
Г/О/ «ЗАТВЕРДЖЕНО»
// /  й'ЕМ®^^  *д г "Ф* \-£чЛ

Директор КНП « ОКЛ ІФ ОР» 

______О.І.Г рищук

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ

Комунальне некомерційне підприємство «Обласна клінічна лікарня Івано-
Франківської обласної ради» 

за 2019 рік



ЗМІСТ

організаційна структура та опис діяльності лікарні 

Структура КНП «ОКЛ ІФ ОР»

Результати діяльності

Ліквідність та зобов’язання

Екологічні аспекти

Кадрова політика Ризики

Дослідження та інновації Фінансові інвестиції

Перспективи розвитку



Даний звіт про управління підготовлений на виконання Закону України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність» відповідно до Методичних рекомендацій зі складання звіту про 
управління, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 07.12.2018 №982.

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ ЛІКАРНІ

1. Основною метою діяльності лікарні є:

забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних 
послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством, спрямованих на збереження та 
відновлення здоров’я;

здійснення іншої діяльності для належного забезпечення профілактики, діагностики і 
лікування хвороб;

організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення 
наступництва у надання медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання 
ресурсів системи медичного обслуговування.

2. Предметом діяльності лікарні є;

здійснення медичної практики для забезпечення медичного обслуговування населення 
Івано-Франківської області шляхом надання йому доступної та третинної (спеціалізованої) 
амбулаторно-поліклінічної допомоги, цілодобової стаціонарної та невідкладної медичної 
допомоги населенню, організація належного управління внутрішнім лікувально- 
діагностичним процесом та ефективне використання майна та інших ресурсів лікарні;

організація надання населенню Івано-Франківської області медичної допомоги більш 
високого рівня спеціалізації на базі інших медичних закладів, підприємств чи установ 
шляхом спрямування пацієнтів до цих закладів в порядку, встановленому чинним 
законодавством України;

надання медичних та інших послуг фізичним та іншим юридичним особам на 
безоплатній та платній основі у випадку та на умовах, визначених відповідними законами 
України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та виданими на їх 
виконання нормативними актами місцевих органів виконавчої влади, а також на підставі та 
умовах, визначених договорами про медичне страхування згідно чинного законодавства 
України;

здійснення організаційно-методичного керівництва діяльності закладів охорони 
здоров’я області по забезпеченню лікувально-профілактичної допомоги населенню, 
розроблення і здійснення заходів по розвитку, вдосконаленню і приближенню кваліфікованої 
спеціалізованої медичної допомоги до жителів області;

прийом пацієнтів, в т.ч. на стаціонарне лікування за направленням інших закладів 
охорони здоров’я, підприємств або в разі необхідності за само зверненням пацієнтів;

визначення перспективної та поточної потреби структурних підрозділів лікарні та 
населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні і 
транспортних засобах для забезпечення доступною, своєчасною та якісною медичною 
допомогою;



забезпечення структурних підрозділів закладу засобами і предметами медичного 
призначення та проведення контролю якості лікарських засобів, виробів медичного 
призначення та обладнання;

моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів 
медичного призначення, медичного обладнання і транспортник засобів;

моніторинг виконання та фінансового забезпечення державних соціальних нормативів 
із забезпечення третинної спеціалізованою медичною допомогою;

забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
лікарні;

проведення обов’язкових попередніх і періодичних медичних оглядів та інпшх 
медичних оглядів певних категорій осіб згідно з Законодавством України;

проведення цільових медичних оглядів для активного виявлення хворих на туберкульоз 
на ранніх стадіях, злоякісних новоутворень, дерматовенерологічних, інфекційних та інших 
захворювань;

впровадження в практику роботи нових передових форм медичного обслуговування, в 
т.ч. автоматизованого електронного реєстру та документообігу, сучасних методів 
діагностики, профілактики, лікування та реабілітації, а також наукової організації праці;

забезпечення дотримання стандартів та уніфікованих клінічних протоколів медичної 
допомоги, міжнародних клінічних протоколів;

