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X. Описова частина

Історична довідка

Комунальне некомерційне підприємство “Вінницький обласний клінічний госпіталь 
ветеранів війни Вінницької обласної ради” (далі -  КНП “ВОКГВВ ВОР” або Госпіталь) 
створене шляхом перетворення з Вінницького обласного клінічного госпіталю ветеранів війни 
на підставі п. 10 Рішення 39 сесії 7 скликання Вінницької обласної ради від 26.09.2019 року 
№ 849 Про питання діяльності закладів охорони здоров’я -  об’єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області та наказу по госпіталю від 
10.10.2019 року № 119-К і є його правонаступником.

КНП “ВОКГВВ ВОР” діє відповідно до Статуту, затвердженого в установленому 
порядку Рішенням 39 сесії 7 скликання Вінницької обласної ради.

Госпіталь має славну багаторічну історію, починаючи з лютого 1946 року, коли згідно 
Постанови РНК СРСР від 29.08.1945 року «Про покращення медичного обслуговування 
інвалідів Вітчизняної війни» було засновано Госпіталь ветеранів війни.

З дня заснування госпіталь розміщувався в приміщеннях обласної психоневрологічної 
лікарні ім. академіка О. І. Ющенка, а з 1983 року - в спеціально побудованому 
чотирьохповерховому лікувальному корпусі. В 2001 році за ініціативи начальника госпіталю 
Бабійчука Валерія Вікторовича, сприянню генерального директора «Вінницяобленерго» 
Пісклярова Павла Костянтиновича та вагомої підтримки обласної державної адміністрації 
завершено будівництво реабілітаційного корпусу госпіталю з харчоблоком, їдальнею та 
конференцзалою з’єднаний критим переходом з основним корпусом.

Вінницький обласний клінічний госпіталь ветеранів війни - визнано найкращим 
закладом для ветеранів війни в Україні, про що свідчить Рішення спільного пленуму Ради 
організації ветеранів України та засідання колегії Міністерства охорони здоров’я України від
18.11.2010 року «Про стан і заходи поліпшення медичного обслуговування та 
медикаментозного забезпечення ветеранів війни, праці, військової служби, інших силових 
структур, дітей війни, пенсіонерів, громадян похилого віку та жертв нацистських 
переслідувань в Україні».

Колектив госпіталю неодноразово нагороджувався почесними грамотами Департаменту 
охорони здоров’я Вінницької обласної державної адміністрації, почесною грамотою 
Президента України за вагомі внески в області охорони здоров’я народу України та розбудову 
нашої держави, дипломами Національної медичної премії «Топ-100 в медицині» у 2009-2010 
роках, Почесними дипломами учасника Національної презентаційно рейтенгової програми 
«Діловий імідж України» - «Визнання року 2007», «Визнання року 2010» та «Визнання року 
2012».

За значні успіхи у медичній практиці, підготовку висококваліфікованих лікарських 
кадрів співробітники госпіталю нагороджені відзнакою «Заслужений лікар України»:

- Бабійчук Валерій Вікторович - начальник госпіталю;
- Коробенко Тамара Петрівна - лікар терапевт;
- Ковалевська Ніна Францівна - лікар терапевт;
- Миронюк Олександр Володимирович - лікар отоларинголог;
- Слободянюк Максим Іванович - лікар ортопед-травматолог;
- Берко Василь Григорович - кандидат медичних наук, лікар ортопед-травматолог;
- Шулікіна Людмила Сергіївна - завідувач терапевтичним відділенням № 3;
- Німчик Наталія Юріївна - завідувач клінічною лабораторією.
Нагороджені відзнакою «Заслужений працівник охорони здоров’я України»:
- Юхименко Надія Олексіївна - старша медична сестра терапевтичного відділення № 1;
- Головащенко Марія Анатоліївна - старша медична сестра хірургічного відділення №1;



- Гладиборода Ольга Володимирівна - медична сестра;
- Сивак Галина Степанівна - заступник медичного директора з медсестеринства.
Нагороджені орденами та медалями:
- Джигалюк Віктор Іванович - орденом «За заслуги III ст.»;
- Бабійчук Тетяна Володимирівна - завідувач терапевтичного відділення № 1 - орденом 

«Княгині Ольги III ст.»;
- Павлюк Світлана Валеріївна - завідувач хірургічним відділенням № 2 - орденом 

«За заслуги Ш ст.»;
- Бабійчук Юрій Валерійович - завідувач ендоскопічним кабінетом - нагрудним знаком 

«Хрест Пантелеймона Цілителя».
На базі госпіталю розміщені: кафедра госпітальної терапії, госпітальної хірургії, 

анестезіології та реанімації Вінницького національного медичного університету 
ім. М.І.Пирогова. Госпіталь є навчальною та науковою базою інтернатури Вінницького 
національного медичного університету ім. М. І. Пирогова та Вінницького медичного коледжу 
ім. академіка Д. К. Заболотного. В госпіталі працює 8 наукових співробітники.

Протягом 22 років на базі обласного клінічного госпіталю практикується проведення 
тематично-оздоровчих семінарів за участю голів районних (міських) організацій інвалідів, 
ветеранів Вітчизняної війни та Збройних Сил України. На цих семінарах лідери ветеранських 
організацій Вінниччини обмінюються досвідом роботи, зустрічаються з керівниками обласної 
влади, управлінь, обласної державної адміністрації і одночасно проходять лікування.

Наукова організація праці в госпіталі розглядається як синтез досягнень медичної науки 
та передового досвіду, що призвані підвищити ефективність праці медичних працівників, 
сприяти підвищенню рівня лікувально-діагностичного процесу. Одним із найважливіших 
принципів наукової організації праці є розподіл і кооперація праці та її централізація.

Раціонально організовані сестринські пости, які обладнані звуковою та світловою 
сигналізацією, телефоном, зручними меблями, методичними посібниками по виконанню 
діагностичних та лікувальних маніпуляцій. Впроваджується медична інформаційна система, 
що дозволяє ведення історії хвороби в електронному вигляді.

Стаціонарне лікування в госпіталі здійснюється за електронними направленнями по 
Програмі медичних гарантій. Це сприяє ефективно використовувати ліжковий фонд і створює 
однакову доступність як жителям обласного центру, так і сільських районів області та 
України в цілому. Щорічно у госпіталі оздоровлюється біля 7 тисяч ветеранів війни, а в даний 
час учасники антитерористичної операції, які відстоюють цілісність та незалежність нашої 
України.

З 2015 року госпіталь є Координаційним центром по наданню медичної допомоги 
демобілізованим учасникам антитерористичної операції (АТО)/операції об’єднаних сил 
(ООС).

Враховуючи похилий вік пацієнтів, наслідки перенесених травм, у госпіталі 
приділяється увага чуйному, уважному ставленню до хворих, підвищенню професійного рівня 
медичних працівників.

Кожного року з нагоди відзначення Дня Перемоги у Другій світовій війні намагаються 
посильно допомогти найшанованішій верстві населення нашої країни - ветеранам війни 
Вінницька обласна державна адміністрація, депутати Вінницької обласної Ради, районні 
державні адміністрації, районні ради, підприємства та організації, небайдужі громадяни, 
створюючи максимально можливі комфортні умови для перебування в Госпіталі.



1.1. Аналітична довідка про Госпіталь: аналіз поточної ситуації у сфері 
діяльності з графічною структурою та основними показниками роботи за 2018 -  2020 рр.:

В Госпіталі функціонує система управління якістю (СУЯ), первинна сертифікація якої 
була проведена Органом із сертифікації систем управління ДЕГВінницястандарт-метрологія” 
у 2014 році, а в 2017 році була проведена повторна сертифікація СУЯ Госпіталю на 
відповідність вимогам ДСТУІБО 9001:2015 (180 9001:2015, ГОТ) Системи управління якістю. 
Вимоги на новий 3-х річний період.

Сертифікат на СУЯ № ІІА.80050.015 (ЗМ8-17 від 05 грудня 2017року.
Політика у сфері якості

“Кожна людина гідна найкращих медичних послуг” 
КНП “ВОКГВВ ВОР” (далі -  Госпіталь) є самостійним багатопрофільним лікувально- 

профілактичним закладом, що забезпечує високотехнологічну та висококваліфіковану 
стаціонарну медичну допомогу, є центром надання організаційно-методичної допомоги 
закладам охорони здоров’я області, які надають медичну допомогу ветеранам війни і базою 
для навчання студентів Вінницького Національного медичного університету ім. М.І.Пирогова 
та Вінницького медичного коледжу ім. акад. Д.К.Заболотного.

Головний принцип, який ми реалізовуємо в своїй роботі:
Ми працюємо з чуйністю та повагою, щоб надати кожному пацієнту високотехнологічну та 

висококваліфіковану бездоганну якість наших медичних послуг.
Стратегічною метою є:
Спрямування зусиль щодо високотехнологічної та висококваліфікованої лікувальної та 

реабілітаційної допомоги згідно потреб та очікувань пацієнтів.
Пріоритети діяльності:

- Безперервне вдосконалення та покращання системи управління якістю госпіталю є 
одними з найважливіших пріоритетів діяльності;

- лікаря і хворого "об'єднують" спільні інтереси - домогтися одужання або полегшення 
стану здоров’я пацієнта від захворювання;

- якість медичної допомоги - основа діяльності всіх процесів госпіталю;
- забезпечення і оцінка якості медичної допомоги пацієнтам.

При реалізації пріоритетів дотримуємося таких принципів діяльності:
- чітке визначення цілей, які спрямовані на постійний розвиток і вдосконалення нашої 

роботи — щоб ми могли надати комплексну високотехнологічну, високоспеціалізовану 
медичну допомогу, яка повністю задовольнить вимоги пацієнтів;

- встановлення, поширення і застосування найкращих результатів;
- постійна професійна самооцінка і саморегулювання;
- постійне підвищення професійного рівня медичного персоналу;
- організація та участь у тематично-оздоровчих заходах для голів та членів громадських 

Ветеранських організацій.
Реалізація пріоритетів досягається через:
- створення сучасної, оперативної системи зворотного зв'язку з пацієнтами та 

визначення і розуміння їх потреб;
- ознайомлення персоналу із суттю Політики у сфері якості та залучення його до 

досягнення поставлених цілей;
поліпшення процесів системи управління якістю згідно з вимогами 

ДСТУ КО  9001:2015 (КО 9001:2015, ІТО);
- прийняття рішень на основі результатів аналізу даних і фактичної інформації;
- забезпечення взаємовигідних відносин з постачальниками;
- проведення систематичного критичного аналізування функціонування СУЯ.
Найвище керівництво госпіталю бере на себе відповідальність за реалізацію Політики у

сфері якості, забезпеченість ресурсами для досягнення цілей, залучаючи персонал до 
удосконалення процесного підходу системи управління якістю у відповідності до вимог 
ДСТУ 180 9001:2015 (180 9001:2015, ІТО).



