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Предмет: Медсестринство в сімейній медицині                               

Спеціальність: Сестринська справа 

 

Лекція №1 

 

Тема: Вступ. Сімейна медицина в Україні. 

                    Загальні принципи організації роботи сімейної медичної сестри на дільниці 

 

План 

 

1. Сімейна медицина-нова галузь у системі охорони здоров’я. 

2. Становлення і розвиток сімейної медицини у світі. 

3. Організація первинної медико-санітарної допомоги в Україні. 

4. Завдання первинної медико-санітарної допомоги. 

5. Моделі функціонування сімейної медицини. 

6. Положення про відділення сімейної медицини. 

7. Положення про денний стаціонар. 

8. Положення про стаціонар вдома. 

9. Положення про амбулаторію сімейної медицини. 

10. Медична етика та деонтологія. 

 

Поняття про сімейну медицину 

Необхідність перетворень у системі охорони здоров'я викликана об'єктивними 

причинами. Нині система, яка була майже ідеальною для соціалістичного ладу, не вписується 

в нові економічні і політичні рамки України. Постійний дефіцит фінансових ресурсів вимагає 

пошуків найоптимальніших моделей системи охорони здоров'я. Сьогодні до 80 % 

бюджетних засобів виділяють на стаціонарну допомогу, 20 % — на поліклінічну частину. 

Проте стан здоров'я населення, якість медичної допомоги не поліпшується, оскільки до 

стаціонару потрапляють уже хворі люди. У стаціонарі не формують показників здоров'я, не 

проводять профілактичних заходів. 

Нині у медицині необхідно перерозподілити засоби на розвиток первинної медико-

санітарної допомоги (ПМСД). 

Тому постановою Кабінету Міністрів України № 989 від 20.06.2000 р. «Про комплексні 

заходи щодо впровадження сімейної медицини в систему охорони здоров'я» визначено про-

граму реформування системи охорони здоров'я, насамперед її первинної ланки — ПМСД — 

за принципами сімейної медицини. 

ПМСД — це фундамент системи охорони здоров'я. Вона охоплює сільські лікарські 

амбулаторії, фельдшерсько-акушерські пункти, поліклініки. На цьому етапі 80% усіх пацієн-

тів починають і закінчують лікування, тут формуються показники здоров'я, проводяться 

профілактичні заходи, формується здоровий спосіб життя. 

Саме тому стратегію Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) спрямовано на 

переорієнтацію медичної допомоги на ПМСД на основах сімейної медицини, і вона прийнята 

більшістю країн світу. 

Що таке сімейна медицина? Це повністю сформована незалежна медична дисципліна, яка 

займається здоров'ям родини, методами його вивчення, збереження і зміцнення. 

Основні принципи сімейної медицини: 

• доступність; 

• наближеність до родини; 

• багатопрофільність надання медичних послуг; 

• акцент на профілактиці і диспансеризації; 

• висока якість допомоги, що надається; 

• раціональний розподіл ресурсів. 
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Сімейний принцип роботи допомагає сім'ї, в якій є хворі, а також спрямований на 

важкодоступний для медичних працівників здоровий молодий контингент з обтяженою 

спадковістю й іншими чинниками ризику, дає змогу оцінити здоров'я родини, її 

репродуктивну функцію. 

Упровадження принципу сімейної медицини збільшить економічну ефективність 

лікування за рахунок зниження рівня госпіталізації хворих, скорочення відвідувань 

профільних фахівців, зменшення кількості викликів швидкої допомоги, тому що значну 

частину цієї роботи візьме на себе сімейний лікар. 

Для ефективного втілення в життя концепції сімейної медицини необхідні конструктивні 

спільні зусилля уряду, органів охорони здоров'я, місцевого самоврядування, громадськості і 

самого населення. 

Становлення і розвиток сімейної медицини у світі 

Уперше про первинну медико-санітарну допомогу згадано у звіті Lord Dowson 

(Великобританія) у 1920 p., де було визначено заклади трьох рівнів для надання медичних 

послуг: первинні і вторинні центри здоров'я і навчальні лікарні. 

У звітах Millis J.R. і Willard (США) у 60-х роках XXст. уперше вживається термін 

«первинна медико-санітарна допомога», але не подано чіткого визначення цього поняття. 

Millis указує на необхідність забезпечити кожну людину особистим лікарем, a Willard 

зауважує, що потрібно підняти престиж лікаря загальної практики і зняти питання надмірної 

спеціалізації. 

