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Довідка
про фінансово - господарську діяльність
КНП «Рожищ енський ЦПМ СД» за 2019 рік.
Метою діяльності закладу є надання первинної медичної допомоги
населенню надання населенню ПМД; проведення заходів масової та
індивідуальної профілактики інфекційних захворювань; раннє виявлення та
профілактику неінфекційних захворювань, визначення груп підвищеного
ризику; раннє виявлення та профілактику інфекційних захворювань, у тому
числі соціально небезпечних; проведення санітарно-просвітницької роботи,
навчання населення здоровому способу життя, основам надання самодопомоги
та взаємодопомоги.
До складу КНП «Рожищенський ЦПМСД» входять 6 амбулаторій
загальної практики-сімейної медицини (2 міських Рожищенська №1,
Дубищенська та 4 сільських Доросинівська, ГІереспівська, Сокілська,
Щуринська ), 3 фельдшерсько-акушерські пункти та 49 фельдшерські пункти.
Заклад обслуговує 38 756 населення району, в т.ч. міського населення - 14 713,
сільського населення - 24 043.
Особлива увага приділяється кадровій роботі. Станом на 01 січня 2020
року:
- лікарських посад - 27,0, зайнято - 24,5 забезпеченість кадрами - 91 %, (із них
лікарів пенсійного віку - 33%). Сімейні лікарі - 14,5 посад, зайнято - 14,5
посад; лікарів терапевтів -1,5 посад, зайнято - 1,5 посад; лікарів педіатрів - З
посади, зайнято - 3 посади. Проходять інтернатуру - 3 лікаря.
- посад середнього медичного персоналу: всього 91,0, зайнято - 78,75 посади,
забезпеченість кадрами - 87 %, (із них пенсійного віку - 8%).
Всього фізичних осіб станом на 01.01.2020 року - 150. Із них: лікарі - 27;
середній медперсонал - 84; молодший медперсонал - 11; інші - 28 чол.
Постійно проводиться робота з підвищення кваліфікації працівників.
Медичні працівники закладу щомісячно є учасниками семінарів, науковопрактичних конференцій.
Атестація працівників проводиться відповідно планів та вимог чинного
законодавства. В сі-медичні працівники атестовані своєчасно.
Станом на 01.01.2020 року в закладі заключено - 29 814 декларацій, що
складає 78% від статистичного населення, що проживає на території
обслуговування КНП «Рожищенський ЦІ ІМ.СД».

15 січня 2019 року КНП «Рожищенський ЦПМСД» у кладений договір
договір № 0000-К25М-М000 «Про медичне обслуговування населення за
програмою медичних гарантій» з НСЗУ на 2019 рік,
Станом на 01.01.2020 ріку надходження коштів від НСЗУ становить - 16 575,1
тис.грн. Інші надходження (фінансування місцевого бюджету) 576,4 тис.грн.,
які спрямовані на виплату заробітної плати працівникам фельдшерських
пунктів. Фонд оплати праці від надходжень від НСЗУ за 2019 рік становить
82%.
Середня заробітна плата за 2019 становить:

Лікарського персоналу:
- на штатну посаду - 13,3 тис.грн.

Середнього медичного персоналу:
-

на штатну посаду - 5,53 тис.грн.

Молодшого медичного персоналу:
-

на штатну посаду - 4,6 тис.грн.

Спеціалісти:
-

на штатну посаду - 10,0 тис.грн.