забезпечення ефективного використання ліжкового фонду

активна участь у реалізації місцевих та державних програм щодо охорони здоров’я 
населення;

проведення інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення 
щодо формування здорового способу життя;

організація пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному 
законодавством порядку;

ведення затвердженої медичної документації, оперативної інформації та статистичної 
звітності;

проведення заходів з попередження і своєчасного виявлення захворювань, зменшення 
рівня ускладнень, інвалідності та смертності населення, в першу чергу від попереджувальних 
захворювань та станів;

експертиза тимчасової та стійкої непрацездатності, видача і продовження листів 
непрацездатності, розроблення комплексних заходів з реабілітації пацієнтів та осіб з 
інвалідністю, відбір на санаторно-курортне лікування;

направлення на медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) громадян з ознаками 
стійкої втрати працездатності;



розвиток та удосконалення спеціалізованих видів медичної допомоги, невідкладної та 
інтенсивної терапії; розробка та втілення нових організаційних форм з наданням медичної 
допомоги населенню;

самостійне або спільне з іншими закладами надання медичних послуг особам, що 
застраховані по програмах медичного страхування за рахунок коштів відповідних страхових 
компаній чи страхованих організацій;

забезпечення дотримання Закону України «Про захист персональних даних»;

проведення огляду водіїв транспортних засобів з метою виявлення ознаки стану 
алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських 
препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції;

проведення діяльності, пов’язаної з придбанням, перевезенням, зберіганням, 
відпуском, використанням, наркотичних засобів, психотропних речових та прекурсорів, 
включених до «Переліку наркотичних засобів, психотропних речових і прекурсорів» для 
потреб лікарні та їх знищення, якщо такі визнані не придатними для подальшого 
використання;

своєчасне матеріально-технічне забезпечення, оснащення сучасним медичним та 
побутовим обладнанням, утримання будівель, споруд і технічних засобів у належному стані;

інші функції, що випливають із завдань, покладених на лікарню згідно з чинним 

законодавством України;

проведення профілактичних та протиепідемічних заходів, в т.ч. попередження 
внутрішньо-лікарняної інфекції.

3. Продовження господарської діяльності з медичної практики в лікарні відбувається за 
наявності відповідної ліцензії. Окремими видами діяльності лікарні може займатись тільки 
на підставі дозволу (ліценції), згідно з чинним законодавством України.

4. Лікарня може бути базою стажування лікарів інтернів.

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ 

Структура обласної клінічної лікарні на 2019 рік

1 .Адміністрація

2. Стаціонар на 765 ліжок

3. Консультативна поліклініка на 362 відвідування в день.

Назва відділень та профіль спеціалізованих ліжок ОКЛ:

3.1. Алергологічне - 50 ліжок, в т.ч. пульмонологічних -  10;

3.2. Гематологічне - 50 ліжок, в т.ч. 6 інтенсивної терапії;

3.3 .Гастроентерологічне - 40 ліжок;



3.4.Ендокринологічне -5 0  ліжок;

3.5. Неврологічне для хворих з порушенням кровообігу мозку з Центрами гострої судинно- 
мозкової недостатності, тромболізису та розсіяного склерозу - 50 ліжок, в т.ч 6 інтенсивної 
терапії;

З.б.Нефрологічне - 40 ліжок, в т.ч. імунологічних -  15;

3.7. Інтенсивної терапії екстракорпоральних методів детоксикації та для лікування 
хворих з гострим отруєнням і амбулаторного діалізу(6 діалізних залів в 4 зміни)

3.8 .Ревматологічне

3.9. Хірургічне

3.10. Мікрохірургії ока

- 10 ліжок, в т.ч. 6 л. інтенсивної терапії,

- 50 ліжок, в т.ч. кардіологічних - 10;

- 30 ліжок, в т.ч. З інтенсивної терапії;

- 30 ліжок;

3.11. Кістково- гнійної інфекції - 30 ліжок, в т.ч. З інтенсивної терапії;

3.12. Торакальної хірургії - ЗО ліжок, в т.ч. З інтенсивної терапії;

