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СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ 

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 м. Маріуполя» 

 

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної до-

помоги №4 м.Маріуполя» надає первинну медико-санітарну допомогу мешканцям При-

морського району. Радіус обслуговування Центра з урахуванням відстані до найбільш 

віддаленого району обслуговування становить 5 км. Приморський район самий віддале-

ний район від металургійних підприємств, тому вважається найчистішим серед інших ра-

йонів міста Маріуполя.  

Більшість населення, яке обслуговується в ЦПМСД №4, мешкає в одноповерхових 

будинках, превалює приватний сектор 60%, складність обслуговування - не має прямого 

транспортного зв’язку з окремими дільницями, значна довжина дільниць, відсутність те-

лефонного зв’язку. Загалом транспортна розв’язка непогана, так як від дорослої амбула-

торії можливо дістатися інших районів міста.  

За останні два роки довжина дільниць збільшилась завдяки будівництву нових мік-

рорайонів – Фрегат, Бригантина, а також дачного кооперативу по вулиці Краснофлотсь-

кій, де мають постійну прописку жителі м. Маріуполя. 

Центр розташовується за адресою проспект Нахімова буд.35. До складу ЦПМСД 

№4 увійшли 4 лікарські амбулаторії, які розгорнуті з урахуванням наявних споруд 

Центру, потреб населення у медичному обслуговуванні, забезпеченні рівності та доступ-

ності первинної медико-санітарної допомоги.  

Місцезнаходження дорослих амбулаторій пр-т Нахімова 35, дитяча амбулаторія 

№4 за адресою вул. Морських Десантників 20, приміщення за адресою вул Гагаріна 

114/116  та є ще одна споруда яка знаходиться на балансі ЦПМСД на вул. Новоросійській 

28 – там планується відкриття нової амбулаторії,  
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Центр обслуговує – 51403 осіб закріпленого населення. У Приморському районі 

розташовані два великих підприємства – Азовський судноремонтний завод та Маріуполь-

ський морський торгівельний порт. Заклади які конкурують з ЦПМСД №4 це приватні 

медичні заклади – «Тібет-Меділ», «Адастра», «Мармед».  

Розрахункова потужність Центру – 825 відвідувань в день, з денним стаціонаром 

на 30 ліжко-місць. Прийом ведеться з 8-и спеціальностей (терапія, педіатрія, загальна 

практика сімейна медицина, неврологія, очні хвороби, отоларингологія, хірургія, гінеко-

логія). 

У даний час потребують ремонту будівля дорослої амбулаторії та невідкрита амбу-

латорія на МКР Черемушки ( вул. Новоросійська, 28). 

ЦПМСД №4 у даний час надає наступні безоплатні послуги населенню: 

- надання первинної допомоги в амбулаторних умовах за місцем проживання (пе-

ребування) пацієнта; 

- проведення заходів масової та індивідуальної профілактики інфекційних захво-

рювань; 

- проведення скринінгу захворювань, раннє виявлення яких веде до зменшення ін-

валідизації і смертності населення; 

- надання паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліков-

них захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та 

емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей; 

- проведення діагностики та лікування найбільш поширених хворіб, отруєнь, пато-

логічних, фізіологічних (під час вагітності) станів; 

- здійснення профілактичних заходів; 

- направлення відповідно до показань пацієнта для надання йому вторинної або 

третинної медичної допомоги; 

- надання невідкладної медичної допомоги у разі гострого розладу фізичного або 

психічного здоров’я. 

- проведення санітарно-просвітницької роботи, навчання населення здоровому спо-

собу життя, основам надання самодопомоги і взаємодопомоги; 

- проведення експертизи тимчасової втрати працездатності; 

- підготовка медичної документації для направлення осіб з ознаками стійкої втрати 

працездатності на медико-соціальну експертизу і на медико-соціальну реабілітацію; 

- виписка рецептів для пільгового забезпечення лікарськими засобами окремих 

груп населення та за певними категоріями захворювань згідно з чинним законодавством; 
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- забезпечення послідовності медичного обстеження, лікування і реабілітації паціє-

нтів у взаємодії з іншими мед. закладами; 

ЦПМСД №4 у даний час надає наступні платні послуги: 

- проведення проф. оглядів моряків, водіїв та кандидатів у водії,  

- перед- та післярейсові огляди водіїв,  

- огляд для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи,  

- профілактичні медичні огляди працівників певних категорій, профілактичні 

медичні огляди працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяль-

ність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поши-

рення інфекційних хворіб. 