Відповідальність за реалізацію цієї політики несе особисто директор.
Участь у реалізації беруть усі співробітники в межах своєї компетенції.
Реалізація основних положень політики у сфері якості сприяє утриманню Госпіталем 

лідерських позицій на ринку медичних послуг.
СУЯ базується на процесному підході, аналізі внутрішніх та зовнішніх чинників, які 

впливають на його діяльність та досягнення поставленої мети (цілей) у сфері якості, 
визначенні та оцінці ризиків, які впливають на діяльність закладу, призначена для 
удосконалення загальної діяльності і задоволення запитів замовників (клієнтів) та 
зацікавлених сторін у послугах, що надаються закладом.

Для проведення детального аналізу діяльності Госпіталю з метою визначення ефективності 
його роботи та оцінки потенціалу розвитку, згідно даних за 2019 року, які обговорено 
представниками Госпіталю. За результатами аналізу даних, зокрема документу «Звіт 
лікувально-профілактичного закладу за 2019 рік (форма №20)» та щорічних даних 
аналізування СУЯ з боку вищого керівництва відповідно до положень «Настанови щодо 
якості» редакція 3-2017 від 04.08.2017, було зроблено ряд висновків щодо стану Госпіталю.

Госпіталь обслуговує 55 тисяч ветеранів війни Вінницької області. Після підписання 
договору із НСЗУ на пакети медичних гарантій 2020, госпіталь надає послуги дорослому 
населенню України, але в пріоритеті надання медичної допомоги ветеранам війни Вінницької 
області та всієї України.

На базі обласного клінічного госпіталю ветеранів війни здійснюється організаційно- 
методичний супровід та координація роботи по медичному забезпеченню, реабілітації та 
відновному лікуванню учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, в тому 
числі демобілізованих та членів сімей загиблих.

Для надання якісної медичної допомоги в госпіталі створено всі умови: розгорнуто 220 
ліжок з профілізацією: терапевтичних -  115, неврологічних -  45, хірургічних -  50, 
реабілітаційних 10.

Велика увага приділяється наданню психологічної допомоги демобілізованим 
військовослужбовцям функціонують 2 кабінети психологічного розвантаження та 1 кабінет 
психотерапії, де організовано надання медико-психологічної та психотерапевтичної допомоги.

У 2018 ропі проліковано 5897, в т. ч. учасників АТО -  1305, із середнім терміном 
перебування хворого на ліжку -  14,3 дні, число днів роботи ліжка -  357,3, процент плану 
виконання ліжко-днів -  105,4%. Оперативна активність -  82,7 %, післяопераційна летальність 
- 0,1 %.

У 2019 році проліковано 6777 хворих, в тому числі 1408 учасників АТО/ООС, із середнім 
терміном перебування хворого на ліжку 13,6 дні. Проведено оперативних втручань -  3452, в 
тому числі учасникам АТО -114 .

За період АТО з жовтня 2014 року отримали стаціонарне лікування 3604 бійців із зони 
АТО, із них прооперовано -  348.
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Протягом 2018-2019 років вартість лікування одного хворого в госпіталі складала 
відповідно 8231,15 грн. та 7632,70 грн., у 2020 році планується -  8588,04 грн., тобто 
збільшення вартості лікування порівняно із.2018 роком на 356,89 грн. 2019 роком -  955,34 
грн.

Не менш інформативний показник роботи госпіталю є вартість одного ліжко-дня, яка 
протягом аналітичного періоду коливається. Так у 2018 році вартість 1-го ліжко-дня склала 
615,65 грн., у 2019 році -  672,40 грн., планова вартість ліжко-дня у 2020 році складає 711,84 
грн.

1.2. Презентація 3 0 3  підготовлена в Microsoft PowerPoint, формат РРТ, РРТХ (або 
аналог), не більше 10 слайдів з діаграмами та фотоматеріалами у додатку;

Презентація закладу додається.
Застосовання SWOT-аналізу дало змогу визначити та оцінити всі чинники, що 

впливають на прийняття рішень, визначити сильні (s- strengths) і слабкі (w -  weaknesses) 
сторони у діяльності госпіталю, а також - можливості (о -  opportunities), що відкриваються 
при його реалізації, та загрози (t -  threats), пов’язані з подальшим розвитком госпіталю 
Сильні сторони показують конкурентну перевагу Госпіталю у порівнянні з іншими 
медичними закладами, слабкі сторони - це сукупність внутрішніх факторів, що загальмовують 
її розвиток. До можливостей відносяться тенденції або події в зовнішньому середовищі, 
реагуючи на які Госпіталь може значно швидше просунутись до поставлених цілей. Під 
загрозами розуміється сукупність факторів, що можуть мати негативний вплив на Госпіталь, 
якщо не буде відповідної реакції.
ТАБЛИЦЯ 1: SWOT-AHAJTO

Позитивний вплив Негативний вплив

СИЛЬНІ СТОРОНИ СЛАБКІ СТОРОНИ
Високий рівень оснащення ресурсами 
(людськими та технічними)

Велика частка витрат на заробітну плату, 
комунальні послуги та непрофільні 
напрямки роботи

Достатня кількість ветеранів війни, щоб 
зумовити попит на послуги

Недостатня кількість середнього 
медичного персоналу

711,84

2018 2019 2020



Високий рівень зайнятості ліжка Застаріле або відсутнє медичне обладнання 
в деяких відділеннях

Широкий спектр надаваних медичних 
послуг

Застаріла інженерна інфраструктура

Високий рівень укомплектованості 
середнім медичним персоналом

Довга тривалість лікування пацієнтів 
у стаціонарі

Розпочато оптимізаційні процеси Надмірна кількість немедичного персоналу

Сильні хірургічний, терапевтичний, 
неврологічний та реабілітаційний напрямки

Частина лабораторних аналізів робиться 
вручну

Забезпечені робочі місця лікарів 
комп’ютерною технікою

Відсутність належного досвіду 
роботи із захистом персональних

Проводиться робота над різними проектами по 
енергозбереженню, які плідно 
впроваджуються

Високий рівень енергоспоживання і 
низький рівень енергоефективності

МОЖЛИВОСТІ ЗАГРОЗИ
Можливість отримувати додаткові потоки 
пацієнтів через електронні направлення

Недостатній рівень політичної стабільності

Географічнош положення та достатню кількість 
персоналу і апаратури

Низький рівень соціального захисту 
широкого кола верств населення

Надання послуг більшій кількості пацієнтів 
шляхом організації роботи

Економічний спад та значна частка 
неплатоспроможного населення

Підписання договору із НСЗУ на пакет 
амбулаторної допомоги

Тенденція зменшення пільгової категорії 
населення (ветеранів війни)

Підвищення ефективності діяльності лабораторій 
шляхом придбання автоматичних аналізаторів

Населення не готове платити за медичні 
послуги

Оптимізація утримання приміщень Значні адміністративні бар’єри

Джерело: Результати аналізу поточного стану 
Г оспіталю

2. Програма організаційно-управлінських змін
Метою є забезпечення гарантованого своєчасного доступу населення до послуг медичної 

допомоги належної якості, ефективне використання бюджетних коштів, до функціонування в 
умовах управлінської та фінансової автономії та надання медичної допомоги в межах 
договорів про медичне обслуговування населення з головним розпорядником бюджетних 
коштів.

Основні поєднання принципів безпеки та якості медичної допомоги на основі доказової 
медицини, своєчасності доступу до медичної допомоги та економічної ефективності — 
забезпечення максимально можливої якості медичної допомоги за умови раціонального та 
ощадливого використання бюджетних коштів.

У період з 2020 по 2022 рр. Госпіталь має намір зосередити увагу на розробці якісних 
медичних послуг через співпрацю із місцевими та територіальними громадами районів, що 
сприятиме:

• підвищенню доступності медичної допомоги;

• покращенню якості надання медичних послуг;



• покращенню раннього виявлення неінфекційних захворювань;

• адекватності застосування заходів, технологій і використання ресурсів, в якісному 
та кількісному відношенні достатніх для досягнення поставлених цілей;

• підвищенню скоординованості первинної та вторинної ланок охорони здоров’я;

• зниженню рівня захворюваності;

• зниженню рівня смертності.

МІСІЯ ТА ВВІЯ ГОСШТАЛЮ|

Місія Госпіталю відображає загальну місію Вінницької області, а саме надання медичних 
послуг ветеранам війни та громадянам України на високому та безпечному рівні.

Візія Госпіталь в майбутньому бачить себе високопрофесійною мультидисциплінарною 
командою, фінансово стабільним та незалежним закладом, який надає якісні послуги своїм 
замовникам (пацієнтам).

Госпіталь зможе бути конкурентоспроможним, якщо він вміє ефективно пристосує 
свою діяльність до зовнішнього середовища, вчасно виробити запобіжні заходи (оцінити 
ризики) щодо впливу різних факторів або вчасно використовуватиме можливості. Процеси 
взаємодії госпіталю із зовнішнім середовищем постійні. Вони охоплюють усі сфери діяльності 
і здійснюються на стадіях стратегічного планування, тактичного та оперативного управління.

Загальне зовнішнє середовище охоплює набір певних факторів, функціонування яких 
відбувається за власними законами, які є однаковими для всіх суб’єктів господарювання на 
певному ринку послуг, але по-різному впливають на кожне із них.

Сучасне зовнішнє середовище госпіталю характеризується надзвичайно високим рівнем 
складності, динамізму і невизначеності. Здатність вчасно пристосовуватися до змін -  основна 
умова конкурентноспроможності. Більше того, у всезростаючому числі випадків -  це умова 
виживання і розвитку, що безпосередньо впливає на вибір стратегії.

