
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦ1ЙНЕ ШДПРИСМСТВО 
«ЦЕНТР ПЕРВИНН01 МЕДИК0-САН1ТАРН01ДОПОМОГИ 

«ЮВ1ЛЕЙНИЙ» 
Р1ВНЕНСЬК01 М1СЬК01 РАДИ ^ 

Н А К А З 

26 березня 2019 року , , м. Р1вне Г № 4 3 

Про контроль якост! медичних послуг 
нКНПЦПМСД«Ювшейний»РМР та 
впровадження 1Ндикатор!в оцшки якост! роботи 

На виконання наказу МОЗ УкраТни вщ 19.03.2018 року № 504 «Нро затвердження 
Порядку надання первинноТ медичноТ допомоги, в ход! впровадження Проекту НЗАШ 
"Пщтримка охорони здоров'я»,-

Н А К А З У Ю : 

1. Для забезпечення належного рхвня якост! медичного обслуговування населения 
затвердити Положения про систему контролю якост! медичних послуг 
(допомоги) в КПП ЦПМСД «Юв1лейний» РМР (додаток 1). 

2. Затвердити 1ндикатори оц1Нки якост! роботи (додаток 2) 
3. Статистику медичному Грязнов1й 1.1., системному адмш1стратору Зозул! В.М. 

узагальнювати статистичн! дан! щодо виписки електронних рецепт1в по 
. програм! «Доступн! л1ки» та впровадження електронного документооб1гу, 

отриманих в1д М1С Пе181 для п1дготовки матер1ал1в на зас1дання медичноТ ради. 
Терм1н: до 5 числа м1сяця, наступного за зв1тним 

4. Заступнику головного Л1каря з медичного обслуговування населения Пас1чник 
А.В. щоквартально виносити питания впровадження 1ндикатор1в оц1нки якост! 
роботи на зас1дання медичноТ ради. 

5. Головнш медсестр! Хуснулл1нш 1.Р. скласти граф1к перехресного навчання 
медичних сестер з питань електронного документооб1гу та один раз на квартал 
до 5 числа М1СЯЦЯ, наступного за звхтним, 1нформувати про хщ виконання. 

6. Старшому 1нспектору в1ддшу кадр1в Тимощук П.П: 
6.1. пщготувати зм1ни до штатного розпису з метою введения в штатний розклад 

посади «менеджер з антикризового управл1ння» з 01 травня 2019 року; 
6.2. терм1ново пщготувати гарант1йн1 листи Л1карям-1нтернам, що проходять 

1нтернатуру на баз! КПП ЦПМСД «Ювшейний» РМР щодо працевлаштування 
в заклад!. 

7. Заступнику головного л!каря з медичного обслуговування населения Пас1чник 
А.В. розробити анкету опитування для пац!ент!в КПП ЦПМСД «Ювшейний» 
РМР щодо задоволеност! перебування в амбулаторп. • 

Термш: до 01 кв!тня 2019 року 



/ 

/ 
8. Зав амбулатор1ями ЗПСМ: 
8.1. 1нформувати статв1дд1л щодо кшькост! проведених отоскопш в ход! надання 
медично! допомоги л!карями ЗПСМ, терапевтами та пед!атрами в пщпорядкованих 
амбулатор!ях. 

Термш: до 5 числа м!сяця, наступного за зв!тним 
8.2 планувати роботу л!кар!в в!дд!лення вщповщно до показник1в 1ндикатору 
оц!нки якост! роботи. 
9. Заступнику головного л!каря з ЕТН Гедьфалв! С М . включити в план 

проведения занять «Школи здоров'я» заняття з батьками д!тей, хворих на 
муков!сцидоз щодо впровадження сучасних методик л!кування. 

10. Контроль за виконапням даного наказу покласти на заступника головного 
л!каря 3 медийного обслуговування населения Пас!чник А.В. 

