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практики –сімейної медицини Різдва Пресвятої Богородиці»
Кіхтенко Наталії Анатоліївни

     Комунальне некомерційне підприємство Миколаївської сільської ради « Амбулаторія загальної 
практики- сімейної медицини Різдва Пресвятої Богородиці»  працює з метою створення умов 
доступного і якісного для всіх громадян медичного обслуговування та подальшої роботи галузі 
охорони здоров’я .Наше комунальне некомерційне підприємство входить до  складу  
Миколаївської об’єднаної територіальної громади. Максимальний радіус обслуговування 
амбулаторії становить 15 км. До складу амбулаторії входять 5 населених пунктів -це с.Миколаївка, 
с .Кекине, с. Капітанівка , с. Над’ярне , с. Спаське  та  частково  с. Вербове, с . Софіївка , с . Склярівка
,с.Кровне та с. Руднівка  з якими заключені декларації з лікарями. Комунальне некомерційне 
підприємство «Амбулаторія  загальної практики  Різдва Пресвятої Богородиці» обслуговує 1442 
особи,з яких доросле населення 1261 чол.,та 181 дитина до 18 років по Миколаївській сільській 
раді. В амбулаторії працює два  лікаря загальної практики-сімейні лікарі  , які надають 
кваліфіковану медичну допомогу населенню .За період з кінця вересня місяця 2018 року по січень 
2019 року, свого лікаря обрали 1581 особа . Станом на 24.01.2019 року за статистикою 
задекларувалося  1566 чоловік -с.Миколаївка-596 чол.;с.Кекине-68 чол.; с.Капітанівка-60 
чол.;с.Кровне-521 чол.; с.Руднівка-145 чол.;с.Софієвка-41 чол.;с.Склярівка-14 чол.;с.Над’ярне-5 
чол.;с.Вербове-16 чол.;с.Гриценкове-1чол.; м.Суми-11чол.;м.Лебедин-1чол.

     В 2018 році  в селі Кекине фельдшерський пункт було деактивовано, то було організовано 
медичний пункт тимчасового базування . Цей медичний пункт тимчасового базування 
організовується з метою підвищення доступності первинної медичної допомоги та долікарської 
медичної допомоги для населення . Медичний пункт тимчасового базування утримується за 
рахунок Миколаївської сільської ради , що відповідає  санітарно-гігієнічним нормам. 

Графік прийому лікаря

Медичного пункту тимчасового базування села Кекине

Друга та четверта п’ятниця кожного місяця

З 09.00 до 13.00

В робочі дні звертатися за телефоном реєстратури КНП МСР « АЗПСМ Різдва Пресвятої
Богородиці»

0667140277

В неробочий час ,святкові та вихідні звертатися за телефоном

«103» або « 0542682090»

З будь –якого телефону та оператора

      Ураховуючи періодичність надання первинної медичної допомоги , розрізняють регулярні та 
нерегулярні місця надання первинної медичної допомоги  .  Регулярне місце  надання первинної 
медичної допомоги де працює  від двох до шести  лікарів - це є амбулаторія групової - практики , 
яка обслуговує до 3000 тис. населення .Пункт здоров’я(ФП) –це нерегулярне місце надання 
первинної медичної допомоги , додаткова інфраструктура. В плані спроможної мережі в 
майбутньому в комунальне некомерційне підприємство Миколаївської сільської ради 



«Амбулаторія загальної практики –сімейної медицини Різдва Пресвятої Богородиці» при 
об’єднанні  села Кровне, буде входити  нерегулярне місце надання медичної допомоги 
фельдшерсько- акушерський пункт , який  в сучасних умовах змінено на назву  пункт здоров’я «ПЗ»
.Нерегулярне місце надання первинної медичної допомоги   чисельність населення складає не 
менше 750 осіб ,що відповідає Типу «ПЗ» пункт здоров’я, графік якого передбачає не менше двох 
повних робочих змін лікаря на тиждень.   По сільській раді села Кровне та  Руднівка  проживає 
1179 осіб  , з них 980 дорослого  населення та 199 дітей до 18 років .  

      Штати середнього медичного персоналу амбулаторії укомплектовано на 100% -медичні сестри 
загальної практики сімейної медицини, лаборант та медичний статистик.

      В амбулаторії є  кабінет  лабораторії  де проводяться такі аналізи: аналіз крові клінічний  + 
лейкоцитарна формула+ тромбоцити , кров на цукор ,холестерин, протромбін.;аналіз сечі 
клінічний ,на цукор ,по- Нечипоренко .;кал на яйця глистів та зшкребок на ентеробіоз. 

Працює фізіотерапевтичний кабінет де надаються такі послуги:

Електрофорез-при бронхітах, остеохондрозах, невралгії, гіпертонічної хвороби;

УВЧ (ультразвук високої частоти)-артрити,лор органів(отити, ринити),захворювання суглобів та 
інші;

«Іскра»( Дарсонваль) для лікування захворювання шкіри, варикозу та інше;

ДДТ-діодинамічні токи;

Небулайзер - органи дихання.

Кабінет функціональної діагностики( апарат ЕКГ)-електрокардіограф це прилад , який 
використовується в медицині і дослідженнях для запису биття серця і для визначення відхилень 
нормального стану.

Кабінет здорової дитини та кабінет щеплень  де проводиться огляд та щеплення дітей.

Маніпуляційний кабінет –  особливе приміщення, призначене для проведення різноманітних 
діагностичних та лікувальних процедур: термометрії, вимірювання пульсу та артеріального тиску, 
ін’єкційного введення лікарських засобів.

Стоматологічний кабінет- де надаються кваліфіковані медичні послуги. Проводиться лікування 
хвороб зубів та ротової порожнини і здійснюються профілактичні заходи.

      Амбулаторія загальної практики –сімейної медицини має зручні та комфортні умови для 
пацієнтів,  обладнання,  службовий транспорт , а саме головне - це доступність якісної медичної 
допомоги для кожного сільського мешканця.

Графік роботи

КНП МСР «АЗПСМ Різдва Пресвятої Богородиці»

Понеділок –п’ятниця:з 08.00 до 17.00

Обідня перерва: з 12.00 до 12.30

Вихідний: субота, неділя

В робочі дні звертатися за телефоном реєстратури

0667140277



В неробочий час ,святкові та вихідні звертатися за телефоном

«103» або « 0542682090»

З будь –якого телефону та оператора

Директор Н.А.Кіхтенко