Ааналіз впливу ключових аспектів зовнішнього середовища (політичних (Р -  political), 
економічних (Е -  economic), соціальних (S -  social), технологічних (Т -  technological)) 
проведений із застосуванням PEST -  АНАЛІЗУ.

ТАБЛИЦЯ 2
АНАЛІЗ РИЗИКІВ

КНП «Вінницький обласний клінічний госпіталь ветеранів війни 
Вінницької обласної Ради»

_____на основі PEST аналізу станом на листопад 2019 року.
№ Ризик Причина

ризику
Бальна оцінка Реагуван 

ня на 
ризик

Заходи
запобігання
негативних
наслідків
ризиків

Можливості
ймовірн

ість
настанн

я
ризику

❖

ступі
нь
впли
ву
наслі
цків
ризи
ку **

Зна
чим
ість
риз
ику

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Політичні

1.
1

Медична
реформа

Необхідніс
ть
реформува 
ння згідно 
світових 
тенденцій

5 5 10 Управлін
ня

ризиком,

Прийняття 
адекватних 
сучасних 

управлінських 
рішень для 

запровадження 
змін

Дерегуляція. 
Розширення 

самостійності 
госпіталю, 
автономія 

фінансового 
планування та1. Зменшення Відсутність 4 4 8 Управлін



2 НАМНУ
планів

ПІДГОТОВКИ
аспірантів,

докторантів
тощо

фінансуван
ня

ня
ризиком,
змінення
ймовірно
сті
настання

Пошук джерел 
зовнішнього
незалежного
фінансування

формування 
штатного 
розкладу, 
створення 

конкурентоспро 
можного 

середовища у 
сфері надання 

медичних 
послуг.

1.
3

Зменшення
НАМНУ
планів

Відсутність
фінансуван
ня

4 4 8 У прав лін 
ня
ризиком,
змінення
ймовірно
сті
настання

2 Економічні
2.
1

Зміна
системи

фінансуван
ня

Необхідніс
ть

реформува 
ння згідно 
світових 

(європейсь 
ких) 

тенденцій

5 5 10 Управлін
ня
ризиком,
змінення
ймовірно
сті
настання

Прийняття 
адекватних 
сучасних 

управлінських 
рішень для 

запровадження 
змін

Самостійне
керування
фінансовими
потоками.
Залучення
інвестицій

2.
2

Запровадже
ння

процедури
закупівель
медичних

послуг
НСЗУ.

Необхідніс
ть

реформува 
ння згідно 
світових 

(європейсь 
ких) 

тенденцій

5 5 10 Прийнят
тя
ризику

Прийняття 
адекватних 
сучасних 

управлінських 
рішень для 

запровадження 
змін

2.
3

Інфляція Нестабільн
ість
фінансової
системи

3 3 6 Прийнят
тя
ризику

Прийняття
адекватних
сучасних

управлінських
рішень

2.
4

Платоспром
ожність
пацієнтів/кл
ієнтів

Низькі 
темпи 
зростання 
ВВП в 
Україні

о.3 4 7 Прийнят
тя
ризику

Прийняття
управлінських
рішень щодо
вартості
платних
послуг,
мінімізація
прибутку

За умови низької 
вартості послуг 
та високої якості 
-  запровадження 
медичного 
туризму

3 Соціальні
3.
1

Зміна
базових
цінностей

Зміна 
соціальног 
о клімату 
країни

3 3 6 Управлін
ня
ризиком,
змінення
ймовірно
сті
настання

Створення 
сучасного 
соціального 
клімату в 
закладі

3. Демографіч Зміна 3 3 6 Прийнят Прийняття



2 ні зміни в 
сторону 
підвищення 
долі
населення
пенсійного
віку

демографіч 
ної карта 
країни

тя
ризику

адекватних
сучасних
управлінських
рішень

3.
3

Високий
віковий
рівень
персоналу

Зміна
демографіч 
ної карти 
країни

3 3 6 Прийнят
тя
ризику

Прийняття
адекватних
сучасних
управлінських
рішень

Передача
досвіду
молодому
медичному
персоналу

3.
4

Зменшення
престижу
наукової
праці

Неналежне 
відношенн 
я держави 
до
формуванн
я
національн
ого
наукового
потенціалу

4 4 8 Прийнят
тя
ризику

Прийняття
адекватних
сучасних
управлінських
рішень
Пошук джерел
зовнішнього
фінансування

4 Технологічні
4.
1

Застаріла
інфраструкт
ура

4 1 5 Управлін
ня
ризиком,
змінення
ймовірно
сті
настання

Планування та 
проведення 
ремонтних 
робіт

Знаходження у 
парковій зоні 
міста, добра 
транспортна 
доступність

4.
2

Застаріле 
фізично і 
технічно 
медичне та 
інш.
обладнання

3 2 5 Управлін
ня
ризиком,
змінення
ймовірно
сті
настання

Планування і 
проведення 
регламентних 
та ремонтних 
робіт

Закупівля 
обладнання 
відповідно 
вимог НСЗУ

4.
3

Програмне
забезпеченн
я,
внутрішня 
мережа 
госпіталю, 
доступ до 
інтернету

5 Управлін
ня
ризиком,
змінення
ймовірно
сті
настання

Управління 
процесом, 

його розвиток, 
підбір 

кваліфікованог 
о персоналу, 
придбання 

ліцензійних 
програм, 

впровадження 
медичної 

інформаційної 
системи

Придбання та
впровадження
медичної
інформаційної
системи
Д-р Елекс,
навчання
персоналу
роботи в МІС

Кваліфікаці
я

2 2 4 Управлін
ня

Забезпечення
підвищення

Виконання
вимог



медичного
персоналу

ризиком,
змінення
ймовірно
сті
настання

кваліфікації 
персоналу в 
Україні та 
закордоном

безперервного
професійного
розвитку
персоналу

4.
5

Форс-
мажорна
лікарська
помилка

1 5 6 Переклад
ання
ризику

Страхування
професійної
відповідальнеє
ті

4.
6

Незадовільн 
а якість 
лікування

1 3 4 Управлін
ня
ризиком,
змінення
ймовірно
сті
настання

Перевірка
перебігу
лікування
завідувачем
відділення,
консиліуми,
організація
роботи
Медичної ради

4.
7

Незадовільн 
е виконання 
персоналом 
функцій та 
обов’язків

1 2 3 Управлін
ня
ризиком,
змінення
ймовірно
сті
настання

Складання та
ознайомлення
під підпис 3
посадовими
інструкціями,
постійний
ступеневий
контроль

4.
8

Незадовільн 
а якість 
надання 
медичної 
допомоги

1 3 4 Управлін
ня
ризиком,
змінення
ймовірно
сті
настання

Запровадженн 
я системного 
управління 
якістю, 
проведення 
внутрішніх 
аудитів,сертиф 
ікація системи 
управління та 
проведення 
зовнішніх 
аудитів

4.
9

Ризики надання медичної допомоги згідно медико-технологічної документації (МТД) вказані 
в МТД або в додатках до неї та за необхідності в картах оцінки ризиків підрозділів

Примітка:
* Бальна оцінка ймовірності настання ризиків: 1 -  дуже низька (подія може відбуватися не 
частіше 1 разу на рік); 2 -  низька (подія може відбуватися не більше 2 разів на рік); 3 -  
середня (подія може відбуватися не більше 3 разів на рік); 4 -  висока (подія може відбуватись 
до 5 разів на рік); 5 -  дуже висока (подія може відбуватись більше 5 разів на рік)
** Бальна оцінка ступеню впливу наслідків ризику: 1 -  дуже низькі; 2 -  низькі; 3- середні; 4 -  
високі; 5 -  дуже високі
***Бал значимості ризику (сума ймовірності настання ризику та ступеню впливу наслідків 
ризику) та визначення з допомогою кольору:
Червоний (9-10 балів) -  найвища значущість ризику;
Рожевий (7-8 балів) -  висока значущість ризику;
Жовтий (4-6 балів) -  середня значущість ризику;



Зелений (2-4 бали) -  низька значущість ризику;
Білий (0-1 балів) -  дуже низька значущість ризику;

2.1. Актуальна інформація про адміністрацію Госпіталю з коротким резюме про 
керівників;

Гуменюк Михайло Володимирович -  в.о. директора КНП «Вінницький обласний 
клінічний госпіталь ветеранів війни Вінницької обласної Ради» відповідно Розпорядження 
Вінницької обласної Ради від 25 травня 2020 року №93 «Про виконання обов’язків директора 
комунального некомерційного підприємства «Вінницький обласний клінічний госпіталь 
ветеранів війни Вінницької обласної Ради» п.1 Покласти виконання обов’язків директора 
комунального некомерційного підприємства «Вінницький обласний клінічний госпіталь 
ветеранів війни Вінницької обласної Ради» на Гуменюка Михайла Володимировича з 25 
травня 2020 року до призначення керівника цього підприємства.

Закінчив Вінницький Державний медичний університет імені М.І. Пирогова в 2002 p., за 
спеціальністю «Лікувальна справа», має вищу категорію по хірургії з 2016 року, та навчається 
в Міжрегіональній академії управління персоналом.

Бабійчук Валерій Вікторович -  заступник директора з 25 травня 2020 року. З 4 січня 
1987 р. очолював госпіталь, було підписано черговий контракт з Вінницькою обласною радою 
з 23.05.2017 р. по 22.05.2020 p., має звання Заслужений лікар України, неодноразово 
нагороджений Почесними Грамотами Верховної Ради України, 7 жовтня 2015 року Кабінет 
Міністрів України нагородив Почесною Грамотою Бабійчука Валерія Вікторовича за вагомий 
особистий внесок у забезпечення розвитку сфери охорони здоров’я та багаторічну сумлінну 
працю.

Закінчив Вінницький Державний медичний інститут в 1972 p., проходження курсів 
підвищення кваліфікації через кожних 5 років. Останні курси по організації та управлінню 
охорони здоров’я в лютому 2019 р. в Вінницькому національному медичному університеті ім. 
М.І. Пирогова. Має вищу категорію з організації та управління охороною здоров’я з 1994 p., 
та вищу категорію по терапії з 1995 р.

Щербина Наталія Дмитрівна -  медичний директор з 25 травня 2020 року, також 
працювала в госпіталі з 01.09.2015 року по 24.05.2020 року на посаді заступника директора з 
організаційно методичної роботи.