3.13. Стоматологічне - 50 ліжок, в т.ч. для дітей - 10 ліжок;

- 30 ліжок, в т,ч. З інтенсивної терапії;3.14. Судинної хірургії

3.15. Опікове

3.16. Проктологічне 
методами дослідження;

- ЗО ліжок, в т.ч. для дітей - 10 ліжок, в т.ч. 
інтенсивної терапії;

З ліжка

25 ліжок, в т.ч. З інтенсивної терапії з ендоскопічними

3.17. Нейрохірургічне - 30 ліжок, в т.ч.6 інтенсивної терапії;

3.18. Мікрохірургії ЛОР органів - 30 ліжок;

3.19. Урологічне - 30 ліжок, в т.ч. З інтенсивної терапії;

3.20.Ортопедо-травматологічне - 30 ліжок, в т.ч. 10 ліжок -  ортопедичні;

3.21. Нейрохірургії хребта і спинного мозку - 30 ліжок, в т.ч. З інтенсивної терапії,

3.22. Інвазивних методів діагностики та лікування - 15 ліжок;

3.23. Центр інтервенційної кардіології, рентгенендоваскулярної діагностики та лікування з 
лабораторією електрофізіологічних обстежень серця та рентген операційною

-  5 ліжок , в т.ч. Зл. інтенсивної терапії.

В тому числі

3.24.Анестезіології та інтенсивної терапії - 12 ліжок.

4.Лікувально -діагностичні відділення та допоміжні служби:

4.1.Приймальне



4.2. Фізіотерапевтичне;

4.3 .Рентгенологічне;

4.4. Клініко-діагностична лабораторія;

4.5. Функціональної і ультразвукової діагностики;

4.6 .Патологоанатомічне;

4.7. Обласне рентген-радіологічне;

4.8. Служба епідеміологічного нагляду та інфекційного контролю.

5. Організаційно-методичний відділ.

6. Адміністрація.

7. Господарська служба.

Штати обласної клінічної лікарні станом на 01.01.2019 року

1.Лікарські посади - 391,0,

З .Середній медичний персонал - 717,5

4.Молодший медичний персонал - 347,75

5.Інші - 270,75

Разом по закладу - 1727,0 посад

2019 року в ОКЛ отримало лікування 26 593 пацієнта проти 26 455 проти 25179 хворих 
(різниця + 145), померло 396 проти 351 осіб (+45). Проводились згортання на ремонт ліжок 
ревматологічного, хірургічного, проктологічного відділень на 1065 днів.

Використання ліжкового фонду у 2019 році характеризується наступними 
показниками:

- середнє число днів роботи ліжка становить 328,4 проти 338,4 ; Україна по обласним 
лікарнях 2018 рік -  319,6

- обіг ліжка - майже не змінився 35,3 проти 35,0 днів (У.-2018р. - 33,13);

- середній термін перебування хворого на ліжку знизився і нижче рівня середньо 
республіканського значення: в динаміці - 2014р. -  10,6, 2017 рік -  10,15, 2018р. -  9,7, 2019 
рік -  9,3 ( по Україні серед обласних лікарень за 2018 рік -  9,65 );

- показник летальності по стаціонару в порівнянні з минулим роком зріс і становить 1,5 
проти 1,3, (по Україні за всіма профілями ліжок у 2018р.-1,12%).

- питома вага пролікованих сільських жителів складає 57,8 проти 57,3%;

Жителів обласного центру проліковано відповідно 22,8% проти 23,1%;



- виписано на доліковування за місцем проживання -  34,2% проти 25,9%.

- показники хірургічної роботи стаціонару характеризуються:

- ростом хірургічної активності на 2,3% до 78,8%;

- питома вага планових операцій зросла до 80,7 проти 77,2. проти 72,3;

- післяопераційна летальність в загальному по ОКЛ зросла до 1,5 проти - 1,4.; на 100 
проведених операцій — 1,2 проти 1,14 (У.2018р.- 0,76 на 100 операцій).

