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1. Описова частина
КНП «Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня Вінницької 

обласної Ради» (надалі Лікарня) -  відкрита 30 червня 1980 р, є 
багатопрофільним лікувально-профілактичним закладом. У вересні 2019 р. 
Рішенням сесії Вінницької обласної Ради 7 скликання Вінницьку обласну 
дитячу клінічну лікарню реорганізовано, шляхом перетворення у комунальне 
некомерційне підприємство «Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня 
Вінницької обласної Ради». Підприємство є об’єктом спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області, управління яким здійснює 
Вінницька обласна Рада. Заклад надає високоспеціалізовану лікувально- 
діагностичну, консультативну та стаціонарну медичну допомогу дітям області 
та іншому дитячому населенню, яке потребує високоспеціалізованої медичної 
допомоги.
Лікарня надає медичну допомогу за наступними спеціальностями:
- Акушерство і гінекологія, Бактеріологія, Дитяча алергологія, Дитяча 
гастроентерологія, Дитяча гематологія, Дитяча гінекологія, Дитяча 
дерматовенерологія, Дитяча ендокринологія, Дитяча імунологія, Дитяча 
кардіоревматологія, Дитяча неврологія, Дитяча нейрохірургія, Дитяча 
нефрологія, Дитяча онкологія, Дитяча ортопедія та травматологія, Дитяча 
отоларингологія, Дитяча офтальмологія, Дитяча психіатрія, Дитяча 
пульмонологія, Дитяча стоматологія, Дитяча урологія, Дитяча хірургія, 
Ендоскопія, Дитячі інфекційні хвороби, Клінічна лабораторна діагностика, 
Лікувальна фізкультура, Медична психологія, Неонатологія, Організація та 
управління охорони здоров'я, Педіатрія, Рентгенологія, Рефлексотерапія, 
Сурдологія, Торакальна хірургія, Ультразвукова діагностика, Фізіотерапія, 
Функціональна діагностика, Дитяча анестезіологія, Хірургічна стоматологія, 
Трансфузіологія, Загальна фармація, Біологія, Клінічна фармація, 
спеціальності молодших спеціалістів з медичною освітою:
Лабораторна справа (гігієна), Лабораторна справа (клініка), Сестринська справа, 
Рентгенологія, Медична статистика, Лікувальна справа, Сестринська справа 
(операційна), Фармацеія.

Головна мета діяльності лікарні — організація лікувально-профілактичної 
допомога та надання спеціалізованої кваліфікованої стаціонарної та 
поліклінічної (консультативної) медичної допомоги дитячому населенню 
Вінницької області та м. Вінниці, підвищення кваліфікації лікарів і середніх 
медичних працівників.

2.2. Головні завдання лікарні: ,



Головною метою підприємства є здійснення медичної практики та 
надання високоспеціалізованої поліклінічно-консультативної, лікувально- 
діагностичної та стаціонарної медичної допомоги дитячому населенню 
Вінницької області та іншому дитячому населенню, яке потребує 
високоспеціалізованої медичної допомоги, встановлених законодавством 
України.

Відповідно до поставленої мети предметом діяльності підприємства є:
^  організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги 

більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я 
шляхом направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому 
законодавством;

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

^  медична практика згідно із номенклатурою лікарських 
спеціальностей та спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою, 
які затвердженні штатним розписом і внесенні до ліцензії підприємства на 
даний вид господарської діяльності;

медичне обслуговування за договорами із суб’єктами 
господарювання страховими організаціями, тощо;

^  організація та проведення невідкладної медичної допомоги дитячому 
населенню при гострих захворюваннях, травмах, отруєннях та інших нещасних 
випадках, незалежно від місця проживання;

^  надання стаціонарної медичної допомоги згідно із стандартами ті 
протоколами діагностики, обстеження та лікування дитячого населенні області 
згідно із профілізацією ліжкового фонду, затвердженим порядком госпіталізації 
в обсязі, що відповідають потребам лікування на третинному рівні;

^  забезпечення поліклінічною консультативною допомогою дитячого 
населення області, яке направляється з лікувально - профілактичних закладів 
для уточнення діагнозу і вирішення питання про подальше їх лікування, а також 
виконання інших функцій, закріплених за консультативною поліклінікою згідно 
законодавства;

^  проведення виїзної лікувальної, діагностичної та консультативної 
допомоги дитячому населенню області;

'ґ  проведення експертизи тимчасової непрацездатності, обґрунтованість 
видачі та продовження документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність 
громадян, здійснення контролю за видачею листів непрацездатності;

^  призначення (подовження) державної соціальної допомоги дітям зв 
характеристикою клінічного перебігу захворювання та функціонального стану 
органів і систем організму на підставі діючих нормативних документів;

'ґ  забезпечення діагностичного обстеження дітей віком до 18 років, як: 
направляються амбулаторно - поліклінічними закладами охорони здоров’я, ь 
обсязі та за видами, відповідно до розроблених стандартів;

^  придбання, перевезення, ввезення, зберігання, пересилання, 
вивезення реалізація (відпуск), використання, знищення наркотичних засобів 
психотропних речовин і прекурсорів згідно чинного законодавства;



У  зберігання та використання компонентів донорської крові згідне 
чинного законодавства;

У  збереження, відпуск ін’єкційних та інших розчинів, лікарських форм і 
умовах аптеки лікарні для виробничих потреб;

■У' проведення клінічних випробувань лікарських засобів на баз 
підприємства на умовах, визначених при укладенні договорів, у відповідності до 
вимог чинного законодавства України;

^  гігієнічне виховання хворих та пропаганда здорового способу життя;
^  ведення установленої медичної документації, складання оперативної 

інформації, статистичної звітності про діяльність підприємства та стан 
медичного обслуговування дитячого населення;

^  облік результатів роботи медичного персоналу та контроль поточно 
діяльності функціональних підрозділів підприємства;

■/ забезпечення постійної участі у лікувально-діагностичній роботі 
фахівців обласних закладів охорони здоров'я;

^  надання дитячому населенню відповідно до законодавства платню 
(безоплатних) послуг планової третинної (високоспеціалізованої) стаціонарно 
медичної ДОПОМОГИ, у тому ЧИСЛІ екстреної (невідкладної), необхідної ДЛ5 
забезпечення належних: діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи 
інших розладів здоров’я дитячого населення;

'ґ  організаційно-методична допомога лікувально-профілактичним 
закладам області з питань організації та надання медичної допомоги дітям;

^  лікування та харчування хворих, в межах натуральних норм, 
визначений чинним законодавством;

^  участь в організації та проведенні з ’їздів, конгресів, симпозіумів, 
науково-практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів 
тощо;

^  провадження зовнішньоекономічної діяльності згідно із 
законодавством України;

'ґ  формування та затвердження структури і штатного розпису 
підприємства відповідно до потреб в наданні високоспеціалізованої медичної 
допомоги визначеним категоріям населення.