Кошти, залучені від платних послуг, склали в 2017 році грн  2157430,56 грн, 

13,46% бюджету закладу. 

Персонал Центру складає 166 осіб з них: 

 

Діаграма 1 – Кількість персоналу по категоріям у ЦПМСД №4 

 

Діаграма 2 – Розподіл лікарів по спеціальностям у ЦПМСД №4 

 

Лікарі; 42; 25% 

Медсестри; 67; 
41% 

Допоміжний 
персонал; 57; 

34% 

ПЕРСОНАЛ ЦПМСД, ОСІБ 

11; 26% 

8; 19% 

8; 19% 

15; 36% 

Лікарі 

ЗПСМ Терапевти Педіатри Вузькі спеціалісти 
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Діаграма 3 – Розподіл медичних сестер по ЦПМСД 4 

 

2. Місія ЦПМСД №4: 

Наша місія - допомогти зберегти здоров’я, поліпшити якість та тривалість життя 

наших пацієнтів, надаючи консультації щодо здорового способу життя, доступну та якіс-

ну первинну медичну допомогу, засновану на принципах доказової медицини.  

Ми прагнемо підвищити рівень медичної грамотності населення та розвинути дові-

рчі відносини між лікарем та пацієнтом на основі взаємної поваги.  

Ціль нашої роботи – міцне здоров'я кожного пацієнта. 

Наші цінності: 

- Довіра. Ми поважаємо наших пацієнтів, постійно формуємо довірливі сто-

сунки. 

- Професіоналізм, постійний розвиток, відповідальність. Ми постійно на-

вчаємось, втілюємо в своїй роботі сучасні інноваційні технології; відповіда-

льність, з якою підходять наші співробітники к своїй справі, забезпечує 

якість наших послуг.  

- Командність. Ми – єдиний колектив, згуртований єдиною метою – здоров’я 

наших пацієнтів. Ми завжди готові прийти на допомогу один одному. 

 

3. Візія ЦПМСД №4- 2020: 

      Ми надаємо кваліфіковану, доступну та якісну первинну медичну допомогу населен-

ню Приморського району. Наші основні види діяльності – лікувально-профілактична ро-

бота з населенням та надання первинної медичної допомоги пацієнтам нашого Центру. 

Завдяки наявності «вузьких» фахівців- надання більш широкого спектру послуг, крім тих, 

що передбачені на первинному рівні. Розширення переліку лабораторних досліджень (бі-

36; 54% 

7; 10% 

24; 36% 

Медичні сестри 

Сімейні медсестри 

Вузькі медсестри 

Медсестри 
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охімічні аналізи, гормони, та інше) та інструментальних обстежень (УЗДГ, велоергомет-

рія, добовий моніторінг АТ), що виходять за межи первинної допомоги,  за рахунок на-

дання платних послуг. Розширення охоплення профілактичними оглядами робітників під-

приємств, магазинів, перукарень, та інших невеликих підприємств перш за все розташо-

ваних в Приморському районі. Впровадження психофізіологічної експертизи при профі-

лактичних оглядах, працівників, що працюють із шкідливими факторами на підприємст-

вах міста. Створення комфортних умов перебування пацієнтів у Центрі: електронна ре-

єстратура, запис он-лайн на прийом, зручна зона очікування для пацієнтів 

Одним з головних додаткових джерел надходження коштів є залучення інвесторів та на-

дання платних послуг. 

4. SWOT-АНАЛІЗ 

Сильні сторони Слабкі сторони 

 зручне розташування і транспортна роз-

в'язка. 

 вже наявні додаткові платні послуги 

 населення довіряє нашим фахівцям (% 

заключених декларацій) 

 кваліфіковані та досвідчені кадри 

 наявність лабораторії,  

 наявність пункту невідкладної допомоги,  

 наявність «вузьких» фахівців у складі 

Центру  

 неефективно використовуються площі, 

велика кількість зайвих площ 

 середній вік персоналу 55+ 

 неукомплектованість лікарями ЗПСМ 

 наявність застарілого обладнання, що 

потребує заміни 

 відсутність мотивації у співробітників 

 неоптимістично налаштований колектив 

 роздутий штат молодшого та середнього 

медичного персоналу, допоміжних структур. 