Ще одна віха — це звіт LaLonde M.(Канада, 1974), де наголошено на важливості 

збереження здоров'я, профілактиці захворювань. 

Організація первинної медико-санітарної допомоги у Великобританії 

Кількість лікарів у Великобританії становить 17 на 10 000 населення (в Україні — 39,4). 

Система медичної допомоги двоступенева: 

• первинну допомогу надають сімейні лікарі (33000 осіб), мережа медичних сімейних 

амбулаторій охоплює всю територію й усе населення Великобританії. Сімейні лікарі надають 

90% усієї медичної допомоги населенню, на одного лікаря припадає 1700—2000 осіб; 

• спеціалізована медична допомога здійснюється в спеціалізованих відділеннях 

лікарень, що є у містах, туг надають 10 % медичної допомоги населенню. Отримати 

допомогу фахівця хворий може лише за направленням сімейного лікаря. 

Усі медичні послуги у Великобританії, за винятком стоматологічних, безкоштовні. 

Виняток становлять ліки для працездатного населення. Держава витрачає 6,5 % 

національного доходу на охорону здоров'я. 

Організація роботи сімейного лікаря у Великобританії має свої особливості: 

• велика увага приділяється спілкуванню з хворими. На прийом одного пацієнта 

витрачають у середньому 8 хв. За цей час лікар повинен викликати в пацієнта повну довіру, 

поставити лише потрібні запитання і провести велику аналітичну роботу; 

• основний принцип сімейного лікаря у Великобританії: 80% установленого діагнозу — 

це дані анамнезу, після збирання якого залишається лише мінімальна кількість 

найімовірніших діагнозів; 

• використовують мінімум додаткових методів дослідження; 

• застосовують найпростіші фармацевтичні лікарські препарати в разі потреби, а не 

можливості (наприклад, з антибіотиків призначають групу пеніцилінів, а не найсильніших 

препаратів); 

• застосовують спеціалізовану допомогу лише за потреби; 

• велику увагу приділяють психологічному стану хворих; 

• медичним працівникам значно збільшують зарплату, якщо прищепили 95% дітей, 80 % 

жінок пройшли гінекологічне обстеження. Причому практично унеможливлюються 

приписки, обман — професійна честь і гідність цінуються дуже високо. Медичний 

працівник, що повівся нечесно, не може розраховувати на високий соціальний статус; 

• при підготовці фахівців із сімейної медицини велику частину часу приділяють 



 3 

самостійній роботі (1—2 дні занять на кафедрі, решта часу — робота в амбулаторії, де 

студент 1 день працює під контролем відеокамери, потім проводиться аналіз відеозйомок). 

Усе це дало змогу Великобританії посісти перше місце серед 11 країн за показниками 

надання первинної медико-санітарної допомоги. 

Організація первинної медико-санітарної допомоги в Канаді 

Медична допомога в Канаді безоплатна, загальнодоступна, кваліфікована. Охорона 

здоров'я має профілактичну спрямованість, передбачає навчання широких мас населення 

запобігати захворюванням. 

Гроші на охорону здоров'я виділяє федеральний бюджет (25—40%), решту доплачують 

провінція і муніципалітети. Уряд віддає 10 % національного доходу на охорону здоров'я, 

фінансує програми: 

• медичної допомоги спеціальним групам населення, зокрема в'язням; 

• захисту здоров'я (безпечність продуктів харчування, води тощо); 

• боротьби з тютюнопалінням. 

На муніципальному рівні департамент з охорони суспільного здоров'я працює за такими 

програмами: 

• профілактика інфекційних захворювань; 

• імунізація населення; 

• профілактика хронічних захворювань; 

• боротьба зі СНІДом; 

• навчання населення; 

• боротьба з туберкульозом та ін. 

Кожен житель Канади має картку для лікування в госпіталі. У госпіталь направляють 

лише в разі нагальної потреби, перебування там нетривале. 

Контроль за якістю допомоги здійснює Асоціація медичних працівників, яка може 

накласти штраф або позбавити ліцензії працівників, які припустилися помилок, на 1—3 міс і 

більше. 

Попри доступність і безоплатність медичної допомоги, її підґрунтям є твердий 

економічний розрахунок. Без клінічних показань не призначать жодного обстеження, а тим 

паче не госпіталізують хворого. Загалом на одного жителя Канади на рік виділяють 2500 

доларів. 