Закінчила Вінницький національний медичним університет ім. М. І. Пирогова у 2004році, 
за спеціальністю «Лікувальна справа», має вищу категорію з організації та управління 
охороною здоров’я з 2019 року, та вищу категорію по терапії з 2019 року.

Лавренюк Сергій Васильович -  заступник директора з економічних питань з 01.02.2011 
року.

Закінчив Вінницький державний аграрний університет, за спеціальністю «Менеджмент 
організацій», здобув кваліфікацію: економіст-організатор сільськогосподарського 
виробництва, спеціалізація: правове забезпечення АПК.

Сопотніцький Євген Михайлович - заступник директора з технічних питань з
22.08.2011 року.

Закінчив Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла 
Коцюбинського, за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика»

2.2. Розроблення та впровадження ефективної структури управління 303;
Використовуючи керівні принципи стратегічних документів МОЗ, було визначено основні 
стратегічні напрямки.
1. Лідерство та управління
2. Клінічні послуги



3. Клінічні та допоміжні послуги
4. Навчання та клінічне навчання
5. Людські ресурси
6. Фінансовий менеджмент
7. Інформаційні та комунікаційні технології
8. Управління якістю та безпекою.

Стратегія досягнення завдань (які визначають поточний та плановий стан кожного 
напрямку):

1. Лідерство та управління
Лідерство та управління поточний стан плановий стан

Структура Г оспіталю Адміністрація

- Підсилити внутрішній 
аудит в Госпіталі;
- Проводити засідання 
Наглядової ради Госпіталю;
- Заслуховувати звіти 
завідувачів структурних 
підрозділів госпіталю;
- Моніторинг та оцінка 
роботи структурних 
підрозділів Г оспіталю.

2. Клінічні послуги
Клінічні послуги Існуючі підрозділи Заплановані підрозділи
Хірургія Загальна хірургія Подальший розвиток 

малоінвазивних лікувальних 
методик ендоскопічного 
напрямку. Розвиток судинної, 
офтальмологічної, 
гінекологічної, урологічної, 
травматологічної, лазерної 
хірургії.

Внутрішня медицина Загальна внутрішня 
медицина

Розширення реабілітаційних 
послуг

Медична візуалізація Кабінети УЗД, 
ендоскопічний, 
функціональної діагностики 
та рентгенологічний

Розширення спектру послуг

Лабораторія Клініко-діагностична
лабораторія

Розширення спектру послуг 
Автоматизація процесу 
виконання досліджень. 
Зменшення витрат часу на 
одне дослідження.

Кардіологія Кабінет В складі діагностичного 
центру

Стоматологія Кабінети В складі діагностичного 
центру

Отоларингологія Кабінет В складі діагностичного 
центру

Дерматовенерологія Кабінет В складі діагностичного 
центру

Психіатрія Кабінет В складі реабілітаційного 
центру



Психотерапія Кабінет В складі реабілітаційного 
центру

Психологія Кабінет В складі реабілітаційного 
центру

3. Навчання та клінічне навчання
Навчання Поточний стан Плановий стан
Навчання Навчання лікарів на курсах 

тематичного вдосконалення 
на базах медичних 
університетів, практичних 
конференціях, онлайн- 
навчання з наступною 
атестацією на підвищення 
або підтвердження діючої 
кваліфікаційної категорії. 
Підготовка медсестер Всі 
молодші спеціалісти з 
медичною освітою (сестри 
медичні, лаборанти) 
регулярно проходять курси 
підвищення кваліфікації на 
базі Вінницького медичного 
коледжу ім. акад. 
Д.К. Заболотного, а саме -  
удосконалення через кожні 5 
років, при потребі -  курси 
спеціалізації чи стажування. 
Підготовка та 
перепідготовка проводиться 
згідно плану та розкладу 
навчального закладу.

Різноманітна підготовка 
лікарів на базі факультетів 
післядипломного навчання, 
медичних академій 
післядипломного навчання та 
впровадження досвіду 
стажування за кордоном. 
Різноманітна підготовка 
медсестер та допоміжного 
персоналу. В подальшому 
планується підготовка та 
перепідготовка на курсах 
удосконалення -  молодших 
спеціалістів на базі 
Вінницького медичного 
коледжу ім. акад. 
Д.К.Заболотного. 
Адміністрація сприяє 
підвищенню
кваліфікаційного рівня 
спеціалістів.

5. Фінансовий менеджмент
Фінанси Поточний стан Плановий стан
Фінанси • Річні фінансові звіти;

• Управління активами;
• Внутрішня ревізія;
• Платежі та відновлення;
• Управління банкінгом та 

грошовими потоками, 
бухгалтерське програмне 
забезпечення;

• Щорічний фінансовий
план;
• Щорічний звіт про
виконання фінансового
плану;
• Комп’ютеризована 

система оплати (відкрита 
клініка);

• Процедурний посібник;

• Встановити систему 
розподілу витрат;
• Використання плану 

управління ризиками;

• Впровадити білінгову 
систему;
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• Щорічний зовнішній 
аудит

6. Інформаційні та комунікаційні технології
Інформаційні та 
комунікаційні технології

Поточний стан Плановий стан

Програмування та інженерія • Інтернет;
• Медичні ради. 
Медичні інформаційні 
системи;
Онлайн навчання;

Розробити політику наукової 
та інформаційної підтримки 
структурних підрозділів; 
Впровадження новітніх 
інформаційних технологій; 
Впровадження та 
налагодження системи 
«Т елемедицина»

7. Управління якістю та безпекою
Управління якістю та 
безпекою

Поточний стан Плановий стан

Якість забезпечення Моніторинг та оцінка 
показників здоров’я 
населення, ветеранів війни, 
учасників АТО/ООС

Координаційні засідання і 
аналіз показників;

Пацієнт і медичний 
працівник

Політика безпеки пацієнта •Політика управління 
ризиками, охороною праці та 
безпекою пацієнта 
•Комітет з безпеки пацієнта

Впровадження 
автоматизованого 
оповіщення на випадок 
надзвичайної ситуації;

Впровадження 
автоматизованих систем 
знезараження приміщень та 
оновлення системи 
кондиціонування

Пацієнт і сім’я Права пацієнта Кваліфікована
медична допомога пацієнтам

Лікар -  пацієнт Права Лікаря Кваліфікований юридичний 
захист лікаря від 
недобросовісної поведінки 
пацієнта.

Додаток Структура госпіталю

2.3. Розроблення та підписання колективного трудового договору;
В госпіталі наявний Колективний договір між адміністрацією Вінницького обласного 

клінічного госпіталю ветеранів війни та профспілковим комітетом, представленим трудовим 
колективом на 2017-2020 роки. Для подання на розгляд трудового колективу проводиться 
розробка проекту Колективного договору. Підписання нового колективного договору 
планується на зборах трудового колективу в жовтні 2020 року.

2.4. Розроблення та впровадження заходів зі зменшення тривалості середнього



строку госпіталізації;
На зменшення тривалості середнього строку госпіталізації в нашому закладі впливає 

закупівля медичного обладнання, застосування методів фізіотерапевтичного лікування, 
щорічне впровадження нових методик лікування, в 2018 році впроваджено -  29 методик, в 
2019 році -  29 методик, заплановано на 2020 рік -  27 методик, із них:

- плазмотерапія в лікуванні хронічного вертеброгенного болю;
- використання високочастотного електрокоагулятора ЕК-300М1 в лапароскопічній 
герніопластиці, операціях на кишківнику та часткові резекції печінки;
- лазерна контактна літотрипсія в сечоводах та нирках;
- застосування високо інтенсивної магнітотерапії в лікуванні хворих з між хребцевими 
грижами;
- холтерівське моніторування ЕКГ, артеріального тиску безболісної форми ішемії в 
практиці лікаря-терапевта;
- застосування вертикалізатора в ранній період реабілітації хворих при рухових 
розладах;
- визначення на аналізаторі CL-1000 Midray імунохемілюмінісцентним методом 
кількості інсуліну, кількості загального вітаміну Д, антитіл ВІЛ, антитіл до Treponema 
pallidum.

- Застосування техніки мікроінвазивної без вузлової склеральної фіксації задньокамерної 
інтраокулярної лінзи у лікуванні катаракт, ускладнених сублюксацією кришталика;

- Використання проактивної схеми дозування інтравітреальних ін’єкцій інгібітора 
судинного ендотеліального фактора росту «Айлія» з ОКТ аналізом товщини 
макулярної ділянки сітківки у лікуванні набряку макули, що розвинувся внаслідок 
тромбозу вен сітківки;
Застосування лазеротерапії високої потужності BTL-6 тис. 12 ват при поперековому 
болі, остеоартриті, грижі міжхребцевого диска;

- Застосування вертикалізатора в ранній період реабілітації хворих при рухових 
розладах;

- Лазерна контактна літотрипсія в сечоводах та нирках із застосуванням гнучкого 
уретеронефроскопа;

- Використання високочастотного електрокоагулятора ЕК-300М1 в лапаростатичній 
герніопластиці та операціях на кишківнику;

- Застосування апарата LigaSure Atlas при оперативних втручаннях на шлунково- 
кишковому тракті;

- Визначення кількості інсуліну імунохемілюмінісцентним методом на аналізаторі CL- 
1000 і (Mindray);
Визначення кількості загального вітаміну Д імунохемілюмінісцентним методом на 
аналізаторі CL-1000 і (Mindray).

2.5. Розроблення та впровадження заходів із збільшення частки амбулаторної 
медичної допомоги у структурі медичної допомоги, що надається 303;

Розробка та впровадження документації необхідної для підписання договору із НСЗУ на 
пакет «Амбулаторна допомога» на 2021 рік, що значно вплине на якість надання медичної 
допомоги і наші пацієнти зможуть отримати якісну допомогу без госпіталізації на 
стаціонарне лікування. Підписання такого пакету дасть можливість ефективно 
використовувати ресурси госпіталю, сильні напрямки діагностики (хірургічна допомога в 
амбулаторних умовах, огляд спеціалістів офтальмолога, уролога, травматолога, хірурга, 
невролога, терапевта, ендоскопіста, кардіолога,ендокринолога, гінеколога, судинного хірурга) 
зручність для пацієнта отримати якісну висококваліфіковану допомогу.

У свою чергу, наявність обладнання та медичних приладів дасть змогу надавати медичні 
послуги широкого спектру та високого рівня, а продумана інфраструктура сприятиме 
операційній ефективності, що призведе до економії коштів закладу.