 відсутність навчальних занять з населен-

ням 

Можливості Загрози 

 наявність 2 крупних підприємств на терито-

рії Приморського району (СРЗ, Порт) в зоні 

обслуговування Центру. 

 Наявність крюінгових компаній на території 

Приморського району 

 Участь у грантових програмах з розвитку 

системи охорони здоров'я, утому числі – мі-

сцевих стимулів. 

 Надання первинної медичної допомоги іно-

земним морякам 

 Наявність потенційних інвесторів («Метін-

вест», «Маріупольський торговий порт», 

«СРЗ») 

 Програма місцевих стимулів для лікарів. 

 нестабільна військова обстановка 

 близьке розташування конкурентів 

 (приватних центрів, інших ЦПМСД) 

 додаткова паперова робота 

 плинність персоналу: вихід на пенсію, пере-

хід на роботу в приватні заклади 

 недостатня поінформованість населення що-

до медичної реформи 
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5. Стратегічні пріоритети  

№ з/п Напрямок стратегії 2018 2019 2020 Відповідальний 

1.Розвиток персоналу: 

1.1 
Оцінка задоволеності роботою персоналу, для визначен-

ня початкового рівня, шляхом анкетування та опитувань 
   

Інспектор відділу кадрів, менеджер із 

зв’язків з громадськістю 

1.2 
Перегляд та удосконалення посадових інструкцій.        

Розробка та впровадження «маршруту пацієнта»    

Заступник головного лікаря з МОН,  

керівник відділу по роботі з персоналом, 

керівники структурних підрозділів 

1.3 Розробка системи мотивації та її впровадження. 
   

Керівник відділу по роботі з персоналом 

1.4 
Розробка системи наставництва.  

    

Заступник головного лікаря з МОН,  

керівник відділу по роботі з персоналом 

1.5. 
Навчання на курсах тематичного удосконалення, ПАЦ, трені-

нгах, дистанційне навчання,  
   

Заступник головного лікаря з МОН,  

керівник відділу по роботі з персоналом 

1.6. 
Проведення клінічних розглядів, медичних конференцій, мас-

тер-класи «вузьких» фахівців для лікарів ЗП-СМ, терапевтів, 

педіатрів- навчання на робочому місті 
   

Заступник головного лікаря з МОН,  

керівник відділу по роботі з персоналом 

1.7. 
Залучення до проведення тематичних медичних конференцій 

міських фахівців 
   

Заступник головного лікаря з МОН,  

керівник відділу по роботі з персоналом 

 

2. Створення комфортних умов праці та обслуговування населення 

2.1 
Переміщення амбулаторії №3 в будівлю за адресою вул 

Новоросійська, 28 
   Головний лікар 

 
Розтошування амбулаторій №№1,2,4 в приміщенні за 

адресою пр Нахімова,35. 
   

Головний лікар 

 

Передача приміщень за адресою вул Гагаріна 114/116 у 

власність МЛ№9. Зняття з балансу будівлі за адресою 

вул М. Десантників,30  

   

Головний лікар 

2.2 Косметичний ремонт відносно плану     Завідувач АГЧ 
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2.2 
Удосконалення матеріально-технічного оснащення згід-

но табелю оснащення ( наказ МОЗ№148) 
   Відділ закупівель 

2.3 Оцінка задоволеності персоналу    
Менеджер із зв’язків з громадськістю 

 

2.4 
Розробка сайту для надання інформації про роботу 

центру 
   Головний лікар, програмист 

2.5 Розробка наочних матеріалів    Головна медична сестра 

3.Залучення інвесторів: 

3.1 Розробка пропозицій для інвесторів    Зам. З ЕП 

3.2 
Розробка програм здоров’я спільно з відділом з ОП 

підприємств 
   Зам. З МОН 

4. Укладення договору з НСЗУ, максимально можливе підписання декларацій 

4.1 
Проведення роз'яснювальної роботи серед населення 

щодо реформи охорони здоров’я  
   Лікарі ЗПСМ, медсестри 

4.2 Підписання договору з НСЗУ    Головний лікар 
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6. Організаційна структура ЦПМСД  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний лікар 