Інший персонал:
- на штатну посаду - 4,84 тис.грн.
За кошти НСЗУ профінансовано оплату комунальних послуг та енергоносіїв
сума коштів за 2019 рік становить —722,8 тис.грн.:
- електроенергія - 195,3 тис. грн.
- природний газ - 61,2 тис. грн.
- теплопостачання - 189,4 тис. грн.
- водопостачання - 3,9 тис. грн.
- торфобрикет - 8 1 ,6 тис. грн.
- Рожищенській ЦРЛ відшкодовано за спожиті енергоносії - 191,4 тис. грн.
За 2019 року закуплено наступне :
Лабораторне обладнання на суму 63 906,00 грн.:
- фотоелектрокалориметр АР-120 - 41 718,00 грн.
- аквадистилятор ДЕ-04М - 10 572,00 грн.
- холодильник Р гіте К8 141 ЇМ - 5 999,00 грн.
- витяжка Іапїаг Есо 11 50 \¥Н - 995,00 грн.
- баня водяна ВБ-4 - 4 224,00 грн.
- еликтро плита Елна - 398,00 грн.
М едичне обладнання на суму - 73 223,50 грн.:
Ваги електронні мод.5873 (скло, квадрат, ЕСБ дисплей, до 180 кг) - 3 игг.
Ваги електронні мод.6400 (50) (для дітей та немовлят, до 20 кг) - 6 шт.
Набір діагностичний ВА8ІС-8ЕТ з отоскопом СотЬіІі^Ьі СІ 0 - 2 шт.
Ростомір сидячи-стоячи - 7 шт.
Ліхтарик медичний діагностичний «БІОМЕД» - 28 шт.
Пульсоксиметр медичний Біомед - 9 шт.
Молоточок неврологічний з голкою та кісточкою - 19 шт.
Пикфлуометр М 8А 100 - 12 шт.
К ом п’ютерне обладнання на суму 80 125,00 грн.:

о

-

Антена ЗО (1900-2100 МГц) панельна ІбсіВі - 2 790,00 грн.
\\%е1е85 Роутер №і:із ЖР2419 ЗООМЬрз N Коиіег - 530,00 грн.
БФП Вгойїег ВС РЬ2500БК1- 13 155 грн.
Ноутбук Ь єпоуо 330-15 - 4 шт. 43 680,00 грн.
Принтер лазерний ВгоГЇіег НІХ2300ІЖ1 - 4 240,00 грн.
Комп'ютерна робоча с т а н ц ія -9 410, 00 грн.
БФП ВгоіЬег ОСРЬ2500Е)К1 - 6 320, 00 грн.
Л ічильник
тепла
ультразвуковий
фл.
Ш гаЬ еаі
Т550/ШЇ50В 520(Т тах= 150С ?
Оп=6.0мЗ/ч,
з
архіватором,
в
комплекті
з
терм оперетворю вачам и Рі500-2м та гільзами 63мм) ІЖ 25 - 11 433,00 грн.
для Дубищенської АЗПСМ.
Встановлено систему відео нагляду - 14 936,00 грн.
Меблі для кабінетів (столи, шкафи для одягу, шкафи для картотеки, шкафи
для документів, тумбочки, полиці для картотеки та інше )на суму 86 370,00 грн.
Проведено заміну вивісок фасадних та кабінетних по Підприємстві у зв’язку
із реорганізацією закладу на суму 7 385,00 грн.:
Ж алю зі вертикальн і на суму 14 730,00 грн.:
Інші господарські, будівельні та інші матеріали на загальну суму 216 000,95
грн.
Закуплено м едикаментів та перев’язувальних матеріалів на суму 156 372,51
грн.
В рамках реалізації Субпроекту «Вдосконалення медичної допомоги
хворим на хвороби системи кровообігу у Волинській області» Проекту
Світового Банку «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» за 2019 рік
отримано медичне обладнання та витратні метеріали на суму 744,08 тис. грн.
автомобіль Реи§еої 301 (У РЗВ ІЖ М 76Д 831554. 10В2170529416) - 1 шт.
стетоскоп типу КАРРАРСЖТ "Месіісаге" модель 8Т-КАРРАРСЖТ - 16 шт.
діагностичний набір Отоскоп-Офтальмоскоп модель ЬТІ-2012.3 - 6 шт.
апарат для визначення рівня глюкози в крові Еіе^апе СТ-Х12 - 30 шт.
тест смужки для визначення рівня глюкози в крові Е1е§апе СТ-Х12 - 3000 шт.
ергономічна стрічка для вимірювання окружностей, механічна, діапазон
вимірювання 1-205 см зека 201 - 49 шт.
біохімічний аналізатор крові МултіКареін-ін (МиКіСаге-іп) - 6 шт.
аналізатор сечі ВС400 - 6 шт.
тест-смужки для експрес аналізатора сечі ІЖ 8 -1 1Т - 1200 шт.
тест-смужки для біохімічного аналізатору крові (глюкоза) МултіКареін
(МиШСаге-іп) - 1200 шт.
тест-смужки для біохімічного аналізатору крові (глюкоза) МултіКареін
(МиШСаге-іп) - 1200 шт.
тест-смужки для біохімічного аналізатору крові (холестерин) МултіКареін
(МиШСаге-іп) - 1200 шт.
тест-смужки для біохімічного аналізатору крові (тригліцериди) МултіКареін
(МиШСаге-іп)) - 1200 шт.
тест-смужки для біохімічного аналізатору крові (холестерин) МултіКаре-ін
(МиШСаге-іп) - 1620 шт.