2.6. Розрахунок та обґрунтування потреби у кадрах у розрізі спеціальностей;
На даний час обслуговування пацієнтів Госпіталю здійснює 399 працівників, з яких 58 

лікарів та 161 медична сестра. Більш детальна інформація:
фактична укомплектованість лікарських штатних посад фізичними особами становила 

89,8%
укомплектованість середнім персоналом 91,8%;
Для забезпечення повноцінної роботи в госпіталі є ряд немедичних відділень, у яких 

разом нараховується 26,75 ставок спеціалістів (бухгалтер, економіст та ін.) та 61 ставка 
іншого персоналу (господарсько-обслуговуючий персонал: водії, сантехніки, електрики, 
малярі та ін.). Наразі робота господарсько-обслуговуючого персоналу є слабо 
автоматизованою та характеризується недостатнім рівнем технічного забезпечення, та 
забезпечення висококваліфікованими спеціалістами та низькою зарплатою.



3. Програма фінансово-економічної діяльності

3.1. Оцінка фінансовогостану підприємства за 2018-2020р.р.
АНАЛІЗ СТРУКТУРИ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

тис.грн.
№
з/п

Показник 2018р 2019 Відхилення 2019 від2018 Очікувані 
дані 2020р.

Відхилення2020 від 2019
абсолютне відносне(%) абсолютне відносне(%)

1. Активи підприємства 40097,8 37964,0 -2133,8 94,7 36260,3 -1703,7 95,5
2. Необоротні активи 36394,6 35132,3 -1262,3 96,5 32377,3 -2755 92,2

питома вага у загальному обсязі 
активів,%

90,8 92,5 1,8 -92,5 0,0

3. Оборотні активи 3703,2 2831,7 -871,5 76,5 3883 1051,3 137,1
питома вага у загальному обсязі 
актив ів,%

9,2 7,5 -1,8 10,2 2,7 136,0

3.1. Матеріальні оборотні активи 2469,8 1999,7 -470,1 81,0 3861 1861,3 193,1
питома вага у загальному обсязі 
оборотних активів,%

66,7 70,6 3,9 54,3 -16,3 76,9

3.2. Дебіторська заборгованість 22,7 5,6 -17,1 24,7 0 -5,6 0,0
питома вага у загальному обсязі 
оборотних активів,%

0,6 0,2 -0,4 0 -0,2 0,0

3.3. Грошові кошти та їх еквіваленти 965,5 783,1 -182,4 81,1 0 -783,1 0,0
питома вага у загальному обсязі 
оборотних активів,%

26,1 27,7 1,6 -27,7 0,0

3.4. Інші оборотні активи ( не включені до 
п.п.З.І.-З.З.)

245,2 43,3 -201,9 17,7 22 -21,3 50,8

питома вага у загальному обсязі 
оборотних активів,%

0,6 ОД -0,5 -од 0

Загальний обсяг активів зменшився на 5,3%, у зв’язку із вибуттям необоротних активів використанням оборотних активів. Необоротні активи 
зменшились за рахунок вибуття основних засобів на суму1262,3 тис.грн.,3,5 %.
Оборотні активи зменшились за рахунок використання запасів (медикаментів, виробів медичного призначення, продукти харчування, будівельних 
матеріалів, тощо ) 871,5тис.грн., 24,5%, дебеторської заборгованості зменшилась -  17,1 тис.грн., 75,3%, грошових коштів та їх еквівалентів -  
182,4 тис.грн., 18,9 %.
Загальний обсяг активів у 2020 році зменшиться на 0,1%, у зв’язку із вибуттям необоротних активів використанням. Необоротні активи

19 х



зменшились за рахунок амортизаційних відрухувань на суму 2755,0 тис.грн. 3,0 %, в тому числі: на будівлі та споруди -  1067,6 тис. грн., медичне 
обладнання -  1450,7 тис. грн., автомобілі -  196,0 тис. грн.., інструменти прилади -  8,0 тис. грн.; інші необоротні малоцінні активи -  32,7 тис. грн. 
Оборотні активи збільшились за рахунок збільшення запасів (медикаментів, виробів медичного призначення, продукти харчування, будівельних 
матеріалів, тощо ) та збільшення грошових коштів та їх еквівалентів на суму 1051,3 тис.грн., 37,2%.

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ДЖЕРЕЛ УТВОРЕННЯ АКТИВІВ
_____________________________________________________________________________________ тис, грн.

№  з/п Показник (фінансування) 2018р 2019
Відхилення 2019 від 2018

Очікувані
дані
2020р.

Відхилення 2020від 2019
абсолютне відносне(%) абсолютне відносне(%)

1. Обсяг надходжень за усіма джерелами 
утворення активів

58551,4 56872,9 - 1678,5 97,1 51705,9 -5167,0 90,9

1.1. Кошти обласного бюджету (в т.ч. медична 
субвенція)

53853,9 53118,3 -735,6 98,6 19503,1 -33615,2 36,7

питома вага у  загальному обсязі надходоюень, % 92,0 90,7 -1,3 36,9 -53,8
1.2. Надходоюення на виконання державних цільових 

програм
1400,0 0,0 -1400,0 0,0 0,0

питома вага у  загальному обсязі надходжень, % 2,4 0,0 -2,4 0,0 0,0
в тому числі 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1. Матеріальні цінності та грошові кошти за 
рішеннями центральних органів виконавчої 
влади України

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2. Реалізація інвестиційних проектів (ДФРР) 1400,0 0,0 -1400,0 0,0 0,0
1.3. Надходження від плати за послуги згідно ЗУ  

"Про державні фінансові гарантії медичного 
обслуговування населення "

29705,8 29705,8

питома вага у  загальному обсязі надходжень, % 57,7
1.4. Надходження від платних послуг 215,2 129,9 -85,3 60,4 510,0 380,1 392,6

питома вага у  загальному обсязі надходжень, % 0,4 0,2 -0,2 1,0 0,8
в тому числі



1.4.1 Платні послуги 215,2 129,9 -85,3 60,4 510,0 380,1 392,6
питома вага у  загальному обсязі надходоісень, % 0,4 0,2 -0,1 60,4 1,0

1.5. Надходження від спонсорів, меценатів та 
благодійників,в т.ч. натура

2823,6 3127 303,4 110,7 1330,8 -1523,8 51,3

питома вага у  загальному обсязі надходжень, % 4,8 5,3 0,5 110,7 3,1 -2,2 58,3
1.6. Інші надходження 258,7 497,7 239,0 192,4 656,2 158,5 131,8

питома вага у  загальному обсязі надходоісень, % 0,4 0,9 0,4 192,4 1,3 0,4 150,0
Загальний обсяг коштів, що надійшли у 2019 зменшився на 1678,5 тис. грн., 2,9%, в тому числі за рахунок : 

надходжень з обласного бюджету -  на 735,6 тис. грн., 1,4 %;
1400,0 тис. грн., %; зменшення обсягів на реалізацію інвестиційних проектів зумовлене відсутністю бюджетного фінансування; 

надходжень від платних послуг (проведення клінічних досліджень) -  85,3 тис. грн., 60,4 %, пов’язано із зменшенням кількості проведених 
клінічних досліджень;

- надходжень від спонсорів, меценатів та благодійників -  3127,0 тис. грн., 110,7%, в т.ч. за рахунок виконання цільових проектів;
зростання інших надходжень -  на 239,0 тис.грн., 192,4 %., в тому числі за рахунок переукладання договорів оренди, та підвищення орендної 
плати.
Зміни обсягів коштів у 2020 році в порівнянні з 2019 роком передбачаються наступним чином.

Планове надходження коштів у 2020 році зменшиться на 5167,9 тис. грн., 9,1 %, в тому числі за рахунок :
надходжень з обласного бюджету -  на 34125,9 тис. грн., що складає 36,9 % в структурі видатків 2020 року.

Надходження від плати за послуги згідно ЗУ "Про дероісавні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" збільшилось на 29705,8 
тис. грн. що складає 57,7 % в структурі видатків 2020 року.
надходжень від платних послуг - 380,1 тис. грн., 392,6%, за рахунок впровадження лабораторних досліджень на наявність СОУГО-19 
методом ІФА;
надходжень від спонсорів, меценатів та благодійників -  1603,2 тис. грн., 3,1%.
зростання інших надходжень -  на 158,5 тис.грн., 31,8%., в тому числі за рахунок зменшення суми відрахування від орендної плати до 
обласного бюджету з 50% до 30%.



АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА 
_________________ тис, грн.___________________

№
з/п

Напрямок витрат Касові видатки по роках
20118 2019 Очікувані дані 2020р. приміт

кавсього питома 
вага у 
загально 
му
обсязі
витрат,
%

всього питома 
вага у 
загально 
му
обсязі
витрат,
%

відхиленн 
я 2019 до 
2018,%

всього питома 
вага у 
загально 
му
обсязі
витрат,
%

Відхилен 
ня 2020 
до 2019, 
%

1. Поточні видатки 48539,1 83,3 51726,8 90,7 7,4 51559,7 98,2 7,5

1.1. Видатки на оплату праці з 
нарахуваннями на оплату праці

29750,6 51,1 32397,8 56,8 5,7 35473,3 67,6 10,8

1.2. Медикаменти та перев'язувальні 
матеріали

5723,4 9,8 5085,1 8,9 -0,9 3781,1 7,2 -1,7

1.3. Продукти харчування 4207,5 7,2 4317,3 7,6 0,3 2439,8 4,6 -3,0
1.4. Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв
6398,2 11 7526,3 13,2 2,2 7707,6 14,7 1,5

1.5. Соціальне забезпечення 198,7 0,3 154,7 0,3 0 82,4 0,2 -0,1
1.6. Інші поточні витрати (послуги, 

матеріали, відрядоісення, навчання, інші 
поточні видатки)

2260,7 3,9 2245,6 3,9 0,1 2075,5 4,0 0,1

2 Капітальні видатки 9723,4 16,7 5308,8 9,3 -7,4 929,3 1,8 -7,5
2.1. Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування
6532,9 11,2 3102,4 5,4 -5,8 896,7 1,7 -3,7

2.2. Капітальний ремонт 3190,5 5,5 2206,4 3,9 -1,6 32,6 0,1 -3,8
2.3. Реконструкція та реставрація 0,0

Разом 58262,5 100 57035,6 100 0 52489,1
Структура видатків 2019 року порівняно із 2018 роком :

Видатки на оплату праглі з нарахуваннями на оплату праці збільшились 2647,2 тис. грн., що на 5,7% більше; 
Зменшились видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали до 5085,1 тис. грн., та склали 8,9 %\



Збільшились видатки на продукти харчування до 4317,3 тис. грн., та стали 7,6 %\
Збільшились видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 2,2 %; 
в структурі видатків соціальне забезпечення залишилось на рівні 0,3 %;
за рахунок зменшення обсягів надходжень з обласного бюджету зменшились капітальні видатки на 7,4 %.

