 2019 рік 22767, 2020

зік-22490.
Оптима
льний
показни

2019 рік Оптимальний

показник

2020 рік Порівш
ння

Артеріальна гіпертензія 6345 27869,2 5452 24241,8 -3,6

Стенокардія 1199 5266,3 926 4117,3 -ІД

Захворюваність на 100 тис. до оослого населення 22490
2019р. 2020р. 2019р. 2020р. Порівняння

Артеріальна гіпертензія 189 298 830,1 1325,0 +494,9

Стенокардія 25 56 109,8 248,9 +139,1
Інфаркт міокарда 13 10 57,1 44,4 -12,7



Смертність на 100 тисяч дорослого населення 22490
Інфаркт міокарда 2 1 8,7 4,4 -4,3
Ішемічна х- ба серця 126 139 553,4 618,0 +64,6

Робота денного стаціонару
Роки Проліковано Кількість Середній

хворих л/днів л/день
2020 2985 18240 6,1

Первинний вихід на інвалідність
на 10 тисяч п зацездатного населення

Признано інвалідами 
всього

Показники на 1< тис 
населення

2020 2020

Гіпертонічна хвороба 2 1,12
Цереброваскулярні

захворювання
6 3,35

Хвороби органів дихання 4 2,23
Хвороби органів травлення 2 1,12

Атеросклеротичний
кардіосклероз

0 0

Стенокардія 0 0
Всього 14 7,82

► II. Профілактична робота
Профілактичний напрямок розвитку охорони здоров’я є першочерговий у 

заходах щодо збереження здоров’я населення району. За останній рік план 
профілактичних щеплень дітям до 1-го року був виконаний по району на 
100% . Слід зазначити, що робота по профілактиці туберкульозу серед дітей 
проводиться на достатньому рівні. Моніторинг за раннім виявленням 
хворих на туберкульоз при профілактичних оглядах здійснюється за 
допомогою 2-х показників - профілактичні огляди населення з метою 
раннього виявлення хворих на туберкульоз (на 1000 дорослого населення)



та відсоток виявлених хворих при цих оглядах. Одним із напрямків 
профілактичної роботи є охоплення вагітних 2-х разовим ультразвуковим 
скринінгом у термін до 22 тижнів. Враховуючи небезпеку передачі ВІЛ 
інфекції від матері до дитини, велике значення має 100% обстеження 
вагітних жінок.
► IV. Впровадження пріоритетних форм забезпечення медичної 
допомоги

Однією з пріоритетних форм амбулаторно-поліклінічної діяльності є 
робота денних стаціонарів. Показник пролікованих у денних стаціонарах - 
показник зменшується. Одним з напрямків реформування закладів 
первинної медико-санітарної допомоги є розвиток сімейної медицини. 
Матеріально-технічний стан закладу покращився завдяки оснащенню :
1. Легковим автомобілем 1 шт. -  449900,00 грн.
2. Рециркуляторною ультрафіолетовою бактерицидною лампою -  3 шт, - 

10373,62 грн.
3. Термометром безконтактним інфрачервоним -  2 шт. -  4400,00грн.
4. Пірометром 1 шт,- 2750,00 грн.
5. Електрокардіографом 1 шт. -  24000,00грн.
6. Тонометром АТ 3 шт. -  1223,00грн.
7. Термометром «Волес» 12 шт. -  240,00грн.
8. Засоби індивідуального захисту по боротьбі з СоУісІ -19:
- захисний щиток - 50 шт. -  2600,00 грн.
- шапочки одноразові -  1700 шт. -  1429,00 грн.
- бахіли -  500 шт. -  420,00 грн
- швидкий тест -  50 шт. -  12500,00грн.
- респіратор РРЗ -  400 шт. -  45800,00 грн.
- ПЛР тести ( база) -  25 шт. -  4556,50 грн.
- Пробірки -  1000 шт. -  6500,00 грн. (+ 500 шт. -  2425,00грн.)
- Пробірки для забору зразків ПЛР -  1500 шт. -  10344,10 грн.
- Маски одноразові -  13150 шт. -46446,35 грн.
- Халати -  960 шт. -  37649,58 грн (+129 шт. -5031,00 грн.)
- Комплект одягу протиепідемічний -  50 шт. -  43000,00 грн.
- Рукавички оглядові -  6342 шт. -  31173,50 грн.
- Мило рідке -  2100 грн
- Паперові рушники -  4200 грн.
- Дезінфікуючі розчини: антисептик -  307 л.-56396,17 грн., спирт -  210 фл.

-  4308,20 грн., деззасоби —110 л., 81 кг. -  34039,00 грн.
Загальна сума : 837511,32 грн.



Забезпечення належного рівня надання медичної допомоги; 
'Максимальне охоплення хворих на ГРВІ обстеженнями на виявлення 

СоУісІ -  19, виконання всіх протиепідемічних заходів;
Виявлення онкозахворювань на ранніх стадіях;
Зменшення рівня смертності населення;
Доведення табеля оснащеності до 100%;
Виконати укладення декларацій з пацієнтами на 100 %.

Директор Володимир ПАЛАЗЮК


