
Інформація про роботу   

КНП «Новоушицький центр ПМСД» 

 За І квартал 2021  року 
 

 
КНП «Новоушицький центр ПМСД» Новоушицької селищної ради 

обслуговує 26984  населення району ( I кв.2020  р.-27461  населення). 
 

- в тому числі  працездатного віку – 14545  чоловік ( I кв.2020 р.-13793 

чоловік). 
 

- дитячого населення – 4178  дитини ( I кв.2020 р.-4326  дітей). 

 
За звітний період робота КНП «Новоушицький центр ПМСД» 

Новоушицької селищної ради була спрямована на виконання наказів 

Міністерства охорони здоров`я України, регламентуючих наказів, 
розпоряджень Департаменту охорони здоров`я  Обласної державної 

адміністрації, Новоушицької об’єднаної територіальної громади, районної 

державної адміністрації та направлена на покращення надання медичної 
допомоги жителям району.  

 

До складу КНП «Новоушицький центр ПМСД» Новоушицької 
селищної ради входить 6 амбулаторій загальної практики-сімейної 

медицини (Новоушицька АЗП/СМ, Вільховецька АЗП/СМ, 

Зеленокуриловецька АЗП/СМ, Куражинська АЗП/СМ , Струзька 
АЗП/СМ,Глібівська АЗП/СМ)  та 40  МПТБ ,2  ФАП та 2 ФП.  

 

   Більшість МПТБ  та ФАП укомплектовані медичними працівниками. 
Не укомплектованими основними працівниками є наступні заклади: 

 

ФАП с.Песець-1.0 посади, 
МПТБ с.Іванківці-1,0 (дикрет), 

МПТБ с.Нова Гута-1,0 (дикрет), 

МПТБ с.Пижівка-1,0, 
МПТБ с.Іванівка-0,5, 

МПТБ с.Глибочок-0,5, 

МПТБ с.Щербівці, 
жителям МПТБ с.Балабанівка медичну допомогу надає фельдшер ФП 

с.Мала Стружка, 

жителям МПТБ с.Джурджівка медичну допомогу надає фельдшер 
МПТБ с.Гута Глібівська, 



жителям МПТБ с.Губарів медичну допомогу надає фельдшер МПТБ 
с.Вахнівці, 

жителям МПТБ с.Загоряни медичну допомогу надає фельдшер МПТБ 

с.Бучая, 
жителям МПТБ с.Цівківці медичну допомогу надає фельдшер МПТБ 

с.Браїлівка, 

жителям МПТБ с.Стара Гута медичну допомогу надає фельдшер МПТБ 
с.Ставчани, 

жителям МПТБ с.Заміхів медичну допомогу надає фельдшер МПТБ 

с.Жабинці. 

 
З метою покращення якості та тривалості життя жителів об’єднаної 

територіальної громади та з метою підвищення доступу сільського 

населення до якісної медичної допомоги  в Новоушицькій селищній раді  

затвердженні та працюють  програми: 
 

-  Програма  розвитку охорони здоров’я Новоушицької селищної об’єднаної 

територіальної громади 2020-2024 роки.  
-Програма покращення надання медичної допомоги хворим ,які потребують 

гемодіалізу на 2021 рік. 

-Програма розвиток людського капіталу та підготовки медичних кадрів на 
2019-2026 роки. 

 

Демографічна ситуація за I квартал 2021 року-народжуваність-23  ( I 
кв.2020 р.-25). 

 

Загальна смертність-169  ( I кв.2020 р.-132). 
 

Структура загальної смертності -хвороби: 

 
-системи кровообігу- 107 (I кв.2020 р.-80). 

-новоутворення -15   (I кв.2020 р.-13). 
-симптоми,ознаки,невизначені стани-10   (I кв.2020 р.-7). 

-органи дихання-  6 ( I кв.2020 р.-10). 

-травми і отруєння – 7 ( I кв.2020 р.-8). 
- органи травлення - 9 ( I кв.2020 р.-7). 

 

Померло 12 осіб від COVID-19. 
 

Первинна інвалідність-23,загальна дитяча інвалідність-138,первинна дитяча 

інвалідність-2. 
 



Профінансовано за I кв. 2021  року -3859279грн. 

Кошти НСЗУ-3401019,00 грн. 

Місцевий бюджет- 458260,00. 

Що становить- 143,02 грн. на одного жителя району 

І кв. 2020 р.-3792961,00 грн. 

Кошти НСЗУ -3316076,00 грн. 

Місцевий бюджет- 476885,00 грн., 

 що становить- 138,12 грн. на 1 жителя району.   

Оплата праці з нарахуваннями–3190425,00 грн. 

І кв .2020 р.-3215538,00 грн.  

в т.ч. з місцевого бюджету -218497,00 грн.  