холодильник для зберігання лікарських засобів,АО «СНАЙГЕ»; Литовська
Республіка, Холодильник ЕК240-1101АА - 3 шт.
ваги для дорослих, ТОВ "ДОПОМОГА-1 ".Україна, Ваги електронні медичні
«МЕБІСАКЕ», модель ТН1245 - 3 шт.
медична вимірювальна стрічка (рулетка), ТОВ "ДОПОМ ОГА-!", Україна,
медична вимірювальна стрічка «МЕВІСАКЕ» - 6 шт.
тетофонендоскоп, ТОВ "ДОПОМОГА-1", Україна, Стетоскоп типа
КАРРАРОКТ «МЕОІСАКЕ» модель 8Т-КАРРАРОКТ - 6 шт.
тонометр механічний, ТОВ "ДОПОМОГА-1" Україна, Апарат для
вимірювання кров'яного тиску (сфігмоманометр) «МЕВІСАКЕ» - б шт.
манжета дитяча, ТОВ "ДОПОМОГА-1", Україна, Манжета для вимірювання
кров'яного тиску на передпліччі (педіатрична) «МЕОІСАЯЕ» модель ЕС-3- 6
шт.
манжета стегнова, ТОВ "ДОПОМОГА-1", Україна, Манжета для вимірювання
кров'яного тиску на нижніх кінцівках «МЕВІСАКЕ» модель ЕС -1- б шт.
отоофтальмоскоп, ЕАРТАМ ТІШ ГНТЕКНАІ’ЮМАЕ», Пакистан,
Діагностичний набір Отоскоп - Офтальмоскоп модель ЕТІ-2012.3 (у
комплектації згідно додатку 1) - 3 шт.
таблиці для перевірки гостроти зору, ПГІ "Заповіт, Україна, Набір таблиць для
перевірки зору, АР-01М - 3 шт.
сумка лікаря/медсестри, ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ДІСПОМЕД»,
Україна, Сумка - укладка лікаря - 3 шт.
сумка-холодильник, ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ДІСПОМЕД», Україна,
Сумка - термоконтейнер переносна СТП 16л. - 3 шт.
шафа для зберігання лікарських засобів та медичних виробів,ДГІ «Компанія
Заповіт», Україна Шафа медична ІІІМ-1С - 1 шт.
кушетка медична, ДП «Компанія Заповіт», Україна Кушетка процедурна з
регулюємим підголівником КРП - 5 піт.
сповивальний столикНВПГІ «Медпромсервіс», Україна, Столик сповивальний
ССп-2 - 3 шт.
ростомір підлоговий ДП «Компанія Заповіт», Україна, Ростомір підлоговий
РП-2000 - 3 шт.
апарат для визначення рівня глюкози крові е1е§апсе СТ-Х12, Сопуещепі
ТесЬпоІосііез Еітіїесі - 6 шт
тест смужки для визначення рівня глюкози е1е§апсе С Т -Х 12, С опуєгцєпі
ТесЬпо1ос|іез Еітіїесі - 600 шт
6-канальний Електрокардіограф 8Е 601В, ЕЕ)АМ Іпзігитепіз., Іпс., Р.К. СЬіпа
- З