Організація первинної медико-санітарної допомоги  

у країнах Центральної і Східної Європи 

До кінця 80-х років XXст. країни Центральної і Східної Європи перебували під впливом 

Радянського Союзу. Сімейна медицина, що існувала до Другої світової війни, у післявоєнні 

роки була повністю знищена. У 20-х роках XX ст. у СРСР почали впроваджувати систему 

охорони здоров'я, запропоновану М.О. Семашком. Вона мала такі ознаки: безоплатність, 

звертання за медичною допомогою за місцем проживання, фінансування галузі базувалося на 

фіксованих показниках (штатний розклад) без урахування потреб населення, нестача 

новітніх і спеціалізованих технологій. 

Уведення цієї системи дозволило системі охорони здоров'я в 1950-1960 pp. відповідати 

світовим стандартам, але в подальшому радянська система охорони здоров'я не змогла адап-

туватися до реалій постійного розвитку суспільства. Після розпаду СРСР у більшості країн 

почалося реформування у сфері охорони здоров'я. 

Нині головна проблема в цих країнах — низький рівень фінансування, що заважає 

реформуванню. 

Витрати на охорону здоров'я на одну особу в доларах і відсотках (1997 р.): 

Країна Витрати па душу населення в доларах У відсотках 

Німеччина 2364 10,7 
Великобританія 1391 6,8 

Чехія 943 7,2 
Угорщина 542 6,5 
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Польща 386 5,2 
Росія 47(1993 рік) 2,2 

Україна 10 (1994 рік) 3,5 

У 1978 р. на конференції ВООЗ в Алмати розглянули низку питань щодо поліпшення 

доступності медичної освіти для кожного жителя планети, приділили увагу концепції ПМСД, 

обговорювали перспективи розвитку охорони здоров'я в країнах світу. Широка медична 

громадськість схвалила модель ПМСД і рекомендувала розглядати її як основу подальшого 

розвитку системи охорони здоров'я. 

З цією метою Єврокомісія створила програму PHARBі виділила на її реалізацію 90 

млн.доларів (підготовка викладачів з дисципліни «Сімейна медицина», організація 

факультетів сімейної медицини у вищих навчальних закладах і т. ін.). 

Нині Чехія, Угорщина, Естонія і Литва є представниками Всесвітньої організації 

сімейних лікарів (WONCA) у Європі. Однак у Чехії і Угорщині ще зберігається розподіл 

лікарів на терапевтів і педіатрів, в Естонії і Латвії сімейні лікарі не мають такого авторитету 

в суспільстві, як на заході. У Росії, Україні, Болгарії переважають поліклініки старого типу, 

кількість сімейних лікарів не відповідає потребам. Прогрес переходу до сімейної медицини 

відзначають у Білорусі, але там сімейні лікарі працюють лише в державних поліклініках. 

Організація первинної медико-санітарної допомоги в Україні 

Сімейну медицину в Україні започатковано в останні роки існування Радянського Союзу. 

Ще в 1987 р. МОЗ УРСР розпочало експеримент у Львівській області, у 1989 р. відкрили 

«Поліклініку сімейної медицини» у Дніпродзержинську, у 1992 р. — амбулаторію сімейних 

лікарів у Дрогобичі, а в 1998 р. — першу кафедру сімейної медицини у Львові. Інтенсивного 

розвитку сімейна медицина набула наприкінці XXта на початку XXIст. 

Уперше в Україні термін «сімейна медицина» вжито в наказі МОЗ України № 169 від 

21.11.1991 p.,коли до номенклатури лікарських спеціальностей увели спеціальність 

«Загальна практика — сімейна медицина». 

Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 989 від 20.06.2000 р. «Про комплексні 

заходи щодо впровадження сімейної медицини в систему охорони здоров'я» для зміцнення 

здоров'я населення України, поліпшення демографічної ситуації, підвищення якості та 

ефективності медичних послуг. 

У постанові № 14 Кабінету Міністрів України від 10.01.2002 р. «Про затвердження 

Міжгалузевої комплексної програми «Здоров'я нації» на 2002—2011 роки» сімейній ме-

дицині було приділено велику увагу: визначено пріоритети розвитку ПМСД на засадах 

сімейної медицини. 

В Україні відбулася низка з'їздів та конференцій для сімейних лікарів. Знаковими стали 

з'їзди сімейних лікарів у Львові (2001) та Харкові (2005), де розглядали фінансування, 

тарифи на медичні послуги, стандарти медичної допомоги тощо. 