- відсоток післяопераційних ускладнень -  0,3 проти 0,01 на 100 оперованих хворих 
(покращилась реєстрація).

Основні показники використання ліжкового фонду 

2017-2019 р.р

№ П оказники 2017 рік 2018 рік 2019 рік У країна
1 . Кількість ліжок 765 765 765
2. Поступило хворих 25618 26780 26884
3. Виписано хворих 25179 26455 26593
4. Померло 365 351 396
5. Використання ліжкового 

фонду, %
99,8
(100,1)

99,8
(100,1)

97,0 (97,6)

6. Зайнятість ліжка, днів 339,0
(340,0)

338,4
(338,8)

328,4
(329,8)

319,6

7. Обіг ліжка 33,4 35,0 35,3 33,13
8. Середнє перебування хворого 

на ліжку, л/дн.
10,1 9,7 9,3 9,65

9. Летальність,% 1,4 1,3 1,5 1,12
10. Хірургічна активність 76,0 76,5 78,8
11. Після операційні ускладнення 0,1 0,01 0,3
12. Після операційна летальність 

на 100 операцій
1Д7 1,14 1,2 0,74

13. Питома вага планових 
операцій

74,7 77,2 80,7

14. Середній л/дн до операції 0,8 0,8 0,8
15. Середній л/дн. після операції 8,6 8,3 7,8
16. Проліковано жителів села, % 57,3 58,1 57,8
17. Проліковано жителів м. Івано- 

Франківська, %
23,1 22,4 22,8

18. Виписано на доліковування, % 25,9 33,2 34,2

За звітний період виконано:

- 15 104 проти 14610 операцій в стаціонарі (+506), в тому числі з використанням 
ендоскопічної апаратури -  2839 проти 2696; агіографічної -  369, рентгенівської -  803.

-1141 проти 1211 операцій в амбулаторно-поліклінічних умовах;



- 144 257 проти 153 094 відвідувань в поліклініці за всіма спеціальностями в т.ч. до лікарів 
функціональної, УЗ діагностики та рентгенологів (- 8837);

- 14741 ЕКГ-досліджень (-307);

- 883 947 846 948 лабораторних досліджень (+36 999);

- 14 439 13575 ендоскопічних досліджень (+864);

- 68 733 68 009 ультразвукових досліджень (+724); - 32656 рентгенологічних досліджень 
(+64). Однак зросла кількість проведених ангіографій - 2419 2097 (+322).

Структура госпіталізованих хворих впродовж тривалого періоду спостерігається сталою. 
Враховуючи багатопрофільність обласної клінічної лікарні структура госпіталізованих 
представлена:

1. Хвороби органів травлення -  14%.

2. Хвороби системи кровообігу -  13%

З-4-5.Новоутворення, хвороби органів дихання, травми та отруєння - по 10%. 

б.Хвороби ендокринної системи -  9%.

Відсоток повторних госпіталізацій протягом 30 днів з приводу одного захворювання 
становить -2,27. В основному це гематологічні пацієнти, що поступають на повторні курси 
лікування, офтальмологічні -  поступають з приводу оперативних втручань.

В лікарні розгорнуто 425 хірургічних ліжок.

Використання ліжкового фонду по відділеннях хірургічного профілю виконано на 97%, 
проти 101% у 2018 році. За вказаний період раціонально працювали: нейрохірургія, 
торакальна хірургія, судинна хірургія, гастрохірургія, офтальмологія, хірургія хребта. Не 
виконали і з тенденцією до зменшення - травматологія, опікове, КГІ, ВІМДЛ, ЦРЕДЛ, 
проктологія. Показник зайнятості ліжка зменшився порівняно з аналогічним періодом 
2018р. на 14 дн. Збільшення цього показника відмічається у відділеннях: судинна хірургія, 
офтальмологія, хірургія хребта.

Оперативна активність у відділеннях хірургічного профілю в 2019 році збільшилась на 2,3% 
у порівнянні з минулими роками. Зменшився показник оперативної активності в відділенні 
КЕІ (-3,4%), тора кальна хірургія (-6,5%). Суттєво покращився даний показник в хірургії 
хребта (+5,6%) Досить непогано збільшення оперативної активності в урології, 
офтальмологія.

