
     

     

  

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ТРИДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 12 грудня 2014 року         № 457 

смт. Голованівськ 
 

 

Про затвердження плану взаємодії 

КЗ «Голованівський центр первинної  

медико-санітарної допомоги»  

та КУ «Голованівська ЦРЛ» 

 

Відповідно до статті 43 Закону України  «Про місцеве самоврядування 

в Україні»,  

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити план взаємодії Комунального закладу «Голованівський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» та Комунальної установи 

«Голованівська центральна районна лікарня» на 2014-2015 роки» (додається). 

 

2. Рекомендувати головному лікарю КУ «Голованівська ЦРЛ» Сачук 

В.М. та головному лікарю КЗ «Голованівський ЦПМСД» Фоменко М.П. 

забезпечити виконання спільного плану взаємодії. 

 

3. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, 

соціального захисту та соціального забезпечення населення. 

 

 

Голова районної ради        О.Чушкін 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Голованівської 

районної ради  

від 12 грудня 2014року  

№ 457 

 

 

ПЛАН ВЗАЄМОДІЇ  

КЗ «Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги» та 

КУ «Голованівська центральна районна лікарня»  

 

І. Адміністративно-господарчий напрямок 

Забезпечення медичними кадрами  в Голованівському центрі первинної 

медико-санітарної допомоги здійснюється згідно із наказами МОЗ України 

№129 від 23.02.12 «Про затвердження Примірних штатних нормативів 

центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» та №585 від 

21.08.2014 «Про затвердження Примірних штатних нормативів центру 

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та його структурних 

підрозділів». 

Частина нежилого приміщення поліклініки, приміщення гаражів  

Голованівської центральної районної лікарні закріплена за Голованівським 

центром первинної медико-санітарної допомоги за договором оренди. 

Для забезпечення якості надання медичної допомоги населенню району, 

функціонування Голованівського центру первинної медико-санітарної 

допомоги з дотриманням санітарних норм передбачається надання в оренду 

Голованівською центральною районною лікарнею приміщення для 

зберігання вакцин, медикаментів, в тому числі для наркотичних засобів.  

Передбачається сумісне користування господарчими приміщеннями, а 

саме: 

- централізованим стерилізаційним відділенням; 

- дезпунктом; 

- складськими приміщеннями; 

- очисними спорудами; 

- смітєзбірниками; 

- пральнею. 

 

Сумісне користування службами життєзабезпечення закладів: 

- теплопостачання; 

- електропостачання; 

- водопостачання; 

- каналізація. 

 

ІІ. Клініко-діагностичний напрямок 

Матеріальне забезпечення Голованівського центру первинної медико-

санітрної допомоги здійснюється відповідно до наказу МОЗ України №1150 



від 27.12.2013 «Про затвердження Примірного табеля матеріально-технічного 

оснащення Центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та його 

підрозділів». 

Лабораторні дослідження в Голованівському центрі первинної медико-

санітарної допомоги проводяться відповідно до наказу МОЗ України №130 

від 23.02.2012 «Про затвердження Примірного переліку лабораторних 

досліджень, що виконуються  при наданні первинної медичної допомоги 

населенню».   

В лабораторіях сільських лікарських амбулаторій проводити наступні  

аналізи: 

- Аналіз сечі (питома вага, глюкоза, білок, ацетон)   

- Глюкоза крові  

- Інші швидкі тести у межах компетенції первинної медичної 

допомоги відповідно до медичних стандартів (глюкометр). 

- Аналіз крові (гемоглобін, лейкоцити, еритроцити, середній вміст 

гемоглобіну у еритроцитах, середній розмір еритроцитів, середній 

об'єм еритроцитів)   

- Швидкість осідання еритроцитів 

Збір матеріалу може здійснюватися в амбулаторії: осад сечі  

Збір матеріалу може здійснюватися в амбулаторії: мікроальбумінурія  

Збір матеріалу може здійснюватися в амбулаторії: аналіз калу клінічний, на 

гельмінти 

Збір матеріалу може здійснюватися в амбулаторії: цитологічне дослідження 

(уретра, цервікальний канал, вагіна)  

Лабораторні аналізи за направленнями лікарів Голованівської 

лікарської амбулаторії та Побузької лікарській амбулаторії здійснюються в 

клініко- діагностичній лабораторії Голованівської центральної районної  

лікарні та Побузької філії безкоштовно.  

             

ІІІ. Лікувально-профілактичний напрямок 

Дотримання принципу: первинний огляд пацієнта здійснює лікар 

первинної ланки, за винятком випадків, що потребують надання екстреної 

медичної допомоги.   

З метою безперешкодної і термінової госпіталізації хворих з гострою 

патологією, передбачається пряма госпіталізація хворих з фельдшерсько-

акушерських пунктів і фельдшерських пунктів, а також із лікарських та 

сільських лікарських амбулаторій до приймального відділення 

Голованівської центральної районної лікарні із попереднім консультуванням 

лікарів-спеціалістів Голованівської центральної районної лікарні. 

Виписка медикаментів пацієнтам за пільговими рецептами здійснювати лише 

через лікарів ЦПМСД та ЦРЛ. 



Проведення профілактичних щеплень дорослому та дитячому 

населенню, в тому числі і забезпечення вакцинами, здійснюється на рівні 

ЦПМСД та ЦРЛ, в залежності від медичних показань.   

Для забезпечення доступності та якості надання медичної допомоги,  

проведення вторинного скринінгу населенню району, передбачається сумісні 

виїзди спеціалістів обох медичних закладів (лікарі вузькі спеціалісти) на 

дільниці та фельдшерсько-акушерські пункти і фельдшерські пункти (виїзна 

поліклініка).  

Передбачити спільну комісію у складі лікарів I та II рівнів надання 

медичної допомоги для вирішення питань призначення наркотичних засобів. 

   

ІV. Профілактичні огляди 

Для забезпечення доступності та якості проходження населенням 

району профілактичних та медичних оглядів, передбачити спільне 

включення до складу лікарських комісій лікарів першого та другого рівня 

надання медичної допомоги. 

 

V. Організаційно-методична робота 

Проводити сумісні засідання медичних рад та лікарських конференцій з 

актуальних питань надання медичної допомоги населенню району: 

материнства і дитинства, онкологія, туберкульоз, ВІЛ/СНІД, пілотний проект 

«гіпертонічна хвороба», цукровий діабет. 

Проводити сумісні засідання районної протиракової комісії. 

       

   

 

 

 