^  нормування праці працівників підприємства згідно з чинним 
законодавством;

'ґ  підбір, облік, розстановка, підвищення кваліфікації працівників 
підприємства;

^  -покращення умов праці та відпочинку працівників підприємства;
^  здійснення господарської діяльності, у тому числі своєчасного 

матеріально-технічного забезпечення, оснащення сучасною апаратурою, 
своєчасного проведення поточних та капітальних ремонтів приміщень 
підприємства тощо;

^  здійснення планово-фінансової діяльності, у тому числі поточне і 
довгострокове планування діяльності підприємства, виконання фінансового 
плану, матеріальне стимулювання;

^  здійснення внутрішнього фінансового контролю;
^  здійснення іншої не забороненої законодавством діяльності, 

необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-



діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості 
кадрового потенціалу підприємства.

На сьогодні в складі КНП «Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня 
Вінницької обласної Ради» функціонує стаціонар на 440 ліжок та 21 ліжко 
анестезіології та інтенсивної терапії, 12 з яких для новонароджених; 
консультативна поліклініка потужністю 500 відвідувань в зміну.

Заклад є клінічною базою Вінницького національного медичного 
університету ім. М.І.Пирогова: кафедри дитячої хірургії, кафедри педіатрії №1 
та №2, дитячої отоларингології, дитячої офтальмології, нейрохірургії, 
анестезіології та реаніматології, дитячих інфекційних хвороб.

Заклад являє собою провідний лікувально-профілактичний центр 
надання медичної допомоги дітям регіону.

В лікарні цілодобово надається високоспеціалізована ургентна і планова 
медична допомога. Щорічно у ВОДКЛ лікується більше 16 тис. дітей. Активно 
розвивається хірургічна практика малоінвазивних методів оперативних 
втручань, набула розвитку хірургія новонароджених.

В грудні 2016 р. була проведена реорганізація закладу - сформовано нову 
структуру лікарні з чітким розділенням за напрямками діяльності: відділення 
соматичного та хірургічного профілів, планова та екстрена медична допомога, 
стаціонарна та консультативна медична допомога. Один із яскравих прикладів 
концентрації ургентної допомоги з метою підвищення її якості -  створення 
одного з перших в Україні відділення черепно-лицьової хірургії.

В 2019 р. на базі лікарні створено відділення екстреної медичної 
допомоги, що територіально об'єднало всі служби, задіяні в наданні екстреної 
медичної допомоги, дозволило скоротити час огляду пацієнтів, період 
прийняття рішень та встановлення діагнозу при невідкладних станах.

Протягом 2016-2018 років проведено реконструкцію операційного блоку 
лікарні, відділення анестезіології та інтенсивної терапії, створено один з 
перших в Україні окремий операційний блок для новонароджених, оснащений 
сучасним медичним обладнанням.

Починаючи з 2016 року істотно модернізовано матеріально-технічне 
оснащення закладу: закуплена система моніторингу стану пацієнтів з 
центральною станцією на 7 пацієнтів з можливістю розширення спостереження 
за 15 пацієнтами, яка дозволяє здійснювати дистанційний контроль стану усіх 
пацієнтів відділення реанімації одночасно за головними показниками 
життєдіяльності, апарати штучної вентиляції легень експертного класу, сучасні 
ультразвукові системи, в т.ч. мобільні, обладнання для проведення 
малоінвазивних оперативних втручань, цифрова рентгенівська діагностична 
система та інше.

В закладі успішно діє програма «поліклініка без черг», автоматизовано 
кожне робоче місце лікаря, розроблений та впроваджений порядок скерування 
потоків пацієнтів та попередній запис через он-лайн послуги.

На базі лікарні створено єдиний у Вінницькій області кабінет 
катамнестетичного спостереження за дітьми, які народилися передчасно та 
мають ризик хронічних захворювань і затримки розвитку, що дає змогу на



ранніх етапах виявляти проблеми затримки розвитку у дітей та своєчасно 
скеровувати їх для проведення реабілітаційних заходів.

На базі лікарні відкрито Сімейну кімнату Рональда МакДональда, що 
забезпечило доступ до якісної сімейно-орієнтованої медицини, залучення до 
лікування дитини членів її сім’ї.

З липня 2016 року в закладі розпочалось надання виїзної методичної 
консультативної паліативної допомоги.

Проводиться значна робота по підвищенню фахового рівня спеціалістів 
закладу у провідних клініках України.

Систематичний контроль на всіх рівнях і етапах надання медичної 
допомоги сприяв покращенню якісних показників роботи в лікарні: повністю 
стандартизовано надання медичної допомоги за всіма нозологічними формами. 
Досягнуто чіткої роботи J1KK по тимчасовій непрацездатності та визначенню 
підстав по призначенню державної соціальної допомоги.