     Оплата комунальних послуг за І кв . 2021  року становить-

156800,00 грн. 

            І кв.2020р.-143900 грн. місцевий бюджет. 

 

 На паливо-мастильні матеріали –52718 грн.  Кошти НСЗУ 

І кв. 2020 р.-32787 грн.  

        Медикаменти - 2021 рік–10338 кошти НСЗУ. 

Медичні вироби -21896 грн.кошти  НСЗУ 

І кв .2020 р.-14235 грн.кошти НСЗУ. 

 

 

 

За кошти НСЗУ у І кв. 2021 рік придбано: 

Вироби медичного призначення (на COVID- 19)  -13535  грн; 

- медичні вироби – 21896  грн; 

 -засоби індивідуального захисту (на COVID- 19) -30235  грн; 

-деззасоби-7380  грн. 

 

Для пільгової категорії населення використано коштів з місцевого 

бюджету - 62047,00  грн .(І кв. 2020 р.-79115 грн),(забезпечувалися 

лікарськими засобами безкоштовно онкохворі ,інваліди 

ВВВ,учасники АТО,інваліди I –II групи,діти інваліди,хворі на 

цукровий діабет II типу,на бронхіальну астму,хворі психіатричного 

профілю).Закуплено- слухові апарати-2950 грн.,калоприймачі-1934 

грн. 

 



 

Придбано обладнання, меблі, техніку та ін. інвентар для потреб 

закладу за  кошти НСЗУ  у  І квартал 2021 р. на суму - 137428  

грн. (в І кв. 2020 р. – 238426 грн). 

Медичний інвентар   – 2273,6 грн. 

-гігрометри, термометри (для Новоушицької АЗП/СМ) - 938 грн .      

8 шт; 

- гігрометри, термометри (для Глібівської АЗП/СМ) - 469 грн.             

4 шт; 

- гігрометри, термометри (для Вільховецької АЗП/СМ )-397,6 грн.       

1 шт; 

- гігрометри, термометри (для Куражинської АЗП/СМ) -469 грн.          

2 шт; 

 Офісні меблі – 46850 грн. (для Новоушицької АЗП/СМ) 

-стіл письмовий – 17000  грн.                      6 шт; 

-шафа гардеробна - 6810 грн.                       3 шт; 

-шафа офісна -        11160  грн.                     3 шт; 

-шафа для документів - 6150 грн.                3 шт; 

-тумба для принтера     -2900 грн.                2 шт; 

-підставка для принтера - 980 грн.               1 шт; 

-шафа для сейфа – 1850 грн.                         1 шт; 

-умивальник з тумбочкою – 5970 грн .         3 шт; 

 Інструменти та господарський інвентар – 3463 грн. 

-водяний насос до газобладнання – 2140 грн.     1 шт; 

-адмінкорпус інвентар – 1323 грн.  

 

ІНШЕ, всього – 78871 грн. 
-програмне забезпечення “ MEDICS ” – 49950 грн.    1 шт; 

-програмне забезпечення “Дебет Плюс” -4140 грн.    1 шт; 

-створення та обслуговування офіційного веб-сайту закладу  – 2550 

грн.  1 р. 

- витрати на обслуговування  медобладнання та проведення 

лабораторних аналізів для населення : лабораторні розчини- 3450 

грн, швидкісні тести- 3196,65 грн, індикаторні смужки-сеча 

 

 – 10544,26 грн,  ЕКГ папір – 1127,99 грн, паперові рушники – 

688,32 грн, миючі засоби – 864 грн, бланки – 2360 грн. 



 

Проведено ремонти приміщень протягом І кв. 2021 р. за кошти 

НСЗУ в амбулаторіях на суму -  18563,50 грн. (І кв.2020 р. – 

107613 грн.) 

в Новоушицькій АЗП/СМ -  14703,50 грн. 

в Струзькій  АЗП/СМ встановлення міжкімнатних дверей та 

будинкового приладдя -3860 грн. 

 

 Благодійно отримано – 379614  грн. 

 -інфрачервоний термометр для потреб Вільховецької АЗП/СМ – 

320 грн. -1шт; 

-вакцина КОВІШІЛД (на COVID- 19) в кількості – 500 доз –обласні 

кошти,  

-вакцини для дітей та немовлят – 68980 грн.-обласні кошти, 

-лікарські засоби – 13698 грн. 

-паліативні лікарські засоби – 7113 грн.-обласний бюджет. 

- Експрес-тести для визначення антигена короновірусу SARS-COV-

2 – на суму 263775 грн. – 1750 шт. 

-засоби індивідуального захисту (на COVID- 19) – 2640 грн. 

-вироби медичного призначення (на COVID- 19) – 23088 грн. 
 

