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Звіт про фінансову та медичну діяльність Комунального некомерційного підприємства 
«Музиківська амбулаторія ЗПСМ» в 2020 році 

В КНП «Музиківська АЗПСМ» (далі Амбулаторія), враховуючи типові положення, 
затверджені наказами МОЗ України, розроблено та запроваджено систему контролю якості  
надання медичних послуг. Система управління якістю медичних послуг в Амбулаторії 
впроваджена з метою оптимізації роботи персоналу  та допомоги у вирішенні внутрішніх 
проблем, які виникають під час роботи. Якість  надання медичної послуги відображає весь 
спектр взаємодії медичного працівника і пацієнта або його  законного представника. 
Відповідно до чинного законодавства МОЗ України оцінка якості надання медичної послуги 
включає в себе зовнішній та внутрішній контролі. 
Зовнішній контроль якості проводиться шляхом: 
- ліцензування медичної практики (Ліцензія на впровадження  медичної практики отримана 04 
жовтня 2018 року наказ МОЗ України від 04.10.2018 р. №1813 «Перелік здобувачів ліцензії, за 
заявами яких прийнято рішення про отримання ліцензії на впровадження господарської 
діяльності з медичної практики); 
- проведення атестації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою. Станом на 
01.06.2019 року  кваліфікаційний рівень лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою 
знаходиться на досить високому рівні; 
 

Кваліфікаційні данні  
Лікарі Молодші спеціалісти з 

медичною освітою 
Абсолютне 
число % Абсолютне 

число % 

Всього працюючих  2 100% 6 100% 

Підлягають атестації 1 50% 
 
 
1 

16,6% 

Атестованих всього 1 50% 5 83,3% 
  
Вища кваліфікаційна категорія - - 4 66,6% 

Перша кваліфікаційна 
категорія - - - - 

Друга кваліфікаційна категорія 1 50% 1 16,6% 
- Акредитування медичного закладу в  серпні 2019 році КНП «Музиківська АЗПСМ» 
акредитована на II акредитаційну категорію. 
-Проведення внутрішнього контролю якості надання медичної допомоги  регламентовано 
наказами керівника. 
Число штатних посад -16 чоловік. 