Структура видатків 2020року в порівнянні із 2019 року, має наступний вигляд :
- Видатки на оплату праці з нарахуваннями на оплату праці збільшились 3075,5 тис. грн., що на 9,5 % більше,;

Зменшились видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали до 1304,0 тис. грн., та склали 7,2 %>, що на 1,7 % менше; 
Збільшились видатки на продукти харчування до 1877,5 тис. грн., та склали 4,6 %, що на 3,0 % менше;
Збільшились видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 1,5 %; 
в структурі видатків соціальне забезпечення зменшилось до 0,1 %;

- зменшились капітальні видатки на 7,5 %.
Протягом 2018 -2020 р.р. постійно збільшуються видатки на оплату праці з нарахуванняліи на оплату праці так у 2018 році 51,1 %, у 2019 -  
56,8%, у 2020-68,1%.
Загалом, протягом 2018-2020 років постійно відбувається зменшення видатків яг. медикаменти та перев'язувальні матеріали, продукти 
харчування та капітальні видатки, що негативно впливає на якість надання медичної допомоги.
Крім того, у 2020 році зменшення видатків на медикаменти та перев'язувальні матеріали, продукти харчування пов 'язано із карантинними 
обмеженнями.



3.2. Аналіз реалізації програми медичних гарантій: перелік пакетів медичних послуг 
та суми фінансування, на які укладені договори з Національною службою здоров’я
України, аналіз причин зменшення фінансування 303 за Програмою медичних 
гарантій, шляхи вирішення ситуації;_____________________________ ___________________
№
з/п

Перелік пакетів медичних 
послуг за програмою МГ

Сума по 
договору, 
тис. грн.

причини
зменшення
фінансування
заПМГ

Шляхи вирішення 
проблеми та термін 
виконання

1 2 3 4 5
1. Медична реабілітація дорослих 

з ураженням опорно-рухового 
апарату

5128,9

2. Медична реабілітація дорослих 
з ураженням нервової системи

3032,2

3. Хірургічні операції дорослим у 
стаціонарних умовах

12872,7

4. Стаціонарна допомога 
дорослим без проведення 
хірургічних операцій

8413,4

5. Езофагогастродуоденоскопія 
(діагностична/з ендоскопічною 
маніпуляцією)

94,4 Зменшення
обсягів
фінансування
за договором
ПМГ по
діагностичним
обстеженням
зумовлене
карантинними
обмеженнями
та у зв’язку із
цим
відсутністю
звернень
хворих

Покрещення 
епідситуації в 
Україні та 
Вінницькій області. 
Для забезпечення 
виконання умов 
карантинних 
обмежень при 
стаціонарному 
лікуванні, 
впровадити 
тестування на 
(СОУГО-19) в 
умовах госпіталю 
методом ІФА.

6. Цистоскопія (діагностична/з 
ендоскопічною маніпуляцією)

93,9

7. Гістероскопія (діагностична/з 
ендоскопічною маніпуляцією)

59,0

8. Колоноскопія (діагностична/з 
ендоскопічною маніпуляцією);

11,3

Разом 29705,8

3.3. Розроблення моделі фінансування Госпіталю та визначення пріоритетних 
напрямів діяльності, з урахуванням наявної мережі госпіталів в Україні;
Модель фінансування госпіталю на 2020-2022 p.p. представлена наступними напрямками 
фінансового забезпечення:
- реалізація програми медичних гарантій за договором з НСЗУ;
- реалізація окремих медичних послуг на договірних засадах з підприємствами, установами, 
організаціями, впровадження на базі госпіталю телемедицини;
- реалізація обласної програми за кошти обласного бюджету (стоматологічні послуги для 
ветеранів війни, психологічна реабілітація, фізіотерапевтичне лікування, придбання виробів 
медичного призначення для безкоштовного протезування ветеранів війни (офтальмологічне та 
ендопротезування) та інші;
- реалізація не медичних послуг (тренінгова діяльність, обслуговування комп’ютерної техніки, 
організація та ведення бухгалтерського обліку в інших підприємствах, соціальні послуги 
тощо);
- благодійна допомога від спонсорів, благодійників, в т.ч. фізичних осіб;

s fL A  І /



Пріоритетні напрямки діяльності госпіталю, що визначені підприємством як 
конкурентоспроможність в регіоні:

З 1 квітня 2020 року Госпітль підписав договір із НСЗУ на пакети медичних гарантій 
2020, госпіталь надає послуги дорослому населенню України, в пріоритеті надання медичної 
допомоги ветеранам війни Вінницької області та всієї України. Постійно проводити 
впровадження нових методик фізіотерапевтичного лікування в комплексі із традиційними 
методами лікування. Вдосконалення наявних та впровадження нових методик 
фізіотерапевтичної, фізичної, медичної та психологічної реабілітації.

3.4. Оцінка обсягів коштів, що можуть бути спрямовані на фінансування 303 , заходи 
за рахунок місцевих бюджетів;_______________________________________________________

№
з/п

Перелік послуг/заходів прогноз д о х о д і в  2020р. 
за джерелами фінансування

прогнозні
витрати
2020р.

за
договоро 
м з НСЗУ

за
договор 
ами з 
підпри
ємствам 
и платні 
послуги

Обласний
бюджет

Інші
джерела

Разом
доходів

1. Реалізація програми 
медичних гарантій за 
договором з НСЗУ

29705,8 510,0 19503,1 656,2 50375,
1

50375,1

2. Реалізація обласних цільових 
програм

3. Реалізація окремих послуг на 
договірних засадах з 
підприємствами, установами, 
організаціями, фізичними 
особами

4. Реалізація державних цільових 
програм (лікарські засоби, 
медичні вироби тощо за 
рішеннями центральних 
органів виконавчої влади 
України)

5. Реалізація інвестиційних 
проектів за кошти державного 
бюджету (державний фонд 
регіонального розвитку)

6. Реалізація інвестиційних 
лізингових проектів

7. Реалізація грантових проектів 
(як приклад програма 
«КУСАНОНЕ»)

8. Здійснення фінансової 
діяльності (позики, депозит 
тощо)

9. Благодійні внески 1330,8 1330,8
Разом 29705,8 510,0 19503,1 1987,0 51705,9 50705,9
За рахунок обласного бюджету у 2020 році виконуються наступні заходи: 

Протягом, забезпеченість 100,0 %.



3.5. Оцінка обсягів коштів, що можуть бути спрямовані на фінансування 3 0 3  за 
рахунок недержавних інвестицій, спонсорських внесків, благодійних пожертв та 
грантів, коштів міжнародної технічної допомоги, страхових компаній та інших джерел;
За рахунок інших джерел фінансування на фінансування підприємства передбачається у 2020 
році залучити наступні кошти:_______________________________________________________
№
з/п

Перелік заходів Очікувана сума 
надходжень, тис. 
грн.

Питома вага у 
загальному обсязі 
інших джерел, %

1. Платні послуги 510,0 1,0
2. Реалізація інвестиційних недержавних 

проектів
3. Залучення грошових коштів та інших 

ресурсів (людських, матеріальних, 
інформаційних тощо) (фандрейзинг)

1330,8 зд

4. Реалізація грантових проектів
Разом 2113,2 4,1

Надходженя коштів від платних послуг.
Назва послуги Тариф,

грн.
Орієнтовна кількість 
мінпуляцій, досліджень

Орієнтовний обсяг 
надходжжень, тис. 
грн.

Забір крові з вени 25,72 3105 79,9
Імуноферментний аналіз виявлення 
І^М  до нуклеонопсидного антигену 
коронавірусу 8АК8-СоУ-2

120,43 3000 361,3

Імуноферментний аналіз виявлення 1 ^0  
до нуклеонопсидного антигену 
коронавірусу 8АЇ18-СоУ-2

120,43 240 28,9

Надходження коштів за проведення клінічних досліджень 39,9

Разом X X 510,0



3.6. Розрахунок та обґрунтування оптимальної необхідної кількості ліжко-місць;
Ретроспективний аналіз випадків__________________________________________________

Найменування класів та 
окремих хвороб

2018 2019 2020

Розраху
нкова
потреба
ліжок

Кількіст 
ь ліжко- 
днів

Кількість 
пролікованих 
хворих у 
стаціонарі

Середня
триваліст
ь
лікування

Кількі
сть
ліжко
-днів

Кількість
проліков
аних
хворих у
стаціона
Рі

Середня
тривалість
лікування

Кількіст 
ь ліжко-
ДНІВ

Кількість 
пролікован 
их хворих 
У
стаціонарі

Середня
тривалість
лікування

Усього 78623 5897 14,3 79899 6777 13,6 74800 6400 11,7 220
Інфекційні та паразитарні 
хвороби 104 15 6,9 58 4 14,5 60 5 12 1
хронічний вірусний гепатит 
С 926 143 6,5 603 111 5,4 500 60 8,3 1
Хвороби крові, 
кровотворних органів і 
окремі порушення із 
залученням імунного 
механізму 14 1 14 47 12 3,9 40 8 5 1
Хвороби ендокринної 
системи, розладу 
харчування, порушення 
обміну речовин 1120 65 17,2 968 63 15,4 900 60 15 3
цукровий діабет 769 47 16,4 375 24 15,6 350 20 17,5 1
Хвороби нервової системи 5183 371 14 4919 354 13,9 4800 370 13 14
розсіяний склероз 5110 709 7,2 4452 668 6,7 4400 600 7,3 13
Хвороби вуха та 
соскоподібного відростка 36 2 18 9 1 9 20 2 10 1
Хвороби системи кровообігу 38776 2420 16 43455 3311 13,1 40000 3000 13,3 117
Хвороби органів дихання 2782 205 13,6 1848 164 11,3 1688 150 11,3 5
Бронхоектатична хвороба 6413 508 12,6 6264 488 12,8 5000 500 10 14