Заклад сертифіковано на відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO 
9001:2015 «Системи управління якістю».
Пріоритети розвитку закладу:

1. Розроблення та впровадження заходів зі зменшенням тривалості 
середнього строку госпіталізації: (оптимізація схеми максимальної 
кількості протокольних лабораторних обстежень в день госпіталізації 
хворого; інтенсифікація в часі додаткових методів обстеження згідно 
клінічних маршрутів;)

2. Формування ефективної вмотивованої команди
3. Залучення додаткових джерел фінансування

- розширення напрямків надання платних медичних послуг
- співпраця з фізичними та юридичними особами
- вивільнення площ на базі реорганізованих структурних підрозділів і 

використання їх з комерційною метою - здача в оренду приватним клікам 
(в яких проводиться MPT, КТ дослідження та високотехнологічні 
лабораторні обстеження)

4. Удосконалення принципів порядку оплати роботи працівників закладу в 
умовах комунального некомерційного підприємства

5. Вдосконалення заходів щодо попередження внутрішньо-лікарняньої 
інфекції
- переоснащення центрального стерилізаційного відділення

6. Реконструкція кисневої системи
7. Модернізація закладу:

- тепломодернізація
- капітальний ремонт харчоблоку
- капітальний ремонт господарчого корпусу
- облаштування закладу засобами системами протипожежної безпеки 
забезпечення закладу безперебійним (надійним) цілодобовим 
електропостачанням з ефективною потужністю



Аналіз основних показників роботи лікарні за 2018-2020 роки 
додається на 39 аркушах.

Окрім вищенаведених індикаторів якості надання медичної допомоги, у 
закладі проводиться постійний контроль за наданням медичної допомоги, а 
саме: засідання медичної ради з питань внутрішнього контролю якості надання 
медичної допомоги та медичних послуг, патолого-анатомічні конференції.

Якість надання медичної допомоги дітям Вінницької області на базі 
лікарні, згідно визначених критеріїв, знаходиться на високому рівні, про що 
свідчить зокрема, і наявність сертифікату на систему управління якістю у сфері 
охорони здоров’я у відповідності стандартам ДСТУ 180 9001:2015.

В цілому за звітний період лікарня виконала всі заплановані показники, 
значно знизивши показник летальності (до 0,26). В результаті проведення 
реорганізаційних заходів, підвищилась ефективність роботи закладу в цілому, 
оскільки із значною потужністю працювали всі стаціонарні ліжка та 
допоміжні структурні підрозділи та підвищилась якість надання медичної 
допомоги дітям області.

1.2. Презентація КНП «Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня 
Вінницької обласної Ради». Додається.

8\¥ОТ-аналіз
Позитивний вплив Негативний вплив

Внутрішнє
середовище

СИЛЬНІ СТОРОНИ СЛАБКІ СТОРОНИ

■ Ефективне впровадження 
системи контролю якості 
лікувально-діагностичного процесу

■ Ефективне впровадження в 
роботу маршрутів пацієнта на всіх 
етапах надання медичної допомоги в 
закладі

■ Максимальне наближення 
послуг до пацієнта 
впровадження програми 
«Поліклініка без черг».

■ Наближення медичної послуги 
до пацієнта групи високого 
перинатального ризику -  робота 
кабінету катамнестичного 
спостереження

■ Мультидисциплінарний підхід 
до вирішення основних проблем 
лікувально-діагностичного процесу

■ Систематичний аналіз роботи 
ліжкового фонду та нозологічних 
форм, які потребують 
високоспеціалізованого лікування

• Наявність модернізованої 
матеріально-технічної бази

■ Налагодження комунікацій з

■ Низька укомплектованість 
середнім медичним персоналом

■ Обмеження функціональних 
можливостей задекларованих у 
пакетах медичних послуг щодо 
медичної допомоги дітям для 
закладів надання третинної 
медичної допомоги



цільовою аудиторією (офіційний 
сайт, Фейсбук-сторінка, Інстаграм- 
сторінка)

■ Значний попит в регіоні на 
медичні послуги, які надаються 
лікарнею

■ Розвинута транспортна 
інфраструктура

■ Впровадження програми 
безперервного розвитку для 
медичного персоналу (онлайн- 
консультації, онлайн-тренінги).

■ Високий рівень 
енергоефективності приміщень 
лікарні

■ Впровадження системи 
телемедицини

■ Впровадження програми 
інфекційного контролю

■ Оптимізація утримування 
приміщень

■ Забезпечення безпечних та 
комфортні умови перебування 
пацієнтів, відвідувачів та 
працівників

■ Впровадження прозорої та 
зрозумілої системи мотивації 
працівників

■ Запровадження принципів 
сімейно-орієнтованої медицини - 
відкриття Сімейної кімнати

Зовнішнє
середовище

Можливості для реалізації візії Загрози для реалізації візії

■ Співпраця з діагностичними 
центрами за межами закладу

■ Прийняття пацієнтів з інших 
регіонів

■ Залучення донорських коштів
■ Забезпечення 

конкурентоспроможності 
закладу за рахунок 
інноваційних методів 
діагностики та лікування

■ Налагодження ефективної 
співпраці з закладами 
первинного та вторинного 
рівнів надання медичної 
долпомоги

■ Недостатнє фінансування 
закладу в 2020р.

■ Недостатнє фінансування 
місцевих програм на охорону 
здоров’я

■ Дороговартісне впровадження 
інноваційних методів 
діагностики та лікування 
Скорочення народжуваності в 
регіоні
Швидкий розвиток приватної 
медицини регіону 
Нестабільність загальної 
епідситцації в країніта регіоні 
(СОУЮ-19)

■ Недостатнє фінансування на 
капітальні видатки



2. Актуальна інформація про адміністрацію:

Паненко Василь Васильович-05.01.1965року народження .
25.06.1988р. закінчив ВМУ ім. Пирогова за спеціальністю «Педіатрія»-лікар.
В 2018 р закінчив Національну академію внутрішніх справ за спеціальністю 
«Правознавство» (бакалавр).
31.12.2019 р., закінчив ДОНУ ім.Стуса за спеціальністю «Менеджмент» 
-менеджмент організації та адміністрування.
У 2006році пройшов курси Спеціалізації «Хірургічна стоматологія» в КМАПО. 
У 2015році пройшов курси ПАЦ-з «Хірургічної стоматології» в КМАПО. 
2019році -ПАЦ «Організація та управління охороною здоров’я » м.Вінниця.
ТУ «Сучасні алгоритми лікування септичних станів» 2019 р. м. Вінниця.
ТУ «Хірургічні захворювання періоду новонародженних» 2020р м. Вінниця 
20.01.2018р присвоєно звання Заслужений лікар України.
Присвоєно вищу категорію «Лікаря- стоматолога хірурга» 15.03.2016р. 
Присвоєно вищу категорію «Організація та управління охороною здоров’я» 
17.05.2016р.
Загальний стаж-32 р.
Волоська Інна Василівна - заступник директора з економічних питань 
04.05.1986 року народження. 20.09.2013 року закінчила Вінницький 
національний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій і 
адміністрування» -  спеціаліст з менеджменту організації і адміністрування» 
з 2016 році працює у ВОДКЛ. Загальний стаж-14 р.
Даииловський Володимир Костянтинович -  заступник директора з 
технічних питань 28.08.1957 року народження.
30.06.198Іроку закінчив Вінницький політехнічний інститут -  
З 2017 року працює у ВОДКЛ. Загальний стаж -45 р.
Карпюк Валентина Василівна -  головна медсестра 10.10.1976 року 
народження. В 1995 році закінчила Вінницький медичний коледж за 
спеціальністю «Сестринська справа» - медсестра.
В 2019році пройшла курси підвищення кваліфікації за спеціальістю «Головні та 
старші медсестри». 18.11.2015 році присвоєна вища категорія за спеціальністю 
« Сестринська справа» .Загальний стаж -24 р.
Моравська Оксана Аркадіївна -  медичний директор -14.12.1959року 
народження. 1984 року закінчила Вінницький медінститут ім.М.І.Пирогова за 
спеціальністю «Педіатрія» -  лікар- педіатр. 31985 року працює у ВОДКЛ.
В 2020році пройшла курси ПАЦ «Організація та управління охороною здоров’я 
» м.Вінниця.
2015рік -ПАЦ «Дитяча хірургія».
Курси спеціалізації «Організація та управління охороною здоров’я »- 
20.12.2019р.
Присвоєна вища категорія «Організація та управління охороною здоров’я -2016 
Вища категорія зі спеціальності «Дитяча хірургія»-2019 р.
Присвоєно звання КМН зі спеціальності «Хірургія» 19.01.2006 р.
Доцент кафедри дитячої хірургії з 12.12.2017 р.
Загальний стаж - 3 6  р.



Шарлай Тетяна Олександрівна - 15.12.1987 року народження. Заступник 
директора з правових питань. У ВОДКЛ працює з 19.06.2015року.
В 2010 році закінчила Національний університет державної служби України за 
спеціальністю «Правознавство» - юрист.
Стаж роботи 12 р.
Шутурмінська Вікторія Іванівна-03.09.1985 року народження. Заступник 
директора з адміністративно -господарської діяльності.
24.06.2011 року закінчила ВНМУ ім.Пирогова за спеціальністю «Лікувальна 
справа» - лікар.У ВОДКЛ працює з 15.02.20Іброку.
В2017році пройшла курси спеціалізації з «Організація та управління охороною 
здоров’я».
Стаж роботи-12 р.
Каченюк Олексій Миколайович-головний бухгалтер.16.10.1996 року 
народження.
2018року закінчив Донецький національний університет ім. В.Стуса за 
спеціальністю «Облік і оподаткування»-облік і оподаткування.
З 14.02.2020 року працює в КНП «ВОДКЛ ВОР» Стаж роботи - Зр.

2.3. Розроблення та підписання колективного трудового договору затверджений 
Конференцією трудового колективу від 30.09.2015р.

2.4. Розроблення та впровадження заходів зі зменшенням тривалості середнього 
строку госпіталізації:
- переогляд клінічних маршрутів - введені в дію 02.01.2020 р.
- оптимізація схеми максимальної кількості протокольних лабораторних 
обстежень в день госпіталізації хворого;
- інтенсифікація в часі додаткових методів обстеження згідно клінічних 
маршрутів;
4. Програма управління якістю надання медичної допомоги.
4.1. Впровадження критеріїв та індикаторів якості надання медичної допомоги. 
Контроль якості надання медичної допомоги у КНП «Вінницька обласна дитяча 
клінічна лікарня Вінницької обласної Ради» здійснюється за Наказом №8 від
02.01.2020 р. «Про діяльність КНП «Вінницька обласна дитяча клінічна лікарні 
Вінницької обласної ради» щодо контролю якості надання медичної допомоги». 

Копія Наказу додається.
Заклад отримав Сертифікат системи управління якістю ДСТУ 180 

9001:2015, №иА.МС>.048-373-17 від 24 грудня 2019 р. дійсний до 30 жовтня 
2020 р.

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

В закладі розроблено та впроваджено:
- в дію введений порядок надання медичної допомоги пацієнтам на всіх 

етапах, затверджені наказом №147 від 04.04.2016 р. «Про організацію 
забезпечення лікувально - діагностичного процесу у ВОДКЛ». Копія 
Наказу додається.

- перелік медико-технологічної документації щодо організації 
лікувально-діагностичного процесу у КНП «ВОДКЛ ВОР». Додається.



4.3. В закладі розроблена програма інфекційного контролю (Додається).
5. Інші програми діяльності 303.
5.3. Заходи з підвищення доступності та якості паліативної допомоги.

З липня 2016 року в закладі розпочалось надання виїзної методичної 
консультативної паліативної допомоги. Було створено “Реєстр дітей, які 
потребують паліативної допомоги на дому”. Станом на 01.01.2020 р. 
паліативної допомоги по Вінницькій області потребує 436 дитини, по м. 
Вінниці -  134 дитини.

Фахівцями консультативно-методичної виїзної паліативної допомоги 
здійснюються виїзди до пацієнтів, які потребують паліативної допомоги в 
районах області та у м. Вінниці.

Крім того, фахівцями консультативно-методичної виїзної паліативної 
допомоги дитячому населенню проводяться тренінги для лікарів та медичних 
сестер, з висвітленням актуальних питань надання медичної допомоги та 
догляду паліативним хворим.