 Станом на 25.01.2021 року -3092 жителя  Музиківської ОТГ обрали свого лікаря, що становить 
90,6%. Зниження  активності підписання декларацій спостерігається за рахунок того, що в  
Музиківській ОТГ частина населення приписана, але не проживає і за рахунок  працюючого 
населення які мають свого довіреного лікаря на підприємствах з яким заключена декларація. 
А також асоціальних верств населення , які не виявляють бажання заключення декларацій з 
лікарем. 
Показники демографії 
Амбулаторія обслуговує 3412 чоловік. З  них до 1 року-32 дитини, дітей  від 0-14- 589 чоловік, 
підлітків 15-17 років -101 чоловік, старших 67 років – 426 чоловік. Із загальної кількості 
населення жінок -1791 , чоловіків-1621. 
 Протягом 2020 року народилося 32 дитини. За 2020 рік померло  48 людей.За причинами 
смерті на першому місці знаходяться  серцево - судині хвороби (  49 %) на другому 
новоутворення (30 %) та третьому інші хвороби (31%). 
Аналізуючи інші роки  можна зробити висновок, що склалася негативна демографічна 
ситуація,  
Ми бачимо, що в Музиківській ОТГ рівень смертності перевищує народжуваність, 
співвідношення рівня народжуваності та смертності визначає  негативну динаміку 
демографічних процесів. Зменшення рівня народжуваності є наслідком старіння населення та 
відображає проблеми соціально-економічного характеру.  
Розповсюдженість  захворюваності у 21020 році на 1000 населення  становить 1791,6 
(зареєстровано 6113 ). 
В структурі розповсюдженості значну питому вагу становлять захворювання органів 
кровообігу, органів дихання, органів травлення, ЗНО. 
Аналізуючи показники онкологічної роботи в порівнянні з 2019 роком, можна сказати 
наступне: 
1. Рівень захворюваності знизився з 26 до 7 в 2020 році (захворіло вперше 7 осіб).  
2. Показник дорічної  летальності становить в 2019 році 12 осіб померли в рік встановлення 
діагнозу в 2020 році –  6. 
Захворюваність активним туберкульозом  зросла  на  обліку знаходиться 2 особи. На 
амбулаторному лікуванні знаходиться 1 особа, на стаціонарному 1 особа. 
Методом бактеріоскопічного обстеження обстежено в 2020 році  обстежено 5 осіб, в тому 
числі зі специфічними скаргами 0 осіб (0), виявлено хворих на туберкульоз 2 особи, тобто 
53,0% ( рекомендовано ВООЗ 5%). 
Охоплення населення профілактичними оглядами з метою виявлення туберкульозу методом 
флюрографії становить 350 осіб.  
Охоплення туберкулінодіагностикою дитячого населення знизилось і становить 0 %. 
Невиконання плану туберкулінодіагностики спостерігається  в звязку з відсутністю коштів для 
закупівлі туберкуліну. 
Охоплено жіночого населення цільовими профілактичними оглядами  10 % жінок,  що 
становить 2,5 % від запланолваної кількості,виявлено патологій 1 %. 
План профілактичних оглядів чоловіків виконано на 72% (оглянуто 508чол.), виявлено 
патології  у 3 осіб (0,25%), з яких 1 злоякісних новоутворень. 
Дворазовим  ультразвуковим скринінгом охоплено 98,3% вагітних в декретовані строки, 
99,7% обстежено на ВІЛ/СНІД. 
Лікарями амбулаторії широко застосовуються стаціонарозамінюючі форми лікування 
пацієнтів. У денних стаціонарах за 2020 рік проліковано 1236 чоловік  та 22  дитини.   
Всього за 2020 рік кількість відвідувань до сімейних лікарів -14024 з них з приводу 
захворювань 10285 , а з профілактичною метою 3739.Закінчили лікування у сімейних лікарів 
-826 чоловік. Направлено до вузьких спеціалістів 488 чоловік , госпіталізовано до лікарень II-
III рівнів -159 чоловік.За 2020 рік в амбулаторії взято на диспансерний облік дорослих з 
анеміями -28 чоловік, дітей -6 чоловік. Всі обстеженні і проліковані. Пневмоній у дорослих 
зафіксовано-25 чоловік у дітей -2.Хворих з бронхіальною астмою на дільниці-14 чоловік з них 
3 дітей. Одержують ліки вартість, яких підлягає відшкодуванню. Хворих з гіпертонією -843 , 
з них  вперше виявлених за 2020 рік- 12 чоловік. Ішемічна хвороба серця -589 чоловік вперше 



взятих на диспансерний облік 4 чоловіка .Цереброваскулярних хвороб – 212, інсультів у 2020 
році -5. З виразкою шлунку та дванадцятипалої кишки-79 чоловік. Вперше взятих на облік - 4 
чоловіка Хронічний гепатит -3 чоловіка з (+)-2 чоловіка. 
ЖКХ-8 чоловік , холецистит -20 чоловік. Хвороби підшлункової залози-11 чоловік .Інфекції 
нирок -7 чоловік. 
Загальний вихід на інвалідність у 2019 році становить 18 осіб, у 2020 році- 3 особи. Видано  
листків які засвідчують тимчасову непрацездатність громадян- 304  , закритих- 289.  
Виїзна планово-консультативна допомога лікарями сімейної медицини на ФАПи Число 
виїздів-48, проконсультовано там хворих-1033, в тому числі дітей-465, підлітків -78.  
Прийнято фельдшерами на ФАПАх-6523.Медична допомога фельдшерами вдома-1885.В 
лабораторії КНП «Музиківська АЗПСМ» зроблено 15420 аналізів з них гематологічних -4132, 
біохімічних-4800, імуннологічних-62.За 2020 рік було зроблено 901 електрокардіограму. 
Діяльність фізіотерапевтичного кабінету  за 2020 рік кількість осіб, які 
закінчили лікування у фізіотерапевтичному кабінеті-594 із них-270 дітей. Відпущених 
процедур  всього -4222 . 
Медичні працівники активно працюють над реалізацією лікарських засобів за електронним 
рецептом по Урядовій програмі  «Доступні ліки». Станом на 31.12.2020 року виписано 4223 
електронних  рецептів для пацієнтів, які хворіють на гіпертонічну хворобу, цукровий діабет, 
бронхіальну астму та відпущено 22 рецепта  на відшкодування лікарських засобів згідно 
постанови 1303 за місцевою програмою. 


