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Результати аналізу діяльності  

Комунальне некомерційне підприємство «Пологовий будинок №3» 

Запорізької міської ради 

щодо якості медичної допомоги за  2018 - 2020 р.р. 

 

 

 З урахуванням найкращих світових практик для надання управлінської та фінансової 

автономії ЗОЗ «Пологовий будинок №3» рішенням сесії Запорізької міської ради від 19.12.2018 

№81  перетворено на Комунальне некомерційне підприємство «Пологовий будинок №3» 

Запорізької міської ради.  

На теперішній час КНП є акредитованим закладом другого рівня надання медичної 

допомоги. Підприємство надає амбулаторну та стаціонарну спеціалізовану допомогу вагітним, 

роділлям, породіллям, новонародженим дітям та гінекологічним хворим.  

Заклад почав функціонувати з листопада 1992 року, а в кінці 2018 р. на підставі рішення 

сесії Запорізької міської ради від 19.12.2018 №68 до пологового будинку №3 приєднався КУОЗ 

«Пологовий будинок №1», на протязі 2019 року по пологовому будинку №1 було скорочено 

відділення патології вагітності на 40 ліжок. 

На даний час структура закладу така:  

- Жіноча консультація 170 відвідувань в зміну по Шевченківському району; 

- Жіноча консультація 176 відвідувань в зміну по Олександрівському району; 

- Гінекологічне відділення на 30 ліжок по Шевченківському району; 

- Гінекологічне відділення на 60 ліжок по Олександрівському району; 

- Пологове відділення - 30 ліжок; 

- Відділення новонароджених - 30 ліжок; 

- Відділення анестезії для інтенсивної терапії - 6 ліжок; 

- Відділення патології вагітних - 30 ліжок; 

- Лікувальне – діагностичне відділення. 

Також операційні блоки в пологовому та гінекологічних відділеннях, клініко-

діагностичні лабораторії, рентгенологічний кабінет, фізіотерапевтичний кабінет, УЗД-кабінет, 

центрально-стерилізаційне відділення, кисневі станції, господарчі корпуса, гаражі, дизельні.  

КНП «Пологовий будинок №3» ЗМР є клінічною базою кафедр Запорізького 

Державного медичного університету, ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти 

МОЗ України» та Запорізького медичного коледжу при ЗДМУ. 

Цілодобова невідкладна допомога надається мешканкам Шевченківського, 

Олександрівського та Комунарського районів міста та мешканкам Запорізького району 

Запорізької області.  

 Пологовий будинок спеціалізується по веденню вагітних та пологів у жінок з 

ендокринною патологією та імунними  конфліктами. За період с 2018 по 2020 р.р. в 

пологовому будинку № 3 пройшла 1/3 пологів м. Запоріжжя. 
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Динаміка пологів по пологовому будинку  № 3 за 2018 – 2020 р.р. (діаграма  № 1)

 
  

 

Динаміка передчасних пологів (діаграма № 2) 

 
За 2020 р. відмічається  зменшення передчасних пологів на 1,1% (діаграма № 2).  

Незважаючи на впровадження сучасних перинатальних технологій, основаних на даних 

доказової медицини, яки сприяють зниженню показнику ускладнених пологів, з  2018 р. 

зростає показник ускладнених пологів и у 2020 р. складає 38,7% (діаграма № 3), це обумовлено  

зниженням рівня загального здоров'я жінок фертильного віку. 

 

Ускладнені пологи (діаграма № 3) 

 
 

 

1525

1348

1461
2020

2019

2018

3.00%

5.00%

3.90%2020

2019

2018

20.00%
22.80%

38.70%

2018 2019 2020



 3 

Зменшився  на  10,3%  показник партнерських пологів  з 86,3% у 2019 до 76,0% у 

2020р., зниження показника пов’язано з веденням 12 березня 2020 в Україні 

загальнонаціонального карантину через загрозу епідемії коронавірусної інфекції COVID-19 та 

партнерські пологи деякий час були під забороною. 