Целіакія 418 29 14,4 282 25 11,3 300 23 13 1
Хвороби кістково-м'язової 
системи та сполученої 
тканини 9022 653 13,8 7988 597 13,4 7800 600 13 23
Хвороби сечової системи 1759 299 5,9 1735 496 3,5 1600 450 3,6 5
Вагітність, пологи та 
післяпологовий період
Уроджені аномалії (вади 
розвитку), деформаціії і 
хромосомні порушення

12 4 3 16 2 8 20 3 6,7 1

17 2 8,5 11 3 3,7 12 3 4 1
Травми, отруєння та деякі 
інші наслідки дії зовнішніх 
причин 6160 422 14,6 6869 451 15,2 6100 450 13,6 18
Робота ліжкового фонду протягом 2019 року: кількість пролікованих хворих у стаціонарі збільшилась на 14,5 %; кількість проведених операцій 
збільшилась на 24,3 %; кількість прооперованих хворих збільшилась на 10,9%; завантаженість ліжкового фонду та кількість ліжко-днів 
збільшилась на 1,3%; середня тривалість лікування збільшилась на 2,3 %.
Планова робота ліжкового фонду відповідно до нормативних документів МОЗ планується на рівні 340 днів, у зв’язку із цим завантаженість 
ліжкового фонду та кількість ліжко-днів планується на 6,3 % менше ніж фактичне виконання у 2019 році. Відповідно зменшується кількість 
пролікованих хворих на 5,6 %. У зв’язку із переходом на іншу модель фінансування планується зменшення середньої тривалості лікування на 14,0 
%.
З урахуванням вимог Національної служби здоров’я України, кількості основного та обслуговуючого персоналу, необхідного рівня забезпечення 
продуктами харчування, медикаментами, виробами медичного призначення, будівельними матеріалами та іншим, рівня заробітної плати, кількість 
ліжок та пролікованих випадків повинна бути прямо пропорційна для забезпечення надання якісної медичної допомоги ветеранам війни, учасникам 
АТО/ООС.

Виходячи із ретроспективного аналізу 220 ліжок є оптимальною та не потребує зменшення або збільшення.



3.7. Розроблення та обґрунтування необхідності капітальних інвестицій у 3 0 3  (закупівля 
обладнання, будівництва, ремонт приміщень тощо);
З метою пацієнтоорієнтованого підходу до якості меддопомоги в госпіталі розроблено наступні 
заходи:
- провести технічне обстеження приміщень, будівлі лікувального корпусу з прибудовами;
- отримати висновок про технічний стан приміщень лікувального корпусу з прибудовами;

- замовити та оплатити проектно - кошторисні документації на
о Капітальний ремонт даху лікувального корпусу із прибудовами 
о Капітальний ремонт даху приміщення адміністративного корпусу 
о Капітальний ремонт приміщень неврологічного відділення №1 
о Капітальний ремонт приміщень кухні та складу 
о Капітальний ремонт підвальних приміщень лікувального корпусу 
о Капітальний ремонт та модернізація системи кондиціонування та вентиляції 

повітря в приміщеннях лікувального корпусу;
- виготовити та затвердити проектно-кошторисну документацію на

о Капітальний ремонт даху лікувального корпусу із прибудовами 
о Капітальний ремонт даху приміщення адміністративного корпусу 
о Капітальний ремонт приміщень неврологічного відділення №1 
о Капітальний ремонт приміщень кухні та складу 
о Капітальний ремонт підвальних приміщень лікувального корпусу 
о Капітальний ремонт та модернізація системи кондиціонування та вентиляції 

повітря в приміщеннях лікувального корпусу (вказати об’єкт);
- завершення капітального ремонту будівель Вінницького обласного клінічного госпіталю 
ветеранів війни по вул. Пирогова 109-А, м. Вінниця" (система захисту будинків і споруд від 
розрядів блискавки).
- визначити пріоритети у необхідності придбання обладнання (додаток №2 до плану);
- провести дослідження цін на обладнання (додаток №2 до плану);
- підготовити та погодити з органом місцевої влади з питань охорони здоров’я бюджетний запит 
на капітальні видатки за визначеними пріоритетами.

3.8. Розроблення моделі впровадження платних послуг. Затвердження Переліку платних 
послуг відповідно до вимог чинного законодавства;
Платні послуги на підприємстві впроваджуються наступним чином:

розробити та затвердити керівником підприємства Положення про надання платних послуг 
на підприємстві;
розробити та затвердити тарифи на платні послуги, згідно чинного законодавства; 
оприлюднити затверджені тарифи на сайтах органу місцевої влади та підприємства, в місцях 
надання послуг, в ЗМІ, соцмережах тощо;

- послуги надавати згідно затвердженого Положення.
Здійснювати моніторинг та маркетинг послуг підприємства.
3.9. Заходи з впровадження енергозберігаючих технологій;
Протягом 2020-2022 років завершити перехід системи внутрішнього та зовнішнього 

освітлення на енергоощадне, а саме, замінити лампи розжарення.
Провести ремонт та модернізацію системи вентиляції та кондиціонування приміщень 

лікувального корпусу.
Провести заміну чавунних радіаторів опалення на сучасні (бі-металеві).
Встановити геліосистему для підігріву води в басейні
3.10. Впровадження аутсорсингу на певні види послуг;

В Госпіталі є необхідність впровадження аутсортингу на певні види послуг:
- Виконання будівельно-ремонтних робіт в приміщеннях лікувального та адміністративного 

корпусів;



- заключення договорів на високовартісні медичні послуги:
- обстеження пацієнтів госпіталю на МРТ
- обстеження пацієнтів госпіталю СКТ.

3.11.Забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості 
при публічному висвітлюванні на офіційному веб-сайті 303;

Госпіталь має офіційний веб-сайт http://hospital.inf.ua та сторінку на сайті Управління спільної 
комунальної власності територіальних громад Вінницької області 
http://uskv.vn.ua/okv/okv66/lokv66.htmI. Проводяться роботи по автоматизації оновлення даних на 
офіційних сторінках та сайтах.

4. Програма управління якістю надання медичної допомоги
Організація медичної допомоги на основі використання протоколів обумовлює ефективний 

механізм підвищення якості профілактичних і діагностично-лікувальних заходів за рахунок 
прискореного впровадження нових досягнень у клінічну практику, сприяє раціональному 
використанню ресурсів.

Клінічний протокол - це нормативний документ, що визначає вимоги до надання медичної 
допомоги пацієнту при конкретному захворюванні чи при визначеному синдромі, або в 
конкретній ситуації. Протокол містить чітко регламентовані, розташовані у відповідному порядку 
заходи з надання медичної допомоги, спрямовані на забезпечення її високої якості та ефективне 
використання матеріальних ресурсів охорони здоров’я
Сьогодні при прийнятті управлінських рішень ми повинні враховувати вимоги доказової 
медицини.
ІНДИКАТОРИ
1. Зміцнення здоров’я і здоровий спосіб життя

• Підвищення кількості занять з санітарно-просвітницької роботи щодо небезпечного вживання 
алкоголю, паління, наркотичних засобів;

• Врахування в роботі результатів перевірки санітарними службами екологічного та гігієнічного 
стану 303;

• Облік кількості звітів про стан довколишнього середовища від санітарних служб;
2. Безпека пацієнта
• Безпечне медичне обслуговування;
• Безпечне поводження з відходами;
• Управління розпорядженням об’єктами;
3. Зміцнення, розширення та поліпшення послуг для лікування та контролю захворювань 
ВІЛ/СНІД
• Зниження захворюваності та поширеності ВІЛ/СНІД;
Неінфекційні захворювання (НІЗ)
• Підвищення відсотку пацієнтів із ШЗ, пролікованих відповідно до протоколу;
• Зниження захворюваності та поширеності НІЗ;
4. Покращення менеджменту Госпіталю
4.1 Планування
• Підвищення відсотку підготовлених (навчених) працівників;
• Повнота та достовірність статистичної облікової інформації;
4.2 Управління
• Збільшення кількості оперативних та планових нарад та якості підготовки звітів;
5. Збільшення доступності і якості кадрових ресурсів для Госпіталю:
• Підвищення відсотку висококваліфікованих лікарів;
• Збільшення кількості підготовлених кваліфікованих фахівців;
6. Забезпечення фінансової доступності медичних послуг для всіх верств населення та 

адекватного фінансування сектора охорони здоров’я
• Збільшення відсотку самофінансування;

http://hospital.inf.ua
http://uskv.vn.ua/okv/okv66/lokv66.htmI


• Збільшення кількості пацієнтів, яким надано послуги в межах гарантованого пакету медичних 
послуг;

7. Гарантована географічна доступність до медичних послуг
• Збільшення відсотку комфортної допомоги;
• контроль показника рівня хірургічних втручань;
8. Забезпечення фінансування та оптимізації технологічного процесу надання медичної допомоги
• Збільшення рівня забезпечення медичним обладнанням згідно табелю оснащення;
9. Забезпечення доступності застосування та раціонального використання на всіх рівнях якісних 

препаратів та витратних матеріалів;
• Своєчасність закупівлі ліків та розхідних матеріалів;
• Збільшення відсотку забезпечення необхідними ліками та матеріалами в межах фінансових 

ресурсів;
10. Забезпечення найвищої досяжної якості здоров’я
• Збільшення відсотку задоволених від госпіталізації;
• Контроль середньої тривалості перебування хворого в стаціонарі;
• Контроль середньорічної зайнятості ліжка;
• Контроль летальності;
• Збільшення відсотку позитивних оцінок (відгуків) пацієнтів;
• Збільшення відсотку пацієнтів, у працездатному віці, які перенесли ГПМК, постраждалі від 

травм та отримали якісне відновне лікування у Реабілітаційному центрі Госпіталю.

4.1. Впровадження кіритеріїв та індикаторів якості надання медичної допомоги;
№п/п Компоненти

якості
Критерії якості

1. Спрямованість 
на пацієнта

1.1. Дотримуються права пацієнта згідно з чинним 
законодавством.
1.2. Дотримуються етичні та деонтологічні норми медичної 
діяльності.
1.3. Проводяться регулярні соціологічні опитування з метою 
виявлення очікувань, потреб та індивідуальних цінностей 
пацієнта.

