
 

      Додаток 5    
      до рішення Голованівської  районної ради  

      від 04 жовтня 2019 року №  426  

      «Про  затвердження плану спроможної мережі   

      надання первинної  медичної допомоги    

      населенню Голованівського району» 

 
  Типологія  

місць надання первинної медичної допомоги, що 

 використовується для розроблення проекту плану  

спроможної мережі надання первинної медичної допомоги 

Центр ПМД (Тип «Ц») 

ТД Центральна 

Місце надання ПМД Регулярне 

Практика ПМД Групова 

Кадри Не менше 7 лікарів ПМД. Укомплектованість медичним персоналом з 

урахуванням 5-річної перспективи (вік лікарів і медичних сестер, 

наявність лікарів-інтернів, забезпеченість житлом, плани керівництва 

з покращення кадрової ситуації) 

Населення Понад 15 000 осіб (за нормативом наказ МОЗ України, Мінрегіон 

України від 06.02.2018  №178/24),                                        9 753 особи 

(Голованівський район) 

Послуги Первинна медична допомога, лабораторні дослідження та 

інструментальні обстеження відповідно до Порядку надання ПМД 

Амбулаторія групової практики (Тип «АГ») 

ТД Центральна, периферійна першого порядку 

Місце надання ПМД Регулярне 

Практика ПМД Групова 

Кадри Не менше 2 лікарів ПМД. Укомплектованість - те саме, що Тип «Ц» 

Населення Від 3 000 осіб (за нормативом наказ МОЗ України, Мінрегіон України 

від 06.02.2018  №178/24),                                 4429 - 10266 осіб 

(Голованівський район) 

Послуги Первинна медична допомога, лабораторні дослідження та 



інструментальні обстеження відповідно до Порядку надання ПМД 

Амбулаторія моно-практики (Тип «АМ») 

ТД Периферійна другого порядку 

Місце надання ПМД Регулярне 

Практика ПМД Моно-практика 

Кадри 1 лікар ПМД. Укомплектованість медичним персоналом з 

урахуванням 5-річної перспективи (вік лікаря і медичних сестер, 

забезпеченість житлом, життєві плани медичних працівників) 

Населення Орієнтовно 1500 осіб (за нормативом наказ МОЗ України, Мінрегіон 

України від 06.02.2018  №178/24),                                       1170 - 1785 

осіб (Голованівський район) 

Послуги Такі ж послуги як в амбулаторії групової практики (Тип «АГ»), але у 

випадку відсутності лікаря (відпустка, хвороба, навчання) доступність 

лікарської допомоги може знижуватися 

Фельшерський пункт (Тип «ФП») 

ТД Центральна, периферійна ТД першого або другого порядку 

Місце надання ПМД Регулярне 

Практика ПМД 
Як додаткова інфраструктура може бути підпорядкований іншим 

типам: «Ц», «АГ», або «АМ» 

Кадри Молодші спеціалісти з медичною освітою (фельдшери, акушерки, 

медичні сестри)  

Населення 127 - 1214 осіб (Голованівський район) 

Послуги В межах компетенції молодших спеціалістів з медичною освітою 

(фельдшери, акушерки, медичні сестри) 

Пункт здоров’я (Тип «ПЗ») 

ТД Периферійна ТД першого або другого порядку 

Місце надання ПМД Нерегулярне 

Практика ПМД 
Як додаткова інфраструктура може бути підпорядкований іншим 

типам: «Ц», «АГ», або «АМ» 

Кадри Молодші спеціалісти з медичною освітою (фельдшери, акушерки, 



медичні сестри) та/або лікар з надання ПМД, що забезпечує 

нерегулярне надання ПМД 

Населення Недостатнє для регулярного місця надання ПМД 

Орієнтовно 750 осіб (за нормативом наказ МОЗ України, Мінрегіон 

України від 06.02.2018  №178/24),                                       79 -532 осіб 

(Голованівський район) 

Послуги В межах компетенції молодших спеціалістів з медичною освітою 

(фельдшери, акушерки, медичні сестри) та/або такі ж послуги як в 

амбулаторії (типу «АГ» або «АМ»), але тільки у дні прийому лікаря. 

Графік роботи передбачає не менше двох повних робочих змін лікаря 

на тиждень 

___________________________ 

 