Всі амбулаторії ЗП/СМ ,МПТБ, ФАПи та  ФП  забезпечені 

медикаментами для надання невідкладної допомоги та засобами для 

проведення профоглядів населення. Надання амбулаторної медичної 
допомоги проводиться лікарями  ЗП/СМ та лікарями-педіатрами. 

 

За I квартал 2021  року  лікарями Новоушицького центру ПМСД  за 
поданими щоденниками  надано  первинну медичну допомогу - 8239 

пацієнтам,через програму  “MEDICS”-  7951  пацієнтам (I кв.2020  р.-12803 

пацієнтам, через програму “MEDICS”-9132 пацієнтам) по сімейних лікарях 
і лікарях- педіатрів: 

 

Сімейні лікарі,педіатри: Кількість прийнятих пацієнтів: 

Фінагеєва Н.М. 711 

Маршевська Ж.А. 711 

Гайдук О.В. 604 

Маршевський В.А. 488 

Ковальчук Л.В. 1041 

Довгань В.М. 486 



Симчак Л.М. 613 

Геряк Ю.С. 574 

Мазур Л.П. 959 

Романова Л.В. 0 

Процюк Т.К. 479 

Бабій Т.М. 283 

Шимко В.В. 280 

Виноградова Я.М. 130 

Жирун І.Н. 411 

Присяжнюк Я.В. 469 

 

 

I квартал 2021  рік прийом пацієнтів через програму “MEDICS”: 

 

Сімейні лікарі,педіатри: Програма “MEDICS”: Укладені декларації: 

Фінагеєва Н.М. 711 1886 

Геряк Ю.С. 574 1860 

Маршевський В.А. 488 1798 

Маршевська Ж.А. 711 1794 

Гайдук Л.В. 604 1582 

Ковальчук Л.В. 1041 1838 

Довгань В.М. 486 1565 

Симчак Л.М. 613 1789 

Процюк Т.К. 479 912 

Романова Л.В. 0 719 

Мазур Л.П. 750 1005 

Бабій Т.М. 189 1389 

Шимко В.В. 280 1024 

Жирун І. Н. 411 694 

Виноградова Я. М. 145 779 

Присяжнюк Я.В. 469 1052 

Різниця в кількості наданої первинної медичної допомоги згідно 
поданих щоденників лікарів і інформації взятої з програми “MEDICS”-

становить - 288 осіб,( I квартал 2020 р.-3728) осіб. 

 
Враховуючи показники ,робимо висновки ,що не всі пацієнти введені в 

програму “MEDICS”,що значно погіршує показник якості надання 

первинної медичної допомоги пацієнтам. 
Сімейними лікарями та лікарями педіатрами за І квартал 2021 року  

проліковано   хворих в стаціонарах на дому-76  хворих (I кв.2020 р.-271  

хворих). 



 
В КНП «Новоушицький центр ПМСД» розгорнуто 35  ліжок денного 

стаціонару,( I кв.2020 р.-33 ліжок денного стаціонару), де проліковано -  165 

хворих (I кв.2020  р.-362  хворих). 
  

Протягом I кварталу    2021   року програмою «Доступні ліки» було 

виписано -  2262 рецептів    ,отриманих-  2245 рецептів (I кв.2020  р.- 
виписано 2182 рецептів,отриманих-2142.). 

 

Амбулаторії ЗП/СМ Отримано Виписано 

Вільховецька  АЗП/СМ 41 41 

Зеленокуриловецька 

АЗП/СМ 

51 52 

Новоушицька АЗП/СМ 1919 1935 

Струзька АЗП/СМ 116 116 

Куражинська АЗП/СМ 88 88 

Глібівська АЗП/СМ 30 30 

  
Огляди дітей першого року життя перебувають під постійним 

контролем.28.05.2021 р.заплановано огляди дітей 6-7 –ми річного віку у 

початкові навчальні заклади. 
 

 Налагоджена співпраця фельдшерів  МПТБ,ФАП і ФП , лікарів-

педіатрів та сімейних лікарів Центру ПМСД.  
 

За І  квартал 2021  р. проведено 2 виїзди  (I кв.2020 р.-62)- педіатрів та 

сімейних лікарів у села району. 
 

 Охоплено оглядами 42 сільських жителів (I кв.2019 р.-211  сільських 

жителів.) 
Виїзди  лікарів на села району на I квартал 2021  року 

 

№ п/п Дата  Населений пункт Лікар Всього 
хворих 

1 3.02.2021 

р. 

с.Мала Стружка Фінагеєва 

Н.М. 

24 

2 30.03.2021 

р. 