Головний л!кар В.М. Покоевчук 



Додаток 1 
- - до наказу 

В1Д 26 березня 2019 року №43 

ПОЛОЖЕНИЯ 
про систему контролю якост! медичних послуг (допомоги) 

в КИП ЦПМСД «Ювшейний» РМР ^ , 

I. ЗАГАЛЬШ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1.Положения про систему контролю якост! медично!" допомоги (дал! - Положения) 
визначае заходи та в!дпов!дальних ос!б,. як! забезпечують надання як!сно1 медично'! 
допомоги у КИП ЦПМСД «Ювшейний» РМР (дал! — Центр). 
1.2.0сновна мета впровадження Положения — забезпечити належний р!вень якост! 
медичного обслуговування населения в!дпов!дно до вимог чинного законодавства 
"УкраУни. ' • = 

П. СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЯКОСТ1 ПОСЛУГ 
2.1.Система контролю якост! послуг мае максимально охоплювати весь спектр медично! 
допомоги, що надають пращвники Центру. 
2.2.3апроваджена у Центр! система контролю якост! передбачае оц!нювання -
- стану виконання медичним персоналом норматив!в (стандарт!в) нроведення медичних 

втручань; 
- р!вня задоволеност! пац!ент!в як!стю медично! допомоги; ' • 
- р!вня забезпечення прав пацкнтш; ' ' 
- стану ефективност! використання кадрових ресурс!в; - .-. . 
- рац!ональност! використання матер!ально-техн!чних ресурс!в. 
2.2.1. Виконання меднчним персоналом норматив1в (стандарт1в) нроведення ме
дичних втручань. ' » 
2.2.1.1.Забезпечення стандарт!в проведения медичних втручань розпочинаеться на етап! 
добору персоналу. Вщповщно до запланованого перел!ку та обсягу медичних втручань, 
згщно 3 л!ценз!йними вимогами та обмеженнями кадрова служба спшьно з кер!вниками 
в!дд!лень визначае спец!ал!ст!в, яких потр!бно залучити до роботи в Центр!. П!д час 
сп!лкування з претендентами вщповщальна особа обов'язково перев!ряе претендент!в на 
наявн!сть в!дпов!дно! осв!ти, спец!ал!зац!'1, квал!ф!кац!йно! категорп, дотримання 
щнностей КПП ЦПМСД «Ювшейний» РМР. 
2.2.1.2. ДО початку надання медично! допомоги кожний медичний прац!вник 
ознайомлюеться з! сво'ши функц!ональними обов'язками, статистичною, медико-нравовою 
та !ншою документац!ею Центру та правилами и оформления, м!с!ею, в!з!ею та 
ц!нностями, а також проходить вщповщн! !нструктаж! з техн!ки безпеки та правил 
медичного обслуговування. 
2.2.1.3. Головний л!кар, заступник головного л!каря з медичного обслуговування 
населения, заступник головного л!каря з ВТК, юрисконсульт контролюють чи дотримують 
прац!вники стандарт!в виконання медично! допомоги, правильност! та повноти ведения 
медично! документац!!. 
2.2.1.4. Щом!сячно Центр проводить осв!тн! заходи (трен!нги, лекцп, сем!нари тощо) з 
медперсоналом щодо стандарт!в медичного обслуговування, етики та деонтолог!'!, 
нравових питань тощо. 
2.2.1.5. Раз натри м!сяц! в Центр! проводять виб!рков! перев!рки медично! документац!'!. 



2.2.2. Оц!нювання задоволеност! пац1ент1в р1внем якост! медично! допомоги. 
2.2.2.1. До основных методхв оц1нювання задоволеност! пац1ент1в р1внем якост! 
медычно! дономогы належать: 
- ыысьмове анон1мне анкетування пац1ент1в та ос1б, що 1х супроводжують; ^ 
- телефонне оыытування нацхентхв; 

• - електронне опытування пац1ент1в. 
Орган1зовуе та проводить зазначен! заходы середн1Й медычний персонал Центру. 
2.2.2.2. Головный л1кар Центру узагальнюе у зв1т1 результаты щом1сячных заход1в та готуе 
СВ01 пропозицй" про в1дпов1дн1 ЗМ1НЫ в систем! медичного обслуговування населения. 
2.2.2.3. ГОЛОВНЫЙ л!кар Центру раз на тыждень контролюе медичне обслуговування в 
медычных каб!нетах Центру та як!сть выконання медычных стандарт!в I обслуговування 
населения конкретными спец!ал!стамы (за результатами анкетування). 
2.2.3. Забезпечення прав пац!ент!в. ^ 
2.2.3.1. Для забезпечення прав пац!ент1в, адм!н!страц!я Центру: 
- доводить необхщну споживачам !нформац!ю на шформац!йн!й дошщ, офщшному веб