6. План розвитку КНП «Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня 
Вінницької обласної Ради» на 2020 р.
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Наближення медичної допомоги до пацієнта
Впровадження системи заходів направлених на реалізацію 
програми «Поліклініка без черг».

Результати:
1. Чітке скерування потоків пацієнтів в 
консультативній поліклініці та 
скорочення часу перебування пацієнта 
в умовах закладу
2. Зменшення паперового 
документообігу
3. Систематизація роботи фахівців 
амбулаторно-консультативного 
прийому.
4. Впровадження МІС «Доктор Елекс»







Економія коштів в результаті 
принципової зміни та вдосконалення 

системи постачання кисню
Обсяги використання КИСНЮ 

(місячний обсяг)

Кількість (тис.мЗ) Сума коштів, тис.
грн.

■ Період ДО вдосконалення системи
н Період ПІСЛЯ вдосконалення системи Економія 59%
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ПЛАН РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ

Напрямок Дія/захід Термін
виконання

Показники
ефективності

Вартість, тис. грн. Джерела
фінансування2019 р 2020 р.

1. Формування 
ефективної 
вмотивованої 
команди

1.1. Набір молодих 
фахівців, які прагнуть до 
розвитку та змін

До 2020 р. 95% ефективних та
кваліфікованих
працівників

331,422 37,784 Кошти НЗСУ

1.2. Оплата навчання 
фахівців для перекваліфікації

До 2020р. Кількість фахівців, 
що
перекваліфіковано 
згідно з потребами 
закладу -  9 чол.+2 
чол.

1477,625 48,826 Кошти НЗСУ

1.3. Проведення періодичного 
навчання

До 2020 р. 100% персоналу 
проходять
періодичне навчання 
щорічно

770,681 472,107 Кошти НЗСУ

1,4.Введення системи 
мотивації працівників

До 2020 р. Працює прозора та 
зрозуміла система 
мотивації 
працівників

7710,8 8000,0 Кошти НЗСУ

1.5. Введення нових 
штатних посад епідеміолога, 
ерготерапевта

2020 р. 43,0 Кошти НЗСУ

2. Покращення 
фінансової 
спроможності 303

2.1 .Подальший розвиток 
платних послуг

% платних послуг 
від надходжень

1,4% 1%

2.2. Затвердження Переліку 
платних послуг відповідно до 
вимог чинного законодавства

1. Стажування 
лікарів 

(провізорів) - 
інтернів у 

базових закладах 
та установах 

охорони здоров'я, 
якщо ці лікарі

1. Стажування 
лікарів 

(провізорів) - 
інтернів у 

базових закладах 
та установах 

охорони здоров'я, 
якщо ці лікарі



(провізори) - 
інтерни закінчили 
недержавні вищі 

медичні 
(фармацевтичні) 
заклади освіти;

закінчили 
державні вищі 

медичні 
(фармацевтичні) 
заклади освіти на 

умовах 
контракту; 
прийняті на 

роботу в 
недержавні 

заклади охорони 
здоров'я 

(недержавні 
фармацевтичні 

заклади, 
підприємства); 

повторно 
проходять 

інтернатуру; 
бажають 

отримати другу 
спеціальність в 

інтернатурі 
2. Лабораторні, 
діагностичні та 
консультативні 

послуги за 
зверненням 

громадян, що

(провізори) - 
інтерни закінчили 
недержавні вищі 

медичні 
(фармацевтичні) 
заклади освіти;

закінчили 
державні вищі 

медичні 
(фармацевтичні) 
заклади освіти на 

умовах 
контракту; 

прийняті на 
роботу в 

недержавні 
заклади охорони 

здоров'я 
(недержавні 

фармацевтичні 
заклади, 

підприємства); 
повторно 
проходять 

інтернатуру; 
бажають 

отримати другу 
спеціальність в 

інтернатурі 
2. Лабораторні, 
діагностичні та 
консультативні 

послуги за 
зверненням 

громадян, що



надаються без 
направлення 

лікаря, зокрема із 
застосуванням 
телемедицини.

надаються без 
направлення 

лікаря, зокрема із 
застосуванням 
телемедицини.

3. Медичне 
обслуговування, 

зокрема із 
застосуванням 

телемедицини, за 
договорами із 

суб’єктами 
господарювання, 

страховими 
організаціями (в 

тому числі 3 
Фондом 

соціального 
страхування 

України).
4.Перебування 
громадян за їх 

бажанням у 
медичних 
закладах з 

поліпшеним 
сервісним 

обслуговуванням.
2.3. Оптимізація кадрів До 2020 р. 0 -лікарі +11,0 

посад; 
-середній м/п - 

6,25 посад 
- молодший м/п - 

16,5 посад 
- спеціалісти



+3,0 посади 
- інші - без змін

2.4. Фінансове управління 
(через навчання регулярний 
аналіз діяльності 
провадження змін за 
потребою)

До 2020 р. % надходжень на 
розвиток закладу

8,4% 1,1% Обласний 
бюджет та 

Фонд 
регіонального 

розвитку
2.5. Здача вільних 
приміщень в оренду

До 2022 р. % надходжень від 
оренди приміщень

0,3% 0,5%

2.6. Розміщення вільних 
коштів на депозитарний 
рахунок

До 2020 р. 500,0 730,0

2.7. Реорганізаційні зміни 
структури закладу

2020 р. Виконання плану 
структурних змін в 
закладі

2.8. Розрахунок та 
обґрунтування оптимально- 
необхідної кількості ліжко- 
місць

2020 р.