Юрисконсульт Заступник з еко-

номічних пи-

тань/головний бу-

хгалтер 

Заступник 

з МОН 

Завідувач  АГЧ 

Молодші м/с 

 

Прибиральни-

ки територій 

 
Водії 

 
Служба утри-

мання 

 

Секретар 

Заступник 

з ЄТН 

Керівник 

відділу по 

роботі з 

персона-

лом 
Денний 

стаціонар 

Пункт не-

відкладної 

допомоги 

Лабора-

торія  

Статисти-

чний від-

діл 

Зав амбулато-

ріями ЗПСМ 

Практики 

ПМД 

Реєстратори 

Інспектор з 

кадрів 

Практики ву-

зьких фахівців 

Відділ фінансів 

Бухгалтерія 

Відділ закупівель та 

договорів 

Програміст 

Головна м/с 

Менеджер із 

зв’язків з 

громадсь-

кістю/ голов-

на м/с 
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7. Ініціативи 2018 року 

 Ініціативи/заходи 
Строки реалізації (по місяцям) на 2018 рік Відповідальні 

Необхідні 

ресурси 

VII VIII IX X XI XII   

1. 
Максимально можливе підпи-

сання декларацій  
      

Заступник головного лі-

каря з МОН 
- 

1.1 
Проведення інформаційно-

просвітницької роботи 
      

Заступник головного лі-

каря з МОН, менеджер із 

зв’язків з громадськістю 

10 тис.грн 

1.1.1 

Підготовка  інформаційних мате-

ріалів для засобів масової інфор-

мації 

      

Менеджер по роботі з 

громадськістю/ головна 

медична сестра 
- 

1.1.2 
Створення “Клубу здоров`я” для 

населення 
      

Заступник головного лі-

каря з МОН, менеджер із 

зв’язків з громадськістю 

 

1.1.3 Проведення «Ярмарки здоров'я»       

Заступник головного лі-

каря з МОН, менеджер із 

зв’язків з громадськістю 

 

1.1.4 

Серія інтерактивних занять на 

зборах трудових колективів підп-

риємств та установ 

      

Заступник головного лі-

каря з МОН, менеджер із 

зв’язків з громадськістю 
 

1.2. Проведення підписної компанії 
01.07.18-

30% 
  

01.10.18-

50% 
 

31.12.18-

75-80% 

Заступник головного лі-

каря з МОН  

1.2.1 
Облаштування АРМ (комп’ютери 

та принтери/БФП) 
      

Заступник головного лі-

каря з ЕП 

Грант  

750 тис грн 

1.2.2 
Придбання 5 ноутбуків для педіа-

тричної амбулаторії  
      

Заступник головного лі-

каря з ЕП 
33,6 тис.грн 

1.2.3 
Забезпечення розхідними матеріа-

лами 
      

Заступник головного лі-

каря з ЕП 
25 тис. грн 
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1.2.4 
Побудова внутрішніх мереж в 

ПСЛ 
      

Заступник головного лі-

каря з ЕП 

Грант 

519 тис грн 

1.2.5 Придбання силового кабелю       
Заступник головного лі-

каря з ЕП 
3 тис.грн 

1.2.6 Підключення до мережі інтернет       
Заступник головного лі-

каря з ЕП, програміст 
15 тис грн 

1.2.7 
Навчання комп’ютерної грамотно-

сті співробітників 
      

Заступник головного лі-

каря з ЕП, програміст 

Кошти гро-

мади 

1.2.8 
Ремонт та облаштування фронт-

офісів  
      

Заступник головного лі-

каря з ЕП, програміст 

Грант 

( із519 тис 

грн 

1.2.9 

Організація запису на прийом до 

лікаря:  

електронний кабінет,  

телефон,  

за зверненням 

      
Заступник головного лі-

каря з ЕП, програміст 

Кошти гро-

мади 

2. Укладання договору з НСЗУ       Головний лікар - 

2.1. 
Автономізація закладу 

(виконання рішення сесії ММР) 
25.06.18      

Головний лікар 
- 

2.2 Реєстрація закладу в ЄДРПОУ 03.07.18      Головний лікар - 

2.3 Затвердження штатного розпису 03.07.18      Головний лікар - 

2.4 Надання заяви до НСЗУ  15.08.18     Головний лікар - 

2.5 

Удосконалення матеріально-

технічного оснащення, згідно на-

казу МОЗ№148 

      
Заступник головного лі-

каря з ЕП 
40 тис грн 

3.  Надання сервісних послуг       
Заступник головного лі-

каря з МОН 
 

3.1 

Впровадження сучасних міжнаро-

дних протоколів надання медичної 

допомоги 

      