Але попри зусилля держави протягом останніх 20 років сімейна медицина в Україні не 

набула достатнього розвитку. 

Сьогодні ПМСД зіштовхнулася з певними проблемами і потребує подальшого розвитку і 

удосконалення. Однак вона має майбутнє, тому що ПМСД — найважливіша частина ефек-

тивної системи охорони здоров'я. 

Завдання первинної медико-санітарної допомоги. 

Фундаментом системи медичної допомоги в умовах сімейної медицини є первинна 

медико-санітарна допомога, яка складається із декількох складових частин: 

1. Санітарна освіта. 

2. Охорона материнства і дитинства. 

3. Охорона психічного здоров’я членів сім’ї. 

4. Вакцинація. 

5. Лікувальна допомога при найбільш поширених хворобах, в тому числі і не 

терапевтичного профілю. 

6. Безпечне водопостачання і харчування сім’ї. 



 5 

7. Санітарно - гігієнічний нагляд сім’ї. 

Завдання ПМСД  є збереження і зміцнення здоров’я, працездатності і творчого довголіття 

населення на закріпленій адміністративній території шляхом надання різнобічної 

безперервної інтегрованої медичної допомоги, що вимагає вирішення таких питань : 

1. Моніторинг стану здоров’я, всіх показників, що його формують, реалізація 

профілактичних заходів з оцінкою їх ефективності. 

2. Навчання елементам гігієни, веденню здорового способу життя, прийомам надання 

само- і взаємодопомоги. 

3. Залучення до вирішення проблем охорони здоров’я населення підготовлено 

госанітарного активу, громадських організацій, працедавців, органів місцевого 

самоврядування. 

4. Забезпечення на закріпленій території гарантованого обсягу ПМСД. 

5. Надання швидкої і невідкладної допомоги хворим у станах, що загрожують життю 

(травми або отруєння), незалежно від місця проживання, національності, віросповідання і 

матеріального становища. 

6. Здійснення профілактичної роботи , спрямованої на зниження чинників ризику, 

виявлення латентних і ранніх форм захворювань. 

7. Динамічне спостереження за станом здоров’я кожного громадянина із закріпленої 

території і членів його сім’ї протягом усього життя, а також людей з інших дільниць за їхнім 

бажанням. 

8. Залучення громадян до активної участі у реалізації програм, що сприяють охороні 

здоров’я їхніх родин, особливо жінок і дітей. 

9. Організація надання всіх видів медичної допомоги (спеціалізованої і 

вузькоспеціалізованої різними фахівцями поліклінік і в умовах стаціонару). 

10. Участь у наданні ПМСД інвалідам, людям похилого віку та іншим соціально 

незахищеним групам населення. 

Моделі функціонування сімейної медицини. 

1. Сольна модель - лікар може працювати в амбулаторії, яка розташована на сімейній, 

територіальній дільниці, окремому кабінеті;в приміщенні амбулаторії сімейної медицини 

спільно з іншими сімейними лікарями;або в своєму кабінеті в районній поліклініці, сільській 

або міській лікарні. 

2. Парна модель - робота двох сімейних лікарів. Один з них спеціалізується в терапії, 

інший -  в педіатрії. 

3. Групова модель - передбачає співпрацю в Центрі сімейної медицини різної кількості 

лікарів. Кожен з них має повну самостійність. Група сімейних лікарів може також працювати 

в поліклініці і якщо їх не більше 5-7 чоловік, об’єднуватись у відділення. 

Сольна і парна модель є зручнішими для населення, тому що в цих випадках центри 

сімейної медицини розташовані безпосередньо на сімейно-територіальній дільниці. 

Групова сімейна практика може бути як у великих містах,.так і в невеличких населених 

пунктах. 

Всі моделі передбачають тісну співпрацю з діагностично-консультативними, 

лікувальними і реабілітаційними центрами, дитячими і жіночими консультаціями, 

пологовими будинками. 

Їхнім обов’язком буде надання швидкої і невідкладної медичної допомоги цілодобово. 

Для цього необхідно забезпечити матеріально-технічну базу, навчання лікарів і медичних 

сестер, а також фінансово-економічну винагороду за виконану роботу. 

Положення про відділення сімейної медицини. 

1. Відділення СМ організовується для надання кваліфікованої первинної лікувально-

профілактичної допомоги прикріпленому за сімейно-територіальним принципом населенню. 