с.Пилипківці,с.Жабинці Геряк Ю.С. 18 

Кількість прийнятих пацієнтів на дому ,згідно ф.039/0 по програмі- 

“MEDICS”- 
Фінагеєва Н.М.-1,Ковальчук Л.В.-15,Шимко В.В.-4,Бабій Т.М.-50, 

Симчак Л.М.-4,Маршевський В.А.-1,Гайдук Л.В.-3,Маршевська Ж.А.-7, 



Присяжнюк Я.В.-1,Жирун І Н.-3,Мазур Л.П.-38,Виноградова Я.М.-34. 
Відвідування на дому лікарів по програмі “MEDICS”-становить 147 

пацієнтів. 

Січень-42 пацієнти,лютий-45 пацієнтів,березень-60 пацієнтів. 
       Онкологічно хворих за I квартал 2021   року складає -11  осіб  ( За I 

квартал 2020  р.-25  осіб.) 

 
За I квартал 2021  року вперше виявлено хворих на туберкульоз- 1  особа, 

(за I квартал 2020  р.-4  хворих). 

 
За I квартал 2021 року зареєстровано   хворих на  гострий інфаркт -3  ( за I 

квартал 2020 р.-9 хворих.)    

 
 За I квартал 2021  року зареєстровано -12    хворих на  інсульти ( за I 

квартал 2020 р.-12  хворих.)    

 
На I  квартал 2021  року заплановано  дітей для р-ї проби  Манту -59 ( за I 

квартал 2020 р.-72  дітей). Проведено   р-ї проби Манту-31,що становить-

52,5 % від запланованих на квартал і 8,6 % від запланованих на рік.   ( за I 
квартал 2020 р.-44 дітей ,що становить 61,1% від запланованих на квартал і 

12,5% від запланованих на рік.) 

 
В зв’язку з карантинними заходами –план виконання 

туберкулінодіагностики  виконано не в повному об’ємі. 

 
Проводяться щеплення дорослого та дитячого населення. Вакциною для 

щеплень дорослого та дитячого населення КНП «Новоушицький центр 

ПМСД» забезпечується централізовано ( є в наявності дифтерія, правець, 
кашлюк, поліомієліт, кір, паротит, краснуха, гепатит, гемофільна інфекція, 

БЦЖ). Протягом I кварталу 2021   р. отримано вакцину для забезпечення 

профілактичних щеплень дитячого та дорослого  населення  в кількості -
4248 доз .З них дорослого-1990 доз на суму 6525,21 грн.  (за I квартал 2020 

р.-3220  доз з них  дорослого – 2350  доз на суму 7770  грн.) Проведено   701 

вакцинації-480 дорослих  ,вакцинацію  дітей -221 та  ревакцинацію дітей -
480 з метою профілактики інфекційних захворювань. (за I квартал 2020 р.-

382  вакцинації та ревакцинації дітей та 923  - дорослого з метою 

профілактики інфекційних захворювань).На кінець звітного періоду 
залишок становить-2985 доз на суму -49222,64 грн. 

 

Вакциновано вакциною AstraZeneca від COVID-19-90 осіб,з них -43 
медичних працівників. 

 



 
 

 

Кількість проведених лабораторних обстежень за  
  І квартал 2021   року: 

 

Визначення глюкози в крові- 792  (в I кварталі 2020  р.-1125). 
Загальний аналіз сечі – 814  (в I кварталі 2020 р.-1161). 

Загальний аналіз крові-1415  (в I кварталі 2020  р.-1598 ). 

Холестерин- 27 (в I квартал 2020 р.-132). 
Тропоніни-8. 

1-PSA. 

1 –тест на вагітність. 
 

Взято мазків для обстеження пацієнтів з підозрою на COVID-19 ПЛР-

606. 
 

Проведено досліджень “Аналіз :SARS-CoV-2виявлення антитіл IgA 

методом імуноаналізу-618. 
  

Санітарно-освітня робота.  

 
За І квартал 2021   року лікарями КНП «Новоушицький центр ПМСД» 

прочитано- 107 лекцій для жителів району,медичними працівниками 

проведено-426 бесід з пацієнтами та на сайті районної газети  опубліковано  
стан захворюванності жителів громади   на COVID-19,   (за I квартал 2020 

р.-114 лекцій для жителів району, медичними працівниками проведено 547  

бесід з пацієнтами, надруковано 1  статтю в районній газеті.) 
 

  

 
 

 

Головний лікар 
КНП «Новоушицький центр ПМСД»   

Новоушицької селищної ради                                 Н.М.Фінагеєва 

 


	-  Програма  розвитку охорони здоров’я Новоушицької селищної об’єднаної територіальної громади 2020-2024 роки.
	-Програма покращення надання медичної допомоги хворим ,які потребують гемодіалізу на 2021 рік.
	-Програма розвиток людського капіталу та підготовки медичних кадрів на 2019-2026 роки.