 Необхідно усилити роботу школи «Свідомого батьківства», працююча на базах жіночої 

консультації №1 та №2 ,щоб дозволити  тримати на високому рівні кількість  партнерських 

пологів . 

Динаміка партнерських пологів (діаграма № 4) 

 
Показник перинатальної смертності по пологовому будинку №3 за 2020 р.  знизився   на 

1,92 ‰ та склав 5,44 ‰. 

Перинатальна смертність (діаграма № 5)

 
 

Показник мертвонароджуваності  зменшився  на 2,56‰ з порівнянні   минулим роком та 

склав 4,08‰. 

Динаміка мертвонароджуваності  (діаграма № 6) 
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Рання неонатальна смертність збільшилась на 1 випадок та склав 2 вип. - 1,37‰ , у 

2019 р. 1 випадок – 0,74  ‰ . 

Рання неонатальна смертність (діаграма  № 7) 

 
  

Пологовий будинок №3 працює в межах програми підтримки грудного вигодовування з 

2002 року.  Мета нашої роботи довести відсоток дітей, які знаходяться на грудному годуванні 

до 99,9%. 

 В пологовому будинку впроваджені всі клінічні протоколи та накази МОЗ України, 

заборонена реклама дитячих сумішей для грудного вигодовування, та лікарських засобів.  

 Обов’язково проводиться тренінг медичного персоналу щодо основ грудного 

вигодовування 2 рази в рік по 18 годинної програмі з подальшою атестацією. 

Працює група підтримки грудного вигодовування, до якої за консультацією може 

звернутися люба жінка після виписки із пологового будинку. В відділенні патології вагітних 

працює школа пропаганди грудного вигодовування. 

            За час праці в рамках програми «Лікарня доброзичлива до дитини» знизилась 

захворюваність новонароджених з 34,7% в 2003 р. до 15,1 % за 2020 р., завдяки зросту 

передчасних пологів та  роботи закладу в якості ІІІ рівня надання акушерсько- гінекологічної 

допомоги з 4 кварталу 2012 р. Структура захворюваності, за звітний період,практично не 

змінилася. Зменьшилась кількість новонароджених  з важкими формами ВУІ. Збільшилось 

кількість асфіксій  та неонатальних жовтяниць.З  2018 – 2020рр на першому місці – ВУІ; на 

другому 2018 – 2020рр - неонатальна жовтяниця, 2019р –ВВР; на третьому місці – асфіксії та 

ГІЕ. Кількість пологових травм з 2018р. по 2020р., в процентному співвідношенні, знизилася в 

2,5 рази. Вроджені вади розвитку у новонароджених мають тенденцію до зростання. У тому 

числі і ВВР, що призводять до інвалідизації та смерті новонароджених.    Кількість 

захворювань інших нозологічних одиниць в структурі захворюваності новонароджених, 

особливих змін не зазнали.  

Динаміка захворюваності новонароджених ( діаграма №8) 
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Динаміка показника грудного вигодовування( діаграма №9) 

 
 

 

Спільне перебування матері і дитини(діаграма №10) 

 
 

 Загальна кількість пологових травм має тенденцію до зниження з 0,5% у 2017 р. до 0,3% у 

2019 р. та 2020 р.(діаграма №11). Завдяки впровадженню в практику передових перинатальних 

технологій. Травм, які призвели до порушення життєво важливих функцій або смерті дитини 

не відзначалося. 

Пологові травми новонароджених ( діаграма №11) 
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Динаміка кесарських розтинів (діаграма № 12) 

 
За 2020р. проведено 445 операції Кесарева розтину, що склав 30,5%, це  на 15,7% 

більше. Відсоток планових кесаревих розтинів за 2020 р. склав 35,3%, ургентних 64,7%. 

 Відмічається збільшення показників кровотеч в пологах  з 12 випадків – 0,9% у 2019 р. 

до 60 випадків-4,1%  у 2020 р. (Діаграма №13).   

