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Лебедєва 

Тетяна Миколаївна
Начальник відділу

управління медичними кадрами Управління

охорони здоров’я Чернігівської

облдержадміністрації

Конт.тел.0462-665-416, 067738511

Надання первинної

медичної допомоги в 

Чернігівській області



Київ

Площа Чернігівської  області  - 31 865 кв. км
Щільність населення – 36 осіб на 1 кв. км
Населення області – 1 047 131 особа
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Сімейний лікар лікує всю родину і знає 

сімейну історію захворювань. Він 

спостерігає пацієнта протягом всього 

життя, завдяки чому він може виявити 

серйозні захворювання на ранніх стадіях 

та своєчасно призначити лікування або 

направити пацієнта до профільного 

спеціаліста

Сімейна медицина спрямована на 

збереження здоров'я, профілактику 

захворювань та популяризацію 

здорового способу життя
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Первинна медична допомога 

Первинна медична допомога (далі ─ ПМД) надається в 

амбулаторних умовах за місцем проживання пацієнта:

лікарями загальної практики-сімейної медицини, 

дільничними педіатрами та терапевтами

Передбачає:

надання консультацій, проведення діагностики та 

лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, 

здійснення профілактичних заходів; 

направлення відповідно до медичних показань пацієнтів 

до закладів охорони здоров'я вторинної (спеціалізованої) або 

третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.
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з приводу 

захворювань -

81,7%

з профілактич-

ною метою -

18,3%

Відвідування до 

лікарів ЗПСМ

55



У розвинених країнах лікарі первинної 

меддопомоги без госпіталізації вирішують до 80% 

медичних звернень за допомогою сучасних знань, 

базової апаратури та найбільш розповсюджених 

аналізів та ліків
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ПЕРЕЛІК

НОРМАТИВНО ПРАВОВИХ АКТІВ З РЕФОРМУВАННЯ 

СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
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ЗАКОНИ УКРАЇНИ

1. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів україни

щодо удосконалення законодавства з питань діяльності 

закладів охорони здоров’я» від 06.04.2017 №2002

2. «Про державні фінансові гарантії надання медичних 

послуг та лікарських засобів» від 19.10.2017 № 2168

3. «Про підвищення доступності та якості медичного 

обслуговування у сільській місцевості» від 14.11.2017 

№ 2206

4. «Про внесення змін до бюджетного кодексу України» від 

07.12.2017 № 2233

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2002-19
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2168-19
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2206-19
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2233-19


ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ 

УКРАЇНИ

1. «Про затвердження порядку створення госпітальних 

округів» від 30.11.2016 №932

3. «Про затвердження порядку проведення конкурсу на 

зайняття посади керівника державного, комунального 

закладу охорони здоров’я» від 27.12.2017 № 1094

5. «Про затвердження методики розрахунку вартості послуги 

з медичного обслуговування» від 27.12.2017 № 1075

6. «Про утворення національної служби здоров’я україни» від 

27.12.2018 (не опублікована)

7. «Про внесення змін у додаток 2 до ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з медичної практики» 

від 27.12.2018 (не опублікована)
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https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249582611
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-provedennya-konkursu-na-zajnyattya-posadi-kerivnika-derzhavnogo-komunalnogo-zakladu-ohoroni-zdorovya
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-metodiki-rozrahunku-vartosti-poslugi-z-medichnogo-obslugovuvannya


Основними  напрями розвитку охорони 

здоров’я у сільській місцевості держава 

визначає наступні:

1) наближення якісного медичного обслуговування до населення 

шляхом сприяння розвитку лікувальних закладів усіх форм власності 

у сільській місцевості, удосконалення мережі закладів охорони 

здоров’я;

2) впровадження сучасних технологій з медичного обслуговування у 

сільській місцевості, зокрема з використанням телемедицини;

3) розроблення та реалізація програм з медичного обслуговування у 

сільській місцевості щодо діагностики, лікування, реабілітації та 

профілактики захворювань населення, насамперед дітей, вагітних 

жінок та літніх людей;

4) надання медичних послуг, лікарських засобів та виробів 

медичного призначення, передбачених програмою державних 

гарантій медичного обслуговування населення, за рахунок коштів 

державного бюджету в порядку, визначеному законом;
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 6 грудня 2017 р. № 983

Київ

Деякі питання надання субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення

заходів, спрямованих на розвиток системи

охорони здоров’я у сільській місцевості
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Субвенція спрямовується на:

реалізацію проектів будівництва (нове будівництво, 

реконструкцію, капітальний ремонт,)  комунальних закладів

охорони здоров’я у сільській місцевості з урахуванням

потреб населення у медичному обслуговуванні, необхідності

забезпечення належної якості такого обслуговування, 

своєчасності, доступності для громадян, ефективного

використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;

придбання медичного обладнання, устаткування та засобів

відповідно до табеля матеріально-технічного оснащення

конкретного типу закладу охорони здоров’я, затвердженого

МОЗ, зокрема медичної апаратури, обладнання, а також

автомобілів швидкої медичної допомоги типу “А” та “В” 

згідно з ДСТУ 7032:2009;
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розвиток телекомунікаційної інфраструктури, включаючи

забезпечення закладів охорони здоров’я

широкосмуговим доступом до Інтернету, 

забезпечення сучасними технічними та інформаційно-

програмними засобами для функціонування електронної

системи охорони здоров’я та телемедицини;

здійснення заходів, пов’язаних із забезпечення

службовим житлом (в тому числі будівництво і

придбання) та службовим автотранспортом   медичних

працівників комунальних закладів охорони здоров’я, що

працюють у сільській місцевості.
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Седнівська сільська лікарська амбулаторія
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Набір сімейного лікаря
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Апарати для фізіотерапевтичних 

процедур

15



Гематологічний аналізатор 
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Глюкометр

17



Електрокардіограф 
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