Висока оперативна активність у порівнянні з іншими хірургічними відділеннями більше 80% 
у проктології, травматології, стоматології, судинній хірургії, ВІМДЛ.

В загальному по хірургічних відділеннях середня тривалість лікування хворого 
зменшилась не суттєво (з 9,2 у 2018р. до 8,9 у 2019р.). Зменшилась тривалість лікування в 
більшості відділеннях. Збільшилась тривалість лікування в КГІ (+0,5), стоматології (+0,3), 
опіковому (+0,6).



Відмічається зменшення у 2019 році кількості анестезії, з 10719 до 10198 з них дітям з 522 до 
443. Відсоток знеболення становить 72,4% (рекомендовано МОЗ України 55%).

В загальному летальність у відділеннях хірургічного профілю в порівнянні з минулим роком 
збільшилась на 0,2% і становить 2,0% в 2019р. проти 1,8% в 2018р.

Збільшилась летальність у нейрохірургії (+1,8%), реанімації (+2,0%), торакальній хірургії 
(+1,0%), урології (+0,4%). Зменшилась у відділенні: опіковому (-0,5%), ВІМДЛ (-0,3%). 
З’явилась в проктології, травматології.

В структурі лікарняної смертності в порівнянні з минулим роком відбулись зміни з 
тенденцією до збільшення з врахуванням відділення хроніодіалізу. На першому місці по 
кількості випадків причиною смерті яких були хвороби системи кровообігу -  96 проти 88 в 
минулому році. На другому місці по кількості летальних випадків є травмами та отруєннями 
105 проти 92 в 2018р. На третьому - хвороби органів травлення 42 проти 36 в 2018р. на 
четвертому злоякісні новоутворення 36 проти 47 в 2018р., На п‘ятому захворювання органів 
дихання 16, далі - захворювання нервової системи -  11 і захворювання сечовидільної 
системи -  4, та інші.

В реанімаційному відділенні до доби померло 38 хворих: з них хвороби системи 
кровообігу (інсульти) -  10 хв., органів травлення -  5 хв., злоякісні новоутвори -  2 хв., 
політравми -  14 хв., черепно-мозкові травми -  3 хворий. ВІЛ -  1 хворий. Захворювання 
сечовидільної системи 2 хв, Емболія амніотичною рідиною 1 хвора.

Всього після операцій померло 180 хворих.

За 2019 рік патологоанатомічним відділенням було проведено 135 патологоанатомічні 
розтини, 111 судово-медичні розтини, без розтину видано 91 тіло, відповідно в 2018 році -  
107 розтинів по хірургічному профілю, 91 судово-медичні розтини, без розтинів видано 90 
тіла. Відсоток розтинів віз загального числа померлих по ОКЛ враховуючи судово-медичні 
розтини -  62 % (середній по Україні 67 %). Всі померлі розібрані на ЛКК.

Встановлено 9 розходжень по основному та, ускладненому захворюванні клінічного та 
патологоанатомічного діагнозів у 2019р. (відділення реанімації, хірургії, ВІМДЛ, 
торакальній хірургії), які відповідно розібрано на 9 патологоанатомічні конференції (8 
патологоанатомічні відділкові конференції та 1 загальнолікарняна конференція).

Хірургічні інфекційні ускладнення за 2019 рік: не відмічено.

За 2019 рік побічної дії ліків в хірургічних стаціонарах зафіксовано не було.

Скарг з боку пацієнтів чи їх родичів за 2019 рік, що вимагало створення комісії та 
відповідних висновків не було.

Основними джерелами ліквідності лікарні в 2019 р. були кошти медичної субвенції, 
додаткові кошти з місцевого та обласного бюджетів:

1) За 2019 рік фактично використано 209 683,2 тис.грн., у тому числ позабюджетних 
коштів залучено в сумі 21 380,6 тис. грн.

Вартість ліжко-дня по медикаментам склала 44,41 грн., по харчуванню 25,47 грн., що дещо 
вище минулого року.