п іт .
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«Рожищенський ЦПМСД» станом на 01.01.2020 року забезпечені на 100 %
матеріально-технічним оснащенням, передбаченим розділом І Примірного
табелю матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров’я та
фізичних осіб - підприємців, які надають ПМД, затвердженого наказом
Міністерства охорони здоров’я України від 26 січня 2018 року № 148.
З метою ліквідації живих черг в закладі налагоджено систему
попереднього запису пацієнтів по телефону та систему опііпе. Постійно
проводяться навчання реєстраторів медичних по впровадженню електронного
запису на прийом до лікаря пацієнтів через Інтернет.
Також при закладі налагоджено зворотній зв'язок пацієнтів шляхом
опитувань, анкетувань, через скриньку зауважень, пропозицій та анкет.
Відповідно до наказу МОЗ України від 19.03.2018р. №504 «Про
затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги», на виконання
умов договору про медичне обслуговування населення за програмою медичної
гарантії з НСЗУ , з метою забезпечення обслуговування населення і надання
первинної медичної допомоги у вихідні та святкові дні 02 вересня 2019 року
наказом головного лікаря «Про затвердження Положення про черговий кабінет
первинної медичної допомоги (ПМД) КНП «Рожищенський ЦГІМСД» утворено
черговий кабінет.
Для висвітлення роботи КНП «Рожищенський ЦПМСД» та структурних
підрозділів розроблено власний веб - сайт.
Заключено договір 0119/16 від 29.01.2019 р. із Тзов «ІЛАЙФ» , який
побудований на основі медичної інформаційної системи «МедЕйр», що сприяє
підвищенню якості надання медичних послуг та покращенню доступності
медичної допомоги.
За допомогою цієї програми ведеться запис пацієнтів на прийом, вносяться
дані про обстеження в електронну картку станом на 01.01.2020 р. ведеться
близько 89% електронних медичних карток пацієнта. Електронні картки дають
можливість лікарям бачити повну картину перебігу хвороби пацієнта.
З 01 квітня 2019 року ліки за урядовою програмою реімбурсації «Доступні
ліки» можна отримати тільки за електронним рецептом, виписаним сімейними
лікарями, терапевтами та педіатрами через електронну систему охорони
здоров’я. За 2019 року виписано 6 518 рецептів. Ліки по урядовій програмі
«Доступні ліки» відпускаються у аптечних мережах, які заключили договір з
НСЗУ.
В рамках реалізації II фази будівельного компоненту проекту Світового
Банку _ «ЕІоліпшення охорони здоров’я на службі у людей» закінчується
реконструкція частини приміщення військомату під Рожищенську АЗПСМ № 2.
Дана амбулаторії має бути здана в експлуатацію протягом
2020 року. В
проект цеї амбулаторії внесено все необхідне обладнання відповідно до табель
оснащення та буде підключено до системи інтернет.
КНП «Рожищенський ІДПСМД» за результатами проведеної аналітики
Всеукраїнського
галузево-аналітичного
центру
віднесено
до
числа
рекомендованих компаній галузі та внесено у реєстр «Кращих постачальників

V
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товарів та послуг» та отримав відзнаку ТМ «Вибір споживача‘2019», а також
згідно результатів щорічно рейтингового аналізу Національного бізнесрейтингу КНГІ «Рожищенський ЦПМСД» посіло друге місце серед державних
і комунальних підприємств Волинської області.
Проблемні питання
1.Підвищення доступності, якості та ефективності надання ПМД населенню.
2. Придбання спеціалізованих автомобілів для ту р и н сь к о ї та Переспівської
АЗГІСМ.
3. Капітальний ремонт ганку Дубищенської АЗГІСМ.
4. Будівництво паливної в Щуринській АЗГІСМ.
5. Капітальні ремонти приміщень ФІІ та ФАЛ.
6.Вирішення питання оплати та забезпечення пільговими лікарськими
засобами амбулаторних пацієнтів району на виконання додатків 1 та 2 до
постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1303 “Про
впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за
рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та
за певними категоріями захворювань” (далі - Постанова). Згідно якої до абзацу
першого пункту 3 Постанови витрати, пов'язані з відпуском лікарських засобів
безоплатно і на пільгових умовах, провадяться за рахунок асигнувань, що
передбачаються державним та місцевими бюджетами на охорону здоров’я.
Особливо це стосується онкологічних хворих.
7. Створення спроможної мережі надання ПМД у Рожиіценському районі
(згідно сумісного наказу МОЗ України, Міністрество регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ України від 06.02.2018 р. № 178/24).
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