2.9. Розрахунок можливої 
передачі до інших закладів 
(обладнання, транспорт, що 
не використовується в 
результаті реорганізаційних 
змін)

2020 р. 1. передача 
виїзної 

консультативної 
педіатричної 

бригади 
невідкладної 
допомоги та 
інтенсивної 

терапії;
2. передача 5,0 

посад водіїв, що 
задіяні у роботі 

виїзної 
консультативної 

педіатричної 
бригади



невідкладної 
допомоги та 
інтенсивної 

терапії;
3. 3.1. Розроблення стандартів 

сервісного обслуговування 
при наданні медичної 
допомоги

До 2021 р. Розроблення на 
100% патології, що 
лікується в закладі 
згідно
Національного 
класифікатора 
хвороб та 
споріднених 
проблем охорони 
здоров’я НК 
025:2019

0 0

3.2. Розробка Клінічних 
маршрутів пацієнта

2020 р. Досягнення 
критеріїв 
ефективності та 
доступності 
лікування

0 0

3.3. Впровадження 
критеріїв та індикаторів 
якості надання медичної 
допомоги

2020 р. Загальна летальність 
не вище 1%, 
післяопераційна 
летальність не вище 
0,5%, хірургічна 
активність не менше 
45%, питома вага 
ускладнень не вище 
0,8%, летальність у 
відділенні 
анестезіології та 
інтенсивної терапії 
новонароджених не 
більше 12%, у 
відділенні

0 0



анестезіології та 
інтенсивної терапії 
не більше 6%

3.4. Забезпечення 
медикаментозного лікування 
та виробами медичного 
призначення, тис. грн.

100% виконання
Клінічних
маршрутів

7361,4 15751,7

3.5. Забезпечення 
медикаментозного лікування 
за рахунок централізованих 
поставок МОЗ України

100% виконання
Клінічних
маршрутів

56005,6 78199,5

3.6. Забезпечення 
медикаментозного лікування 
за рахунок обласних програм

100% виконання
Клінічних
маршрутів

2641,1 2351

3.7. Забезпечення 
діагностичного процесу в 
межах закладу (додаткові 
методи дослідження) за 
договорами

100% виконання
Клінічних
маршрутів

2876,2 3139,9

3.8. Забезпечення 
діагностичного процесу за 
межами закладу (додаткові 
методи дослідження) за 
договорами

100% виконання
Клінічних
маршрутів

1987,4

3.9. Забезпечення 
лабораторного обстеження в 
межах закладу

100% виконання
Клінічних
маршрутів

5099,4 5280

3.10. Забезпечення 
лабораторного обстеження 
поза межами закладу

100% виконання
Клінічних
маршрутів

2442,2

3.11. Забезпечення роботи 
виїзної бригади відділення



анестезіології та інтенсивної 
терапії новонароджених
3.12. Розрахунок оплати 
фахівців зовнішніх 
консультантів

37,6 53,2

4. Вдосконалення 
МІС

4.1. Доукомпл ектація 
комп’ютерною технікою для 
облаштування робочих місць 
медичного персоналу - 
закупівля 90 ПК

2020 р.

1800,0

4.2. Послуги з технічної 
підтримки програмного 
забезпечення та системи 
управління потоком 
відвідувачів, ПК та кабельної 
мережі-щомісячно

2020 р. 242,7

5. Забезпечення 
безпечного 
середовища для 
пацієнтів та 
працівників

5.1. Страхування медичного 
персоналу

2020 р. 15,414

5.2. Проведення 
періодичних медичних 
оглядів

2020 р. 302,2

5.3. Проведення 
наркопрофоглядів

2020 р. 10,440

5.4. Проведення обстеження 
методом ІФА COVID-19

2020 р. 348,5

6. Модернізація 
матеріально- 
технічної бази

6.1. Закупівля апаратури 2020 р. 3244,838
6.2. Проведення ремонтів 
медичної апаратури

1515,8

7. Створення належних 
умов для надання 
якісної, доступної 
медичної допомоги

7.1. Капітальні ремонти: 2020 р. 29413,500 Обласний
бюджет

7.1.1. Капітальний ремонт 
педіатричного відділення №1 
(завершення робіт)

2020 р. 2500,000 Обласний
бюджет

7.1.2. Капітальний ремонт 2020 р. 158,700 Обласний



інфекційно-боксованого 
відділення, в т.ч. рампа, навіс 
і утеплення ( виготовлення 
ПКД)

бюджет

7.1.3. Капітальний ремонт 
ГРЩ електропостачання 
консультативної поліклініки

2020 р. 117,500 Обласний
бюджет

7.1.4. Капітальний ремонт 
даху головного корпусу 
(виготовлення ПКД)

2020 р. 40,200 Обласний
бюджет

7.1.5. Капітальний ремонт 
ліфта в консультативній 
поліклініці для людей 3 
обмеженими можливостями 
( виготовлення ПКД)

2020 р. 38,000 Обласний
бюджет

7.1.6. Капітальний ремонт 
приміщень центрального 
стерилізаційного відділення з 
заміною існуючого 
обладнання

2020 р. 26256,600 Обласний
бюджет

7.1.7. Капітальний ремонт 
офтальмологічного 
відділення (виготовлення 
ПКД)

2020 р. 45,000 Обласний
бюджет

7.1.8. Капітальний ремонт 
даху консультативної 
поліклініки (виготовлення 
ПКД)

2020 р. 20,300 Обласний
бюджет

7.1.9. Капітальний ремонт 
сходових клітин 
центрального входу та холів 
головного корпусу 
(виготовлення ПКД)

2020 р. 34,800 Обласний
бюджет

7.1.10. Капітальний ремонт 2020 р. 29,800 Обласний



підвалу головного корпусу 
(виготовлення ПКД)

бюджет

7.1.11. Капітальний ремонт 
по благоустрою території 
ВОДКЛ (встановлення 
огорожі, роботи по 
майданчику з тимчасового 
зберігання побутових 
відходів, ремонт внутрішніх 
доріг та тротуарів) 
(виготовлення ПКД)

2020 р. 27,700 Обласний
бюджет

7.1.12. Капітальний ремонт 
підземного переходу 3 
головного в неонатальний 
корпус (виготовлення ПКД)

2020 р. 30,100 Обласний
бюджет

7.1.13. Капітальний ремонт 
пандусу та сходів 
неонатального корпусу 
будівлі «АЗ» ( виготовлення 
ПКД)

2020 р. 22,000 Обласний
бюджет

7.1.14. Капітальний ремонт II 
поверху будівлі «А6» 
(оперативний відділ) 
(виготовлення ПКД)