Середня заробітна плата медичних працівників за 2019 рік становила 5 460 грн., що на 12% 
більше минулого року. Всі медичні працівники в т.ч. молодший персонал отримали 
матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі окладу.

2) На виконання заходів програми «Здоров'я населення Прикарпаття» на 2018-2020 роки 
для лікарні з місцевих бюджетів додатково виділено кошти в сумі 30,0 тис.грн.

3) На «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально- 
економічного розвитку окремих територій» виділено 234 040,0 тис. грн. для здійснення 
реконструкції приміщення приймального відділення лікарні та придбання медичного 
обладнання.

4) Надання третинної медичної допомоги жителям області лікарню в звітному році 
забезпечували 385 лікарів , із них 15 біологів, 2 провізора, а також 707 середніх медичних 
працівників.

Курси підвищення кваліфікації пройшли 26 лікарів, спеціалізацію 3 та тематичне 
удосконалення 56 лікарів. З лікаря отримали сертифікат спеціаліста, підтвердили категорію 
12, присвоїли категорію 7 лікарям.

На кінець звітного року сертифікат спеціаліста мають 20 лікарів (26,3%), другу категорію - 
20 лікарів (26,3 %), першу категорію - 8 лікарів (10,5%) та вищу категорію мають 29 лікарів 
(38,2%).

Питома вага лікарів з категоріями склала 79% проти 71 % минулого року.

ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Основними джерелами ліквідності лікарні в 2019 р. були кошти медичної субвенції, 

додаткові кошти з місцевого та обласного бюджетів:

1) За 2019 рік фактично використано 209 683,2 тис.грн., у тому числ позабюджетних 

коштів залучено в сумі 21 380,6 тис. грн.

Вартість ліжко-дня по медикаментам склала 44,41 грн., по харчуванню 25,47 грн., що 

дещо вище минулого року.

Середня заробітна плата медичних працівників за 2019 рік становила 5 460 грн., що 

на 12% більше минулого року. Всі медичні працівники в т.ч. молодший персонал отримали 

матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі окладу.

2) На виконання заходів програми «Здоров'я населення Прикарпаття» на 2018-2020 

роки для лікарні з місцевих бюджетів додатково виділено кошти в сумі 30,0 тис.грн.

3) медичного обладнання.

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ



Хоча результати діяльності підприємства не мають значного впливу на навколишнє 
середовище, лікарня намагається максимально ефективно використовувати споживання 
теплової та електричної енергії.

В лікарні ведеться робота по зменшенню енергоспоживання. Проводиться заміна 
люмінесцентних ламп денного світла на енергозберігаючі лампи світлодіодного типу. 
Оновлюється комп’ютерна та офісна техніка на більш сучасну.

У 2019 році лікарня використала:

- Активна електрична енергія - 1 534 729 кВат*г

- Теплова енергія - 2 207 Гкал

1) Обсяги використання та забруднення водних ресурсів.

Вода в лікарні використовується виключно для санітарно-гігієнічних та побутових потреб 
приміщення.

Водопостачання складає за 2019 рік -  55 198 м. куб.

Водовідведення складає за 2019 рік -  58 424 м. куб.

2) Використання транспортних засобів.

Для забезпечення роботи транспорту лікарня закуповує тільки високоякісне, сертифіковане 
пальне відповідно до державних норм і стандартів.

Штрафи та пеня за недотримання екологічного законодавства не нараховувались.

Витрати на поліпщення технічного оснащення та використання екологічно безпечних 
технологій, інші природоохоронні заходи лікарні.

У 2019 році для реалізації стратегії управління довкілля в лікарні здійснено утилізацію 
автомобільних шин, ртутних термометрі, гігроментів, ртутнозмішуючих ламп, вироби 
медичного призначення а також списані основні .засоби.

КАДРОВА ПОЛІТИКА

Для забезпечення основної діяльності підприємства отримана ліцензія на проведення 
господарської діяльності з медичної практики та ліцензія з обігу наркотичних та 
психотропних речовин.

ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

РИЗИКИ

Лікарня працювала стабільно, ризики відсутні.

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІНОВАЦІЇ



Протягом 2019 року у лікарні було придбане комп’ютерне обладнання (ПК, ноутбуки, 
принтери) та медичні інформаційно-аналітичної системи «Доктор Елекс», які допоможуть 
медичному персоналу успішно підготуватись та працювати в нових умовах фінансування та 
надання медичної допомоги в рамках Програми медичних гарантій згідно вимог 
Національної служби здоров’я України.

З метою покращення матеріально-технічної бази лікарні проводилась робота щодо розробки 
проектно-кошторисної документації, проведення поточних ремонтів, придбання вкрай 
необхідного медичного та побутового обладнання (операційний стіл, лабораторне 
обладнання, УЗД апарат, монітори пацієнта та інш.)

Власними силами господарського персоналу та медичних працівників проведені якісні 
поточні ремонти палат та інших господарських приміщень, особливо в цьому плані 
найбільше проведено робіт в хірургічному відділені.

ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

Протягом 2019 року фінансові інвестиції відсутні.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Основні напрямки роботи та першочергові задачі КНП «ОКЛ ІФ ОР» 2020

• Першочергове завдання - це провести всі необхідні заходи щодо укладання договору з 
Національною службою здоров’я України з метою отримання необхідного фінансування 
лікарні через НСЗУ з 1 квітня 2020 року;

• Активно продовжувати роботу по комп’ютеризації та інформатизації лікарні та 
навчанню персоналу;

• Навчити персонал стаціонарних відділень точно, своєчасно та якісно оформлювати 
електронну медичну документацію ( форма 066/0) та кодуванню клінічних даних по ДСГ 
(діагостично-споріднених групах) за Австралійською модифікацією;

• Підвищувати якість надання третинної, як стаціонарної так і амбулаторної медичної 
допомоги так і відповідно якість медичних послуг) медичним персоналом всіх рівнів (від 
лікаря до господарського персоналу) з метою залучення пацієнтів та в подальшому 
отримання необхідного фінансування;

• Проведення роботи щодо ефективної взаємодії та співпраці структурних підрозділів 
КНП « ОКЛ ІФ ОР» з іншими медичними закладами з метою відпрацювання механізму 
направлення (електронне направлення)до закладів третинного рівня для своєчасного 
надання їм необхідної медичної допомоги;

• Забезпечення раціонального використання ліжкового фонду, наявної діагностичної та 
лікувальної бази, підвищення хірургічної активності, зниження летальності;

Освоєння нового сучасного медичного обладнання, його раціональне використання та 
забезпечення його доступності для жителів області; •

• Забезпечення контролю за моніторингом побічних дій лікарських засобів;



• В зв’язку зі зміною фінансування проведення заходів з оптимізації роботи 
структурних підрозділів та максимальне збереження наявних підрозділів лікарні;

• Кадрове забезпечення , першочергове укомплектування вакантних посад та 
підвищення кваліфікації;

• Продовження роботи по укріпленню матеріально-технічної бази лікарні: 

проведення, як капітальних так поточних ремонтів приміщень, будівель, обладнання,
тощо;

заміна фізично зношеного твердого та м’якого інвентарю;

придбання та оновлення медичного обладнання (апарат УЗД, пересувний палатний 
рентгенівський апарат, пересувна флюорографічна цифрова установка, столи, світильники 
операційні,апарат МРТ) та іншого дороговартісного обладнання.

Також, одним із важливих та приорітетних завданнь на 2020 рік це вирішення питання щодо 
додаткового фінансування на:

• Проведення капітального ремонту приміщень лікарні для розміщення апарату МРТ в 
будівлі КНП «ОКЛ ІФ ОР»;

• з метою техногенної та пожежної безпеки будівель КНП «ОКЛ ІФ ОР» для безпечного 
перебування медичного персоналу та пацієнтів вкрай необхідно проведення:

капітального ремонту шляхом монтажу та наладки системи пожежної сигналізації 
будівель;