2. Результативність 2.1. Зміна клінічного стану у відповідності до очікуваної при 
даному захворюванні.
2.2. Медична допомога надається відповідно до локальних 
медико-технологічних документів, розроблених згідно 3 
галузевими нормативами, гармонізованими з найкращим 
світовим досвідом на основі доказової медицини.
2.3. Має місце позитивна динаміка показників зниження 
рівня дефектів, несприятливих наслідків лікування внаслідок 
медичних втручань та скарг громадян в порівнянні з 
попереднім періодом діяльності.
2.4. Регулярно оцінюється задоволеність пацієнта 
результатом медичної допомоги та медичного 
обслуговування.

3. Безпека 3.1. Медична допомога надається відповідно до локальних 
медико-технологічних документів, розроблених ЗГІДНО 3 
галузевими нормативами, гармонізованими з найкращим 
світовим досвідом на основі доказової медицини.
3.2. Дотримуються стандарти ліцензування та акредитації за 
відповідними профілю діяльності закладу охорони здоров’я 
розділами.

4. Доступність 4.1. Штатні посади медичних і немедичних працівників



укомплектовані відповідно до нормативів.
4.2. Госпіталь укомплектований медичним обладнанням та
виробами медичного призначення відповідно табеля
О О Н Я Т Т Т РіН Н Я

4.3. Наявні у Госпіталі, доступні кожному медичному 
працівнику та дотримуються ним вимоги локальних медико- 
технологічних документів, стандартів, правил, методик, 
нормативів, інструкцій, інших регулюючих документів.
4.4. Встановлений і дотримується порядок взаємодії між 
структурними підрозділами Госпіталю та Госпіталю з 
іншими медичними і немедичними установами з питань 
організації надання медичної допомоги пацієнтам / 
населенню.

5. Економічна
ефективність

5.1. Обсяг ресурсів для задоволення потреб цільових груп 
населення у медичній допомозі планується згідно з вимогами 
галузевих / локальних медико-технологічних документів.
5.2. Використовуються види і обсяги ресурсів відповідно до 
вимог галузевих / локальних медико-технологічних 
документів.
5.2. Тривалість лікувально-діагностичного процесу та його 
окремих складових за нозологіями відповідає діючим 
нормативам.

6. Своєчасність 6.1. Визначені і дотримуються тривалість очікування: - 
планової консультації спеціаліста згідно з рекомендованими 
нормативами,

планової госпіталізації згідно з рекомендованими 
нормативами;

планового оперативного втручання згідно з 
рекомендованими нормативами;
_ п о о ч / п г  т о т ш  п о К л м о т л т і г г у  /Кл7ГГ1УГТ1ГЧТТО ТТТ ТГТДГЧГ 1 тттттттл^ л и і и і і и  л и ч / и р и  і  у

діагностичних досліджень.

Організація проведення контролю якості медичної допомоги в Госпіталі передбачає 
досягнення мети контролю шляхом виконання відповідних функцій суб’єктами контролю з
ВИКОПИСТаННЯМ метолів і технічних 'засобів контполто ня основі визначених кпитепіїв-А - - г л - ........ - г ....................  . . . .  А_ -А-

Самоконтроль якості;
- Організація оперативного контролю якості на рівні відділення / структурного підрозділу;
- Організація оперативного контролю якості медичним директором;

Організація оперативного контролю якості директором Госпіталю;
Використання інформаційних технологій в системі контролю якості медичної допомоги;

4.2. Розроблення стандартів сервісного обслуговування пацієнтів при наданні медичної 
допомоги;

Сервіс - це унікальний досвід обслуговування, що має показати клієнту турботу про нього 
та його важливість. Основне завдання сервісу - збудувати довірчі та довгострокові відносини з 
пацієнтом. Тож для того, щоб медперсонал якісно обслуговував пацієнтів, для кожної категорії 
таких фахівців розроблено стандарт сервісного обслуговування пацієнтів:

- стандарти сервісу обслуговування пацієнтів;
- пакет стандартів роботи для відділень та структурних підрозділів загалом;
- стандарти взаємодії та комунікацій медичного персоналу;
- ключові програми сучасного Реабілітаційного центру: підбір найбільш вигідної 

індивідуальної моделі роботи та розвитку Реабілітаційного центру;



- створення сучасної команди кваліфікованих фахівців;
- створення власного навчального центру;

- вирішення конкретних ситуативних завдань;
- франчайзинг;
- стандартизація медичної клініки як бізнесу, підготовка всіх необхідних документів для 

продажу пакета франшизи;
- ятегтяттія м еттепогтяти/..... —̂г -- --------j .

Фахівці, які розробляють стандарти гідного обслуговування, допомагають також вирішити 
питання їх впровадження, адже кожен спеціаліст, незалежно від сфери зайнятості, повинен якісно 
виконувати свою роботу й гарантувати результат.

Важливим аспектом стратегії розвитку є оцінка кадрового потенціалу, професійний рівень, 
кваліфікація та готовність працювати на результат. Тому що кадри є найціннішим ресурсом, бо 
саме вони забезпечують належний рівень сервісу медичних послуг для пацієнтів.

4.3. Впровадження заходів з інфекційного контролю;
В Госпіталі створено комісію інфекційного контролю (далі КПС), яка проводить:

• розроблення та впровадження планів інфекційного контролю відповідно до санітарно- 
гігієнічних та протиепідемічних норм та правил, спрямованих на профілактику зараження 
пацієнтів та персоналу госпіталю туберкульозом, гепатитами, ВІЛ інфекцією та іншими 
захворюваннями, а також профілактику виникнення післяопераційних інфекцій. Розроблено та 
затверджено річний план роботи комісії та календарний план заходів по профілактиці внутрішньо 
лікарняних інфекцій, який включає організаційні та господарсько-економічні заходи, заходи по 
профілактиці заносу інфекції в госпіталь, заходи по профілактиці внутрішньо лікарняного 
розповсюдження інфекції та заходи по профілактиці виносу інфекції із закладу.
• моніторинг щодо забезпечення вимог санітарно-гігієнічних та протиепідемічних норм та 
правил, спрямованих на профілактику внутрішньо лікарняних інфекцій, у процесі проведення 
відомчого контролю в госпіталі. У відділеннях хірургічного профілю та операційному блоці, 
регулярно проводяться санітарно-бактеорологічні дослідження якості знезараження обладнання, 
об’єктів внутрішнього середовища, рук медичного персоналу режимних кабінетів та операційної 
бригади, якості стерилізації виробів медичного призначення, операційної білизни та 
перев’язувального матеріалу, передбачених наказом МОЗ України №236 від 04.04.2012 року 
«Інструкція щодо організації контролю та профілактики післяопераційних гнійно-запальних

Один раз па рік проводиться саіїітарію=бактсріологічііий коїїіроль якості
водопровідної води та повітря в режимних кабінетах. Дослідження на виявлення носійства 
патогенного стафілококу та збудників кишкових інфекцій проводиться під час проведення 
медичних оглядів. Госпіталь має дозвільні документи та відповідне обладнання на проведення 
первинних та періодичних медичних оглядів. Секретарем КПС проводиться моніторинг отриманих
п р т у т г к т я т т -

• оцінка ефективності проведених профілактичних та протиепідемічних заходів, 
спрямованих на забезпечення інфекційної безпеки пацієнтів та персоналу госпіталю проводиться 
на планових, а за потреби, позапланових засіданнях комісії інфекційного контролю. Під час 
проведення засідань проводиться аналіз захворюваності пацієнтів на інфекційні захворювання та 
післяопераційні інфекції, спричинені мікроорганізмами, резистентними до дії антимікробних 
препаратів, та розробка рекомендацій щодо оптимізації заходів з їх профілактики. Секретар 
оформляє протоколи засідання КПС, в^ких^бов’язково проводиться оцінювання роботи відділень 
та кабінетів госпіталю, виноситься^сЙ йоё^ю ^питаннях, які обговорювалися членами КПС.

В.О. Директора

Лавренюк С.В. (097) 5203807 
Щербина Н.Д. (098) 4257976

Валерій БАБІЙЧУК



Додаток № 1 
до плану розвитку 

КНП «Вінницький обласний клінічний госпіталь 
ветеранів війни Вінницької обласної Ради»

Заступник 
директор«! з 

технічних 
питань

Клінічна
лабораторія

Відділ економіки, фінансів, 
бухгалтерського обліку та звітності

Реабілітаційний
центр

Медичний
директор директора 

госпіталю з 
економічних 

питань

Головний
бухгалтер

Лікувальні
відділення

Інформаційно-аналітичний кабінет 
медичної статистики 

Медичний &рхів

Заступник
директора

Юрист-консульт

Госпітальна
аптека

Начальник
відділу
кадрів

Пральня

Гараж

Автоклавна

Інженерно- 
технічний ВІДДІЛ 

частина

Господарчо-
обслугоЕ.уюча

частина

Заступник 
медичного 

директора з 
медсестринства

-приймальне відділення 
хірургічне №1 
хірургічне №2 
операційний блок 
ВІТ на б ліж. 
неврологічне №1 
неврологічне №2 
терапевтичне №1 - 
терапевтичне №2 
терапевтичне №3

уролопчнии

ч-мт

■ . • ■'........
гінекологічний 
стоматологічний 
отоларингологічний 
функціональної діагностики га ЕКГ 
рентгенкабінет 
ендоскопічний 
ультразвукової діагностики
- кардіологічний
- лазерної хірургії

Діагностичний
центр

Структура

Директор





Додаток № 2 
до плану розвитку 

КНП «Вінницький обласний клінічний госпіталь 
ветеранів війни Вінницької обласної Ради»

Перелік
об’єктів для виділення капітальних інвестицій у 2020 році за пріоритетами

№
з/п

Назва об’єкта Один
виміру

Кількість 
досліджень/обстежень,проведених на 

об’єкті (площа об’єкта 
інвестиційного проекту)

Нарахован 
ий знос еа 
об’єкт, на 

01.08.2020, 
тис.грн.

Залишкова 
вартісна 

об’єкту, на 
01.08.2020 

тис.грн.

Прогнозна
найнижча
вартість
об’єкту,
тис.грн.2018р 2019 р. Прогноз

2020р
1 Універсальний 

вуглекислий (С02) лазер
шт 850 790 800 59.9 0 1700.0