Динаміка післяпологових кровотеч (діаграма №13) 

 
 

Перебування хворого на акушерській койці зменшилась у 2020 році. (діаграма №17) 

Середнє перебування хворих на койці (діаграма №17) 
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Оборот койки (діаграма  № 18) 

 
 Але при цьому робота койки (діаграма №19) не відповідає плановому показнику, 

нормативна база залишилась той же. 

Робота койки (діаграма №19) 

 
 

 

Відсоток виконання плану ліжко-днів по пологовому будинку  (діаграма №20) 
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 За відповідний період відмічається значне зменшення оперативної активності, у зв’язку 

з відміною планових операції по гінекології на час введення карантину з коронавірусом з 

100,1% до 97,2%. 

Динаміка показника оперативної  активності з абортами по гінекології (діаграма №21) 

  

 Велика робота проводиться жіночими консультаціями пологового будинку № 3, але кількість 

абортів у 2020 р. зросла на 58 випадків по нашій жіночої консультації (діаграма №22). По ЖК 

№1 – 111 вип., по ЖК №2 – 81 вип. 

Динаміка кількості абортів по жіночій консультації  пологового будинку № 3 

 (діаграма №22) 

 
  

Продовжується  активна пропаганда протизаплідних засобів в створеному на базі 

жіночих консультацій кабінетах «Планування сім′ї». Дякуючи роботі кабінетів продовжують 

використовувати гормональну контрацепцію. 

Використання гормональних ПЗЗ  

(показник на 1тис. жінок фертильного віку) (діаграма №23) 
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 Кількість пологів поступово збільшується (діаграма №24). По ЖК №1 – 600 пологів, по 

ЖК№2 - 686. 

 

Кількість пологів по жіночий консультації пологового будинку № 3  (діаграма №24) 

 
 В 2020 р показник перинатальной смертності по жіночий консультації пологового 

будинку №3 збільшився  на 1,04‰  и склав 5,7‰ ( по ЖК №1 – 5,8‰ (5 вип.), по ЖК №2 – 

5,7‰ (4 вип.)) 

Перинатальна  смертність по жіночий консультації пологового будинку № 3  

 (діаграма №25) 

 
Визначення при проведенні профоглядів по жіночім консультаціям незначне збільшився  і 

складає 30,5% у 2020 р.( діаграма №26) 

Динаміка показника  визначення захворювань  (діаграма №26) 
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 Велике значення надається оздоровленню жінок на диспансерному спостереженні в 

жіночих консультаціях(діагр. № 27). Показник оздоровлення зростає з 87% у 2018 до 91,2%, по 

ЖК№2 показник оздоровлення вище показника по ЖК№1 на 7,1% и складає 95,1%. 

% оздоровлення диспансерної групи (діаграма № 27) 

Телемедицина 

Кабінети  телемедицини у КНП «Пологовий будинок №3»ЗМР  функціонує з 2017 року, 

облаштовані  та мають штат згідно наказу МОЗ № 681. 

За цей час було надіслано «Запитів на телемедичне консультування»: 

 
2018 рік 2019 рік 

2020 рік 

ЖК№1 ЖК№2 разом 

Проведено консультацій (запитів) у КДВ 112 458 144 237 381 

По відділенням:  

 Відділення патології    вагітних 

 

45 

 

45 

 

24 

 

0 

 

24 

  Гінекологічне  відділення 8 120 2 9 11 

  Жіноча консультація 59 293 118 228 346 

Проведено КТГ 624 699 622 64 686 

Проведено за рік маніпуляцій 738 1157 766 301 1067 

 Кабінети працюют регулярно, мають он-лайн зв'язок у  в скайпі, забезпечують  зв’язок 

між населенням і медичною установою (пологовий будинок №3), впроваджують сучасну  

медичну допомогу  жіночому населенню на новітньому рівні.  

УЗД 

 За цей час проведено обстежень: 

 
2018р. 2019р. 

2020 р. 