2020 р. 12,100 Обласний
бюджет

7.1.15. Капітальний ремонт 
ГРЩ №2 (з АВР) головного 
корпусу виготовлення ПКД)

2020 р. 16,000 Обласний
бюджет

7.1.16. Капітальний ремонт 
водо-, теплопостачання в 
коридорі підвального поверху 
головного корпусу та 
підземному переході 3 
головного корпусу в 
харчоблок (виготовлення 
ПКД)

2020 р. 34,600 Обласний
бюджет

л



7.1.17. Капітальний ремонт 
коридору рентген відділення 
виготовлення ПКД)

2020 р. 30,100 Обласний
бюджет

7.2. Поточні ремонти: 2020 р. 3099,506 Обласний
бюджет

7.2.1. Поточний ремонт палат 
відділення онкогематології та 
ендоскопічної хірургії

2020 р. 199,000 Обласний
бюджет

7.2.2. Поточний ремонт 
підвального приміщення 
неонатального корпусу

2020 р. 199,000 Обласний
бюджет

7.2.3. Поточний ремонт 
архіву (головний корпус)

2020 р. 199,000 Обласний
бюджет

7.2.4. Поточний ремонт II 
поверху будівлі "А6" ( каб.)

2020 р. 120,000 Обласний
бюджет

7.2.5. Поточний ремонт 
сходових клітин будівлі "А6"

2020 р. 199,000 Обласний
бюджет

7.2.6. Поточний ремонт 
санвузла на І поверсі будівлі 
«А5»

2020 р. 8,000 Обласний
бюджет

7.2.7. Поточний ремонт 
кабінету бухгалтерії на І 
поверсі будівлі «А5»

2020 р. 8,000 Обласний
бюджет

7.2.8. Поточний ремонт стін
клініко-діагностичної
лабораторії

2020 р. 15,000 Обласний
бюджет

7.2.9. Поточний ремонт
клініко-діагностичної
лабораторії

2020 р. 130,000 Обласний
бюджет

7.2.10. Поточний ремонт 
неврологічного відділення

2020 р. 199,000 Обласний
бюджет

7.2.11. Поточний ремонт 
кабінетну ЛФК 
неврологічного відділення

2020 р. 4,000 Обласний
бюджет



7.2.12. Поточний ремонт 
відділення анестезіології та 
інтенсивної терапії 
новонароджених

2020 р. 199,000 Обласний
бюджет

7.2.13. Поточний ремонт 
переходів між головним 
корпусом та будівлею А5 ( 
покрівля, підлога, стеля)

2020 р. 160,000 Обласний
бюджет

7.2.14. Поточний ремонт 
переходів між головним 
корпусом та неонатальним 
центром

2020 р. 90,000 Обласний
бюджет

7.2.15. Поточний ремонт 
хірургічного відділення №1

2020 р. 199,000 Обласний
бюджет

7.2.16. Поточний ремонт 
хірургічного відділення 
№2

2020 р. 199,000 Обласний
бюджет

7.2.17. Поточний ремонт 
кабінету інформаційно- 
реєстраційного відділу І 
поверху консультативної 
поліклініки

2020 р. 100,000 Обласний
бюджет

7.2.18. Поточний ремонт 
кабінетів 206,204 
консультативної поліклініки

2020 р. 22,000 Обласний
бюджет

7.2.19. Поточний ремонт 
ганку центрального входу 
головного корпусу

2020 р. 199,000 Обласний
бюджет

7.2.20. Поточний ремонт 
палат № м2 та № 11 
травматологічного відділення

2020 р. 6,000 Обласний
бюджет

7.2.21. Поточний ремонт 
вікон від-ня онкогематології 
та ендоскопічної хірургії, ІБВ 
раннього віку,

2020 р. 199,000 Обласний
бюджет



офтальмологічного та інших 
від-нь
7.2.21. Поточний ремонт 
операційного блоку

2020 р. 120,000 Обласний
бюджет

7.2.22. Поточний ремонт
фізіотерапевтичного
відділення

2020 р. 100,000 Обласний
бюджет

7.2.23. Поточний ремонт 
будівлі "Т"

2020 р. 100,000 Обласний
бюджет

7.2.24. Поточний ремонт 
системи водопостачання 
головного корпусу

2020 р. 39,000 Обласний
бюджет

7.2.25. Поточний ремонт 
блоку управління системи 
підкачки води

2020 р. 18,000 Обласний
бюджет

7.2.26. Поточний ремонт 
системи опалення головного 
корпусу

2020 р. 22,000 Обласний
бюджет

7.2.27. Поточний ремонт 
системи опалення 
консультативної поліклініки

2020 р. 18,000 Обласний
бюджет

7.2.28. Поточний ремонт 
приміщення запасного 
виходу з головного корпусу

2020 р. 29,506 Обласний
бюджет

7.2.29. Послуги з наглядового 
аудиту (СУЯ)

2020 р. 15,000 Обласний
бюджет

7.2.30. Монтаж та 
встановлення ліфта для 
людей з обмеженими 
можливостями

2020 р. 800,000 Обласний
бюджет

7.3. Реконструкція будівель: 2020 р. 28960,20 Обласний
бюджет

7.3.1. Реконструкція будівлі 
харчоблоку (коригування

2020 р. 5,70 Обласний
бюджет



ПКД)
7.3.2. Реконструкція 
господарського корпусу ( 
коригування ПКД)

2020 р. 24,80 Обласний
бюджет

7.3.3. Реконструкція І та 
цокольного поверхів будівель 
А5,А6, А7 зі створенням 
інфекційно-боксованого 
відділення №3 (виготовлення 
ПКД)

2020 р. 225,20 Обласний
бюджет

7.3.4. Реконструкція системи 
лікувального газопостачання

2020 р. 28704,50 Обласний
бюджет

7.4. Нове будівництво 
системи пожежної 
сигналізації, системи 
пожежогасіння та 
блискавкозахисту

