
    

   

 

КП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги»  

Житомирської міської ради 

 
     Рішення про створення прийнято 

Житомирською міською радою  

 18.12.2017 року за № 855 



 

 

Структура та чисельність підприємства  

(станом на 01.03.2019) 

Кількість амбулаторій 20 

Фактична кількість 

працівників 

549 

Лікарів всього  

в тому числі:  

193 

Лікарі загальної практики 

сімейної медицини 

123 

Лікарі-педіатри 62 

Лікарі-інтерни 8 

Медичні сестри 237 

Адміністративно-

господарський персонал 

49 



 

 На виконання заходів міської програми розвитку охорони здоров’я та за сприяння 

міської влади та депутатського корпусу було виділено кошти та облаштовано 

комп’ютерною технікою та програмним забезпеченням 116 робочих місць в кабінетах 

прийому сімейних лікарів та лікарів-педіатрів.  

 02.04.2018 року розпочато роботу з укладання декларацій між лікарями що надають 

первинну медичну допомогу та мешканцями міста.  

Загальна кількість 

підписаних декларацій 

станом на 01.03.2019року 

 

198113 

Вікова структура підписаних декларацій 

Від 0 до 5 років 17487 

Від 6 до 17 років 31836 

Від 18 до 39років 50830 

Від 40 до 64 років 64312 

Від 65 років 32368 



15.08.2018 року Національною службою здоров’я  

України з Центром укладено договір «Про медичне обслуговування 

населення за програмою медичних гарантій», фінансування за яким 

розпочато з 01.10.2018 року 

Надходження коштів 2018рік ,тис грн. 

Медична субвенція за період червень-вересень 

2018 року 

17 820,71 

Надходження від НСЗУ в 2018 році всього 

 в тому числі: 

33 056,33 

Жовтень  10 789,49 

Листопад 11 038,3 

Грудень 11 228,54 

Надходження коштів 2019рік , тис грн. 

Січень 10 635,6 

Лютий 10 871,85 



Структура заробітної плати 

Посада Оклад, грн. Розмір та умови преміювання 

Головний лікар 6077 У відсотках до посадового окладу.  

За виконання показників за місяць: 

- кількість підписаних декларацій;  

- виступи в ЗМІ ; 

- Запис на прийом до лікаря через мережу 

інтернет. 

Розпорядження міського голови №354 від 

25.04.18  

Лікар загальної 

практики сімейної 

медицини  

від 5208  

до 6006 

20% від суми надходжень за пацієнтів, які 

підписали декларацію з лікарем  

(згідно Колективного договору) 

Лікар - педіатр від 5208  

до 6006 

20% від суми надходжень за пацієнтів, які 

підписали декларацію з лікарем (згідно 

Колективного договору) 

Сестра медична Від 4494 до 

4914 

40% від розміру премії лікаря з яким вона працює 

в команді (згідно Колективного договору) 

Видатки на оплату праці в лютому 2019 року склали -7 302 601грн. 

в тому числі:  

фонд оплати праці - 6 048 369 грн. 

нарахування на фонд оплати праці – 1 254 232 грн. 



 

Запис на прийом до лікарів КП «Центр ПМСД» ЖМР 

через систему “Поліклініка без черг” з липня 2018 

року по березень 2019 року 

Всього записів 350000 

Записів через мережу 

інтернет  

35% 



Стан вакцинації 

 мешканців міста Житомира у 2019 році 

Вакцина Кількість 

провакцинованих  

осіб (січень-лютий) 

У 2018 році 

КПК  9886 8676 

АДП 981 3588 

АДП-м 4052 9087 

АКДП 3401 12825 

Hib 1779 6288 

ІПВ 1435 9502 

ОПВ 256 8423 

Гепатит В 1085 6686 



 

Система Revision 

Всього відгуків 961 

Позитивні 883 (92%) 

Негативні 78 (8%) 



Участь Центру у гранті  

у рамках проекту «Підтримка реформи охорони здоров’я» 

 
Фінансування грнату здійснюється  Агентством США з міжнародного 

розвитку (USAID) у рамках п’ятирічного проекту USAID «підтримка реформи 

охорони здоров’я» за підтримки Національної служби здоров’я України та 

Міністерства охорони здоров’я України. 

   Основна мета проекту – розбудова на базі нашого підприємства центру 

передового досвіду, який стане своєрідним взірцем запровадження 

сучасних підходів до управління в умовах проведення реформи у сфері 

охорони здоров’я, майданчиком для обміну досвідом і поширення кращих 

медичних практик. 

   Заходи проекту реалізовуватимуться впродовж лютого-грудня 2019 року 

та будуть спрямовані в першу чергу на впровадження пацієнт-орієнтовної 

моделі надання послуг медичної допомоги, забезпечення фінансової 

стійкості закладу, посилення управлінської складової, забезпечення 

ефективної комунікації на різних рівнях, обмін досвідом з іншими 

медичними закладами. 

     



Етапи проекту: 

 
1. Розробка та затвердження стратегічного плану розвитку 

закладу. 

 

2. Розробка плану моніторингу діяльності закладу. 

 

3. Розробка та затвердження фінансового плану на 2020рік. 

 

4. Впровадження системи управління якістю та мотивації 

персоналу на основі індикаторів якості. 

 

5. Розробка плану заходів профілактики та сприяння здоров’ю. 

 

6. Впровадження клінічних протоколів. 

 

7. Покращення якості надання послуг первинної медичної 

допомоги. 

 

8. Підписання меморандуму про співпрацю з медичним навчальним 

закладом регіону. 



ЕЛЕКТРОННИЙ РЕЦЕПТ: 

 
З 1 квітня 2019 року програму «Доступні ліки» розпочне адмініструвати 

Національна служба здоров’я України. Рецепти за програмою лікарі 

зможуть виписувати в електронній системі охорони здоров’я. 

 

Як виписувати електронний рецепт 

- Пацієнт приходить на прийом до лікаря, з яким підписана 

декларація 

- Лікар вибирає «Виписати рецепт» у своїй медичній 

інформаційній системі та заповнює поля 

- Лікар та пацієнт перевіряють, чи номер мобільного телефону у 

декларації є актуальним 

- Лікар виписує рецепт в електронній системі 

- Пацієнту приходить смс з номером рецепту та кодом 

підтвердження  

- Лікар може роздрукувати пацієнту консультаційний висновок з 

призначенням ліків, номером рецепту   

 



 

Як отримати ліки за електронним рецептом 

 

- Пацієнт називає працівнику аптеки номер рецепту. 

 

- Провізор вводить номер рецепту в електронну систему. 

 

- В електронній системі показується список препаратів, які ця 

аптека може запропонувати пацієнту. 

 

- Пацієнт обирає препарат (може відмовитись від ліків у цій 

аптеці). 

 

- Провізор вводить код підтвердження. 

 

- Пацієнт отримує препарат безоплатно або з невеликою 

доплатою. 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 