сайт!; 
- забезпечуе особйстый прийом в!дв!дувач!в кер!вныцтвом; 
- розглядае письмов! звернення; 
-оформлюе в!дпов!дну медично-правову документац!ю (договоры, протоколы 

!нформування, !нформован! згоды, акты вщмовы в!д медичного втручання тощо); 
- выкорыстовуе !нш! засобы й методы, передбачен! чинным законодавством Украшы. 
2.2.3.2. До прыйому громадян, за потреби, медычн! прац!вники долучають юрисконсульта, а 
в раз! коифл!ктных сытуац!й — незалежных фах!вц!в, зокрема з !нших заклад!в охорони 
здоров'я. 
2.2.3.3. Пац!енты мають право пысьмово зазначыты скаргы у Книз! в!дгук!в ! пропозыц!й або 
над!слаты 1х у выгляд! листа на !м'я головного л!каря Центру. Про результаты хх розгляду 

• заявника повщомляють пысьмово у передбаченый чинным законодавством терм!н. 
2.2.4. Оцшювання стану використання кадрових ресурс1в. 

. 2.2.4.1.Ефектывн!сть використання кадровых ресурсш оцшюють вщповщно до результат!в 
д!яльност! Центру за пер!оди: п!вроку та р!к. 
2.2.4.2. ГОЛОВНЫЙ л!кар щоквартально плануе заходи щодо полшшення взаемодн м!ж 
прац!вныкамы Центру, зокрема оптимЬацн медичного обслуговування та забезпеченост! 
медичного процесу. 
2.2.4.3. Якщо спец!ал!сти Центру мають недостатню квал!ф!кац!ю або виникла виробнича 
необх!дн!сть здобути додаткову медичну спец!альн!сть, опанувати нову технолопю тощо, 
кер!вництво Центру може направити конкретных снец!ал!ст!в на навчання. 
2.2.5. Оц1нювання рац!ональност1 використання матер1ально-техн1чних ресурс!в. 
2.2.5.1. Перед початком роботы вщповщальн! пращвники перев!ряють техн!чний стан 
медичного обладнання. .V; гг= г / ; < : - : 
2.2.5.2. В!дпов!дальна особа пер!одично перев!ряе наявн!сть сертиф!кат!в метролог!чного 
контролю та реестрацн в МОЗ на обладнання, яке використовують чи планують 
використовувати для надання послуг. 

2.2.5.3. Адм!н!страц!я пост!йно перев!ряе наявн!сть у чинних договорах про надання 
медичних послуг !з закладами-партнерами (аутсорсинг) пункту про в!дпов!дальн!сть за 
як!сть; контролюе правильн!сть проф!лактичних огляд!в та ремонту обладнання 
в!дпов!дно до строк!в, указаних у техн!чн!й або серв!сн!й документацн. 
2.2.5.4. Прац!вники Центру щоденно перев!ряють прим!щення на в!дпов!дн!сть вимогам 
сан!тарного режиму. . • . = 



III. ВНУТР1ШНЯ ЕКСПЕРТИЗА 
НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ (ДОПОМОГИ) 

3.1 ВНУТР1ШН1 експертизи надання медичнох допомоги проводять планово (щоквартально), 
або за окремим зверненням пац1ента, або у зв'язку з1 складною клхнхчною ситуацхею 
Експерти вивчають медичну та хншу документацхю, зокрема медичну картку пацхента, 
медико-правовх документы, пояснения спецхалхстхв, матерхали як1 надав сам пацхент (його 
представник), тощо. 
3.2 Щоб розглянути матерхали й надати висновок, головний лхкар Центру наказом 
створюе комхс1ю, членами якох призначае вхдповхдних фаххвцхв та керхвниххтво та 
кер1вництво Центру, членхв екснертних грун за згодою. 
3.3. П1д чае плановых експертиз комхсхя аналхзуе загальну медичну дхяльнхсть Центру та 
окремих лхкархв. 
3.4. На кожен випадок експертнох оцшки комхсхя заповнюе Карту експертнох оцшки якостх 
мед^хчнох допомоги. •; • 
З.З.на пщставх статистичнох обробки хнформаци та документхв комхсхя розраховуе 
показники, хцо характеризують якхсть х ефективнхсть медичного обслуговування. Ц1 
показники враховують пхд час визначення фхнансовох мотивацн персоналу. 
3.6.Ус1 випадки надання медичнох дономоги повиннх маты однакову можливхсть аби Ух 
оцхнили. Це забезнечуе статистичний метод «випадковох» вибхрки (не менхпе н1ж п'ятх^ 
випадкхв у кожного лхкаря упродовж мхсяця роботи). Вибхрку проводить уповноважена 
особа 3 питань якостх медичних послуг. 