Зав амбулаторіями, за-

ступник головного лікаря 

з МОН 

15 тис грн 

3.1.1 
Формування зведеного каталогу 

протоколів (онлайн та тверді ко-
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пії) 

3.1.2 Навчання персоналу         

3.1.3 

Формування системи контролю 

дотримання протоколів та зворот-

ного зв’язку  

        

3.1.4 Контроль дотримання протоколів         

3.2 

Впровадження анкетування щодо 

задоволеності населення медич-

ними послугами 

      
Менеджер к із зв’язків з 

громадськістю 
 

3.2.1 Створення анкети         

3.2.2 Проведення анкетування        4 тис грн 

3.2.3 Обговорення результатів         

4. 

Отримання ліцензії на медичну 

практику та право здійснення 

господарської діяльності з обігу 

наркотичних речовин і прекур-

сорів 

      
Заступник головного лі-

каря з МОН 
6 тис грн 

5. 
Оптимізація використання ная-

вних приміщень  
      

Головний лікар 

Заступник головного лі-

каря з ЕП.  

- 

5.1. 
Проведення ремонту будівлі за 

адресою: вул Новоросійська,28 
      

Заступник головного лі-

каря з ЕП, завідувач АГЧ 

Кошти гро-

мади (згідно 

кошторису) 

5.2 

Переміщення амбулаторії№3 до 

приміщення за адресою вул Ново-

російська,28 

      

Головний лікар 

Заступник головного лі-

каря з ЕП, завідувач АГЧ 

 

5.3. 

Переміщення амбулаторії№4 у 

приміщення за адресою пр Нахі-

мова,35. 

      

Головний лікар 

Заступник головного лі-

каря з ЕП, завідувач АГЧ 

 

5.4. 

Закриття будівлі за адресою вул 

М. Десантників,30. Передача при-

міщень за адресою вул Гагаріна 

114/116  у власність МЛ№9 

      

Головний лікар, юрис-

консульт, заступник го-

ловного лікаря з ЕП, заві-

дувач АГЧ 

 

6. Розвиток персоналу       
Заступник гол лікаря з 

МОН, керівник відділу по 
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роботі з персоналом 

6.1 Дистанційне навчання       
Керівник відділу по робо-

ті з персоналом 
 

6.2. 

Проведення клінічних розглядів, 

медичних конференцій, мастер-

класи «вузьких» фахівців для лі-

карів ЗП-СМ, терапевтів, педіат-

рів- навчання на робочому місті 

      

Заступник головного лі-

каря з МОН, експертизи 

працездатності, керівник 

відділу по роботі з персо-

налом 

15 тис грн 

6.3. 

Залучення до проведення темати-

чних медичних конференцій місь-

ких фахівців 

      

Заступник головного лі-

каря з МОН,  керівник 

відділу по роботі з персо-

налом 

- 

6.4 
Навчання на курсах тематичного 

удосконалення, ПАЦ, тренінгах  
      

Заступник головного лі-

каря з МОН,  керівник 

відділу по роботі з персо-

налом 

У межах фі-

нансування 

6.5. 

Впровадження наставництва ( 

залучення кваліфікованих фахів-

ців до наставництва) 

      

Заступник головного лі-

каря з МОН,  керівник 

відділу по роботі з персо-

налом 

- 

6.6 

Розробка посадових інструкцій 

(розпочати роботу у 2018році та 

завершити у 1 півріччі 2019року) 

      

Заступник головного лі-

каря з МОН,  керівник 

відділу по роботі з персо-

налом, керівники струк-

турних підрозділів 

- 

6.7 
Розробка та впровадження марш-

руту пацієнтів        

Заступник головного лі-

каря з МОН,  керівник 

відділу по роботі з персо-

налом, керівники струк-

турних підрозділів 

- 

         
1432,6  
тис грн 
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