2. ВСМ організовується як структурний підрозділ амбулаторно-поліклінічного закладу 

при наявності 3 і більше лікарів. 

3. ВСМ очолює лікар СМ, який призначається і звільняється головним лікарем ЛПЗ. 
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4. Завдання ВСМ: 

- забезпечення кваліфікованою, в т.ч. невідкладною медичною допомогою прикріпленого 

населення в обсязі спеціальності «сімейна медицина» в умовах поліклініки та вдома; 

- направлення хворих на консультування до лікарів інших спеціальностей поліклініки та 

інших ЛПЗ; 

- організація та проведення консиліумів із залученням фахівців поліклініки, інших ЛПЗ; 

- за наявності показань організація направлення хворих в стаціонар; 

- проведення експертизи тимчасової втрати працездатності; 

- забезпечення наступності в роботі з відділеннями поліклініки, іншими ЛПЗ; 

- здійснення комплексу заходів, направлених на профілактику захворювань, травм, 

отруєнь, зниження інвалідності і смертності населення; 

- забезпечення проведення диспансеризації населення та спостереження за станом його 

здоров’я; 

- організація та проведення санітарно-протиепідемічних заходів на дільниці; 

- проведення санітарно-освітньої роботи серед населення, пропаганда здорового способу 

життя; 

- впровадження сучасних методів профілактики, діагностики, лікування, реабілітації при 

різних захворюваннях; 

- ведення обліково-звітної документації; 

- консультування населення дільниці з медико-соціальних, психологічних питань, питань 

планування сім’ї. 

5. Обстеження і лікування хворих проводиться в лікувально-діагностичних службах 

закладу, в складі якого функціонує відділення. 

6. До складу ВСМ входять: 

- кабінет лікарського прийому; 

- операційно-перев’язувальний блок; 

- оглядовий кабінет; 

- маніпуляційна; 

- кабінет зав.відділення;  

- кабінет старшої медсестри; 

- лабораторія; 

- кабінет функціональної діагностики; 

- фізіотерапевтичний кабінет. 

7. Штатні нормативи: 

- 1 сімейний лікар – 1100-1200 осіб дорослого і дитячого населення в сільській 

місцевості, 

- 1 сімейний лікар – 1400-1500 осіб – в міській місцевості, 

- 3 ставки медсестер на 1 посаду сімейного лікаря, 

- 1 ставка молодшої медсестри на 3 посади сімейних лікарів. 

8. Прикріплення до відділення населення затверджується головним лікарем ЛПЗ. 

9. Режим роботи затверджує гол.лікар ЛПЗ. 

10.  Фінансування - за рахунок ЛПЗ. 

11.  Персонал ВСМ керується в своїй роботі діючим законодавством, даним положенням, 

наказами, іншими вказівками МОЗ України, розпорядженнями та наказами територіальних 

органів УОЗ, наказами головного лікаря ЛПЗ. 

12.  Плани та звітна документація складається і здається в строк. 

Положення про денний стаціонар. 

1. Денний стаціонар організовується для надання кваліфікованої медичної допомоги 

хворим шляхом їх госпіталізації на денний час за відсутності показань до постійного 

лікарського нагляду. 

2. Основні завдання денного стаціонару (ДС): 
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- діагностика, лікування хворих при гострих захворюваннях або загостренні хронічних 

хвороб; 

- надання кваліфікованої медичної допомоги хворим при невідкладних станах в умовах 

амбулаторно-поліклінічного закладу, та при наявності показань-госпіталізації до лікарняного 

закладу; 

- доліковування хворих та проведення їх реабілітації в стадії затухаючого загострення 

захворювання, ремісії в післяопераційному періоді, після виписки з ЛПЗ; 

- забезпечення наступності з іншими лікувальними відділеннями амбулаторно-

поліклінічного закладу та стаціонарними відділеннями лікарняних закладів щодо надання 

медичної допомоги хворим; 

- проведення профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів хворим, які перебувають 

на диспансерному обліку. 

3. ДС організовується в самостійних амбулаторно-поліклінічних закладах та при 

поліклінічних відділеннях ЛПЗ. 

4. Керівництво-завідуючий ДС або завідуючий поліклінікою в дільничній лікарні або 

амбулаторії-головний лікар ЛПЗ. 