IV РОЗГЛЯД СКАРГ ЩОДО ЯКОСТ1 
МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

4.4.1. Ус1 скарги щодо якост1 медичного обслуговування пацхентхв особисто розглядае 
головний лхкар Центру. Лише вхн мае право надавати офхцхйну письмову (усну) вхдповхдь 
щодо высунутых нретензУй. - У • ^ 
4.4.2. ДЛЯ розгляду скарги необхУдно витребувати медичну документацхю а також 
письмовУ пояснения у працУвникУв Центру. 
4.4.3. Результаты розгляду скарги доводять до медичного персоналу Центру. 
4.4.4. Медичну хнформацхю та документацхю пацхентам (хх представникам) видають згхдно 
3 положениями чинного законодавства та вхдповхдних хнструкцхй Центру. 

Головний лхкар В.М. Покоевчук 



Додаток г 
до наказу 

В1Д 26.03.2019 № 43 

ВНУТР1ШН1Й ПЛАН М0Н1Т0РИНГУ ВТ1ЛЕННЯ ЗАХ0Д1В 0ПЕРАЦ1ЙН0Г0 ПЛАНУ РОЗВИТКУ КНП "ЦПМСД "ЮВ1ЙЛЕЙНИЙ" 
Р1ВНЕНСЬК01 М1СЬК0Т РАДИ 

На виконання наказу МОЗ УкраТни В1д 19.03.2018 року № 504 "Про затвердження Порядку надання первинноТ медичноТ допомоги", з метою створення 
системи контролю якост! медичних послуг в КНП "ЦПМСД "Ювшейний" РМР розроблено план внутр1шнього мон1торингу виконання заход1в операц1Йного 
плану розвитку закладу НМД. 

ОСНОВНАЧАСТИНА: 
Даний внутр1ШН1Й план мон1торингу М1стить: 
- таблицю 1ндикатор1в 
- паспорт 1ндикатр1В. , , - . 

Ыдикатори оц1нюють наск!льки повнота якюно вщбуваеться робота надусгма пунктами операц1йного плану розвитку. 

Запроваджен! 1ндикатори передбачають оц1нювання стану впровадження реформи та р1вня задоволеност! надання медичноТ допомоги, а саме 
впровадження електронного документооб1гу, використання 1СРС-2 Л1карями первинного р1вня, задоволен1сть пац1€нт1в як1стю надання мед допомоги, 
якюне проведения 1нформац!йноТ пропаганди та р1вень профес!йних знань прац1вник1в КНП. 

До збору !нформацм по виконанню 1ндикатор1в якост! залучен!: головний л!кар, заступник головного л!каря з медичного обслуговування населения, 
системний адм1н1стратор, стат в!дд1л, зав1дуюч! та старш! медичн! сестри амбулаторий, головна сестра медична. 
1нформац1ю плануеться отримувати з джерел: статистика в!д М1С Не151, стат в1дд1л та л1кар! ЗПСМ. 