ЖК №1 ЖК №2 разом 

Обстеження, всього 2950 7435 5182 3529 8711 

вагітних 1290 1739 1768 1416 3184 

з них до 22 тижнів 972 1268 855 683 1538 

 

Пологовий будинок приймає активну участь в виконанні державних програм: 

1. Програма боротьби з туберкульозом. 

2. Програма профілактики ВІЛ на Україні. 

3. Підтримка грудного вигодування в рамках проекту «Лікарня доброзичлива до дитини» 

4.  Регіональна   програма «Скринінг патології шийки матки» 
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 Не дивлячись на ряд досягнень, яких добився пологовий будинок за три останніх роки, 

існує ще  достатня кількість проблем, які колектив пологового будинку вирішує разом з 

кафедрою акушерства та гінекології ДЗ «ЗМАПО МОЗ України», а саме: 

1. На основі сучасних перинатальних технологій знизити кількість патологічних пологів та 

пологових травм новонароджених. 

Відповідальні: заступник директора з МЧ, завідувачі 

відділень. 

Термін: постійно. 

2. Удосконалювати виконання наказів МОЗ України  № 976, 977 від 27.12. 2011 на 

практиці  з метою контролю кількості кесарських розтинів на рейтинговому рівні. 

Відповідальні: заступник директора з МЧ, завідувачі 

відділень. 

Термін: постійно. 

3. Своєчасно вирішувати питання планування сім’ї у жінок з тяжкою екстрагенітальної 

патологією. 

                                            Відповідальні: заступник директора з МЧ, завідувачки ЖК. 

Термін: постійно. 

4. Впроваджувати  сучасні методи діагностики та лікування фетоплацентарної 

недостатності. 

Відповідальні: заступник директора з МЧ, завідувачі 

відділень. 

Термін: постійно.      

5. Проводити розбір кожного з випадків онкопатології на засіданні медичної ради. 

Відповідальні: заступник директора з МЧ, завідувачки 

жіночих консультацій. 

Термін: постійно. 

6. Розробити та впровадити заходи щодо зниження онкозахворюваності жіночого 

населення району. 

Відповідальні: завідувачки  жіночих консультацій. 

Термін: до 01.02. 2020.  

7. Скласти графік підвищення кваліфікації лікарів на курсах післядипломної освіти. 

Відповідальні: начальник відділу кадрів. 

Термін: до 01.03. 2020.  

8. Забезпечити якість та ефективність профілактичних оглядів жіночого населення, 

особливу увагу приділяти якості цитологічного обстеження.  

                Відповідальні: лікарі жіночих консультацій. 

Термін: постійно. 

9. Щоквартально проводити експертизу якості цитологічного матеріалу разом з міською 

цитологічною лабораторією.  

Відповідальні: завідувачки  жіночих консультацій. 

Термін: постійно.  

10. Забезпечити умови щодо ефективної роботи програми «Скринінг патології шийці 

матки». 

Відповідальні: завідувачки  жіночих консультацій. 

Термін: постійно.  
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11. Проводити моніторинг випадків перинатальної смертності у пологовому будинку та 

іх аналіз з метою своєчасної розробки необхідних заходів по її зниженню та профілактиці. 

Відповідальні: заступник директора з МЧ, завідувачі 

відділень. 

Термін: постійно. 

12. Впровадити нові форми проведення санітарно-просвітницкої роботи по формуванню 

здорового способу життя у жіночого населення району. 

Відповідальні: завідувачки  жіночих консультацій. 

Термін: постійно. 

13. Контролювати хід виконання державних галузевих програм. 

Відповідальні: заступник директора з МЧ, завідувачі 

відділень. 

Термін: постійно. 

Висновок: В зв'язку з негативною демографічною ситуацією в регіоні і державі в цілому, 

збільшення питомої ваги екстрагенітальної патології у вагітних в цілому, спостерігається 

збільшення частоти кесарських розтинів та захворюваності новонароджених 

 

 

 

 

 