5. Штатні посади: 

- 1 посада лікаря на 30 ліжок соматичного профілю; 

- 1 посада лікаря на 20 ліжок хірургічного профілю; 

- 1 посада лікаря на 15 ліжок неврологічного профілю; 

- 1 посада лікаря на 20 ліжок кардіологічного профілю; 

- 1 посада медсестри на 30 ліжок усіх профілів; 

- молодша медсестра на 30 ліжок. 

Прироботі в 2 зміни штати подвоюються. 

Завідуючий ДС –на 50 ліжок і більше. 

6. До складу ДС входять: 

- палати для денного перебування хворих; 

- операційно-перев’язувальнийблок; 

- палата інтенсивної терапії ; 

- маніпуляційна, процедурна ; 

- кабінет психологічного розвантаження та відпочинку хворих; 

- буфет; 

- кімната медичного персоналу; 

- допоміжні приміщення. 

7. Медикаментозне забезпечення- за рахунок  ЛПЗ та ін. 

8. Відбір хворих для госпіталізації в ДС здійснюють завідувачі лікувальних відділень 

амбулаторно-поліклінічних закладів за поданням дільничих терапевтів, сімейних лікарів, 

дільничних педіатрів, інших фахівців ЛПЗ. 

9. Показання та протипоказання до лікування в ДС затверджує головний лікар ЛПЗ за 

погодженням з територіальним органом УОЗ. 

10. У випадку сприятливого перебігу захворювання під час перебування хворого в ДС, 

він госпіталізується в профільне відділення лікарняного закладу. 

11. На хворого заповнюється Карта хворого денного стаціонару, стаціонару вдома (ф.003-

2/о). 

12. При виписці хворого з ДС – виписка, яка передається лікарю, який направив хворого 

до ДС. 

13. При потребі до лікування та обстеження хворих на ДС залучаються лікувально-

діагностичні відділення закладу. 

14. На час перебування хворого на ДС видається листок тимчасової непрацездатності. 

15. Звіт про роботу ДС подається у встановлені терміни та у встановленому порядку. 

Положення про стаціонар вдома. 
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1. Стаціонар вдома організовується для надання кваліфікованої медичної допомоги в 

домашніх умовах хворим, яким показане  стаціонарне лікування при відсутності 

необхідності госпіталізації. 

2. Основні завдання  стаціонару вдома: 

- діагностика, лікування хворих при гострих захворюваннях або загостренні хронічних 

хвороб; 

- надання кваліфікованої медичної допомоги хворим при невідкладних станах в умовах 

амбулаторно-поліклінічного закладу, та при наявності показань-госпіталізації до 

лікарняного закладу; 

- доліковування хворих та проведення їх реабілітації в стадії затухаючого загострення 

захворювання, ремісії в післяопераційному періоді, після виписки з ЛПЗ; 

- забезпечення наступності з іншими лікувальними відділеннями амбулаторно-

поліклінічного закладу та стаціонарними відділеннями лікарняних закладів щодо 

надання медичної допомоги хворим; 

- проведення профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів хворим, які перебувають 

на диспансерному обліку. 

3 Стаціонар вдома організовується при самостійних амбулаторно-поліклінічних закладах, 

та при поліклінічних відділеннях ЛПЗ. 

4 Керівництво - зав. поліклінікою ЛПЗ, в дільничній лікарні, амбулаторії - головний лікар. 

За поданням дільничних терапевтів, педіатрів, сімейних лікарів, інших фахівців він 

проводить відбір хворих для лікування в стаціонарі вдома. 

5 Показання, протипоказання встановлюються і затверджуються його керівником за 

погодженням з територіальним органом УОЗ. 

6 1 лікар і 1 медсестра на 12- 14 відвідувань протягом робочого дня. 

7 Режим роботи встановлюється керівником ЛПЗ. 

8 Предметами догяду забезпечує ЛПЗ. 

9 У випадку несприятливого перебігу захворювання хворого необхідно госпіталізувати у 

профільне відділення лікувального закладу. 

10 Карта хворого ДС, стаціонару вдома ф. 003-2/о. 

11 Звіт - у встановленому порядку. 

12 При потребі лікарі залучають до обстеження і лікування хворого лікувально-діагностичні 

відділення ЛПЗ. 

13 Видається листок тимчасової непрацездатності. 

14 При потребі засідає ЛКК за проханням вдома у хворого. 