В!дпов!дальн!сть за щоквартальну зв!тн1сть покладено на заступника головного л!каря 3 медичного обслуговування населения. 
Мон!торингта !ндикатори оц!нки якост! затверджен! наказом КНП "ЦПМСД "Юв1лейний" РМР № 37 в1д 07.03.2019 р. 
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"Доступн! Л1ки"за 
ЗВ1ТНИЙ п е р 1 о д 

Наслщок 

Наслщок 

Р03ДШ(11) 
операцшного 

плану, 
виконання 

якнх 
вистежуютьсяь 
1. Створення 
системи 
у п р а в л 1 н н я 

я к 1 с т ю 

2. 
Запровадження 
електронного 
д о к у м е н т о о б 1 г у 

1. Створення 
системи 
у п р а в л 1 н н я 

ЯК1СТЮ 

2. 
Запровадження 
електронного 
д о к у м е н т о о б 1 г у 

ВакеИпе / 
Початков 

ИИ 

показннк 

Цшьовий Фак-тичпнн Щтьовпй Факчичннй Щльовин Фактнчнпн 
показнпк показник показник показинк показнпк показннк 

0% 

0% 

80% 

50% 

100% 

60% 

100% 

70% 

Вщсоток Л1кар1в , 

як! ведуть 
електронн! карти 
пац!ент!в за 
зв!тний пер!од 

Наслщок 

1. Створення 
системи 
управл!ння 
як!стю 
2. 
Запровадження 
електронного 
документооб!гу 

0% 50% 90% 100% 

Вщсоток 
пац!ент!в, як! 
самост!йно 
зд!йснюють 
попередн!й запис 
на прийом через 
М1С за зв!тний 
пер1од ' 

Наслщок 

1. Створення 
системи 
управл!ння 
як!стю 

В|дсоток Наслщок 

2. 
Запровадження 
електронного 
документооб1гу 

0% 35% 60% 70% 

0% 15% 50% 100% 

V 



забезпечення 
пац!ент1В е-
рецептами на 
препарати по 
програм! 
"Доступн! л1ки" 
за ЗВ1ТНИЙ пер10д 

Налагодження 
комун1кац1Й 
М1Ж пац1ентом 
та медичною 
командою 

Вщсоток 
населения, як1 
задовлен! 
перебуванням в 
амбулатор!! за 
ЗВ1ТНИЙ пер10д 
в1дпов1дно до 
опитування 

Наслщок 

9. Створення 
комфортних 
умов для 
роботи 
персоналу та 
перебування 
пацхента в 
заклад! 

,;''р 

0% 100% 100% 100% 

В1ДСОТОК 

медичних сестер, 
як! пройшли 
перехресне 
навчання з 
питань 
електронного 
документооб!гу 
за зв!тний пер!од 

Результат 

4. 
Використання 
фахового 
профшю 
медичних 
сестер в ход! 
впровадження 
реформи 0% 60% 100% 100% 

5. 
Впровадження 
систематичного 
навчання 
персоналу 
закладу 

Вщсоток 
медичного 
персоналу, що 
пройшов 
навчання з 
питань 
в п р о в а д ж е н н я 
отоскоп!"! в 
практику 
с1мейного л1каря 
та в и к о р и с т о в у е 
практичн! 

Наслщок 

5. • 
Впровадження 
систематичного 
навчання 
персоналу 
закладу 

0% 20% 50% 100% 



навички та 
знания в робот! 
за ЗВ1ТНИЙ пер!од 

• -

9 

В !дсоток 
!нтерн!в, що 
працевлаштован! 
за фахом 
"Загальна 
практика-с!мейна 
медицина" за 
зв!тний пер!од 

Результат 

6. Фокус на 
створення 
команд и л!кар!в 
ЗПСМ, як! 
подшяють 
ц!нност! 
закладу 

0% 

Не 
збираеться 

на п!вр!чн!й 
основ! 

30% 

. .^''л 

. . / 

К/А 

' • ''''' 

100% 

10 

Вщсоток батьк!в 
д!тей, хворих на 
муков1сцидоз, 
яким проведен! 
заняття за 
зв!тний пер!од 

Результат 

3. 
Налагодження 
комун!кац!й 
м!ж пац!ентом 
та медичною 
командою 

0% 100% 100% 100% 10 

Вщсоток батьк!в 
д!тей, хворих на 
муков1сцидоз, 
яким проведен! 
заняття за 
зв!тний пер!од 

Результат 
8. Перех!д в!д 
!ндив!дуальних 
до групових 
консультац!й 
для промоцн 
здоров'я 

0% 100% 100% 100% 

С с 