Положення про амбулаторіюсімейноїмедицини. 
1. АСМ - лікувально-профілактичний заклад, який забезпечує проведення комплексу 

профілактичних заходів з попередження і зниження захворюваності, інвалідності і 

смертності, раннього виявлення захворювань, надає населенню кваліфіковану первинну 

лікувально- профілактичну допомогу, здійснює його диспансеризацію та моніторинг 

стану здоров’я. 

2. АСМ- самостійний ЛПЗ, який є юридичною особою, має свою гербову печатку. 

3. Рішення про організацію АСМ приймається територіальним органом місцевого 

самоврядування. 

4. Основні завдання АСМ: 

- проведення комплексу профілактичних заходів з попередження захворювань, травм та 

отруєнь, зниження захворюваності, інвалідності і смертності серед прикріпленого 

населення; 

- надання хворим кваліфікованої первинної лікувально-профілактичної допомоги в 

умовах амбулаторії та вдома; 

- раннє виявлення захворювань, своєчасне амбулаторне обстеження і лікування хворих, 

за наявності показань- направлення на консультування та госпіталізацію хворих в інші ЛПЗ; 
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- надання невідкладної медичної допомоги при загрозливих для життя станах, нещасних 

випадках (травми, отруєння), за показаннями - забезпечення транспортування хворого в 

інший ЛПЗ для надання спеціалізованої допомоги; 

- дотримання спадкоємності з іншими ЛПЗ щодо обстеження та лікування хворих; 

- забезпечення роботи виїзних бригад фахівців з числа лікарів ЦРЛ та обласних ЛПЗ; 

- своєчасне взяття на облік осіб, які підлягають диспансеризації, спостереження за 

станом їх здоров’я, проведення лікувально-оздоровчих заходів; 

- експертиза тимчасової втрати працездатності, видача документів, що її засвідчують; 

- направлення на МСЕК у встановленому порядку; 

- проведення профілактичних щеплень; 

- проведення санітарно-протиепідемічних заходів на прикріпленій території; 

- навчання пацієнтів методам зміцнення здоров’я та профілактики захворювань, 

покращення репродуктивного здоров’я та навчання методам планування сім’ї;  

- гігієнічне виховання дітей та підлітків; 

- впровадження в практику сучасних методів і засобів профілактики, діагностики, 

лікування та реабілітації хворих; 

- організаційно-методичне керівництво та контроль за діяльністю прикріплених ФАПів; 

- аналіз стану здоров’я населення та розробка плану оздоровчихзаходів. 

5. Структурні підрозділи АСМ : 

- реєстратура; 

- кабінети лікарського прийому; 

- стоматологічний кабінет; 

- палати денного перебування хворих; 

- оглядовий кабінет;  

- маніпуляційна; 

- процедурна; 

- операційно- перев’язувальнийблок; 

- лабораторія; 

- кабінет щеплень;  

- кабінет функціональної діагностики; 

- фізіотерапевтичний кабінет; 

- стерилізаційна; 

- допоміжні приміщення. 

6. Штати та нормативи навантаження відповідно до наказу МОЗ України від 23.02.2000 

№ 33 «Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я”. 

7. Ведеться обліково-звітна документація за наказами МОЗ України та Державного 

комітету статистики України. 

8. Очолює АСМ –головний лікар, призначається і звільняється територіальним органом 

місцевого самоврядування. 

Лікувально- профілактична допомога населенню передбачає: 

1. Амбулаторний прийом хворих. 

2. Надання допомоги вдома. 

3. Виконання призначень лікаря. 

4. Участь у диспансеризації хворих на хронічні захворювання та осіб з факторами 

ризику. 

5. Патронаж дітей і вагітних. 

6. Медична допомога роділлям та породіллям. 

7. Диспансерне спостереження за дітьми. 

Санітарно- протиепідемічні заходи передбачають: 

1. Виявлення інфекційних захворювань. 

2. Організацію та проведення поточної дезінфекції. 

3. Спостереження за контактними по інфекційних захворюваннях. 
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4. Проведення профілактичних щеплень. 

5. Здійснення заходів з дегельмінтизації. 

6. Проведення поточного санітарного нагляду за об’єктами господарської діяльності, 

школами, дитячими садками, за територією населеного пункту. 

7. Здійснення санітарно-просвітницької роботи. 

8. Підготовку санітарного активу, контроль за його діяльністю. 

9. Здійснення заходів щодо профілактики сільськогосподарського травматизму та 

отруєння отрутохімікатами. 
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