10 102,6 Обласний
бюджет

8. Впровадження 
заходів з 
інфекційного 
контролю

8.1. Закупівля засобів
індивідуального захисту

2020 р. Максимальне
задоволення
потреби

169,0

8.2. Закупівля деззасобів 2020 р. Максимальне
задоволення
потреби

687,6 1297,858

8.3. Закупівля м’якого 
інвентарю

2020 р. Максимальне
задоволення
потреби

45,5 114,9

8.4. Закупівля миючих 
засобів

2020 р. Максимальне
задоволення
потреби

234,9 259,1

8.5. Закупівля послуг з 
прання білизни

2020 р. Максимальне
задоволення
потреби

642,3 732,1

8.6. Закупівля послуг з
дезінсекції та дератизації

2020 р. Максимальне
задоволення

199,2 97,8



потреби
8.7. Закупівля послуг з 

утилізації медичних 
відходів категорії В, С

2020 р. Максимальне
задоволення
потреби

10,0 35,3

8.8. Закупівля виробів для 
дезінфекції повітря

2020 р. Максимальне
задоволення
потреби

99,73 48,0

9. Забезпечення заходів 
з енергоефективності

9.1. Провести 
термоізоляцію будівель: 
головного, неонатального 
корпусів, харчоблоку, 
консультативної поліклініки 
та будівель А5, А6, А7.

2020 р. Максимальне
задоволення
потреби

9.2. Заміна дерев ’ яних 
вікон (47 піт.) та вхідних 
дверей (8 шт.) на 
енергозберігаючі 
металопластикові
9.3. Встановлення 
доводчиків вхідних дверей 
(12 шт.)

2020 р.

9.4. Встановлення 
терморегуляторів на батареї 
опалення (128 шт.)

2020 р.

9.5. Встановлення датчиків 
руху в мережі 
електропостачання в 
коридорах, підвалах (18 шт.)

2020 р.



Програма фінансово-економічної діяльності
Оцінка фінансового стану підприємства за 2018-2020р.р. 

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

№ Показник 2018р

Відхилення 2019 від 
2018 Очікувані

дані
2020р.

Відхилення 2020 від 2019

2019р абсолютне
відносне
(%) абсолютне відносне (%)

1 Активи підприємства 107786 124124 16338,000 15% 142742,6 18619 15%
2 Необоротнбі активи 73602 85014 11412,000 16% 98616,24 13602 16%

питома вага у загальному обсязі, % 68,29% 68,49% 0,002 0% 69.09% 0 1%
"> Оборотні активи 34184 391 10 4926,000 14% 44126.36 5016 13%

питома вага у загальному обсязі, % 31,71% 31.51 % -0,002 -1% 30.91% 0 -2%

3,1 Матеріальні оборотні активи 33903 37622 3719,000 11% 41760,42 4138 1 1%
питома вага у загальному обсязі оборотних активів,
% 99,18% 96,20% -0,030 -3% 94,64% 0 -2%

3,2 Дебюторська заборгованість 125 141 16,000 13% 0 -141 -100%
питома вага у загальному обсязі оборотних активів,
% 0,37% 0,36% 0,000 -1% 0,00% 0 -100%

о Грошові кошти та їх еквіваленти 156 1347 1191,000 763% 2365,94 1019 76%
питома вага у загальному обсязі оборотних активів,
% 0,46% 3,44% 0,030 655% 5,36% 0 56%

3,4 Інші оборотні активи (не включені до п.п.3.1-3.3.
Загальний обсяг активів у 2019 р. зріс на 1 5% у звяз'язку із отриманням необоротних активів. Необоротні активи зросли за рахунок закупівлі основних засобів 
на суму 1 1412,0 тис.грн.,16 %,в т.ч. нематеріальних активів (розшифрувати) - тис.грн., незавершених кап. інвестицій - 2050 тис.грн.. Оборотні активи зросли 
за рахунок отримання матеріальних ОА: - предметів та матеріалів на суму 2335,0 тис.грн. - медикаментів на суму 69545,30 тис.грн., - продукти харчування на 
суму 3265.09 тис.грн. % дебюторської заборгованості - 16,0 тис.грн., 13% %, грошових коштів та їх еквівалентів - 1191,00 тис.Грн., 763%, тощо . Оборотні 
активи зменшились за рахунок Використання матеріальних ОА (розшифрувати) - предметів та матеріалів на суму 2222,96 тис.грн. медикаментів на суму 
65863,62 тис.грн., продукти харчування на суму 3271,82 тис.грн..



АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ДЖЕРЕЛ УТВОРЕННЯ АКТИВІВ

№
з/п Показник (фінансування) 2018 р. 2019 р.

Відхилення 2019 від 2018 Очікувані
дані

2020р.

Відхилення 2020від 2019

абсолютне Відносне
(%)

абсолютне Відносне
(%)

1. Обсяг надходж ень за у  січа  
дж ерелами ут ворення акт ивів

187 559,081 195 283,791 7 724,710 4,1
213

068,011 17 784,220 9,1

1.1. Кошти обласного бюджету (в т.ч. 
медична субвенція) 117 648,253 119 825,609 2 177,356 1,9 47 684,733 -72 140,876 -60,2

питома вага у загальному обсязі 
надходжень, %

62,7% 61,4% 22,4%

1.2. Надходження на виконання 
державних цільових програм 62 220,200 63 516,309 1 296,109 -10,0 150 813,416 87297,107 137,4

питома вага у загальному обсязі 
надходжень, %

33,2% 32,5% 70,8%

в тому числі

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

62 220,200 56 005,649 -6 214,551 1 О О 68 616.356 12 610,707 22.5

1.2.2 Реалізація інвестиційних проектів 7 510,660 7 510,660 -7 510,660 -100.0

1.2.3
Плата за послуги згідно ЗУ "Про 
державні фінансові гарантії 
медичного обслуговування 
населення"

82 197,060 82 197,060

1.3. Надходження від платних послуг 986,670 2 767,276 1 780,606 180,5 2 133,731 -633,545 -22,9

питома вага у загальному обсязі 
надходжень, %

0,5% 1,4% 1,0%



1.4. Надходження від спонсорів, меценатів 
та благодійників, в т. ч. натура 6 117,515 8 296,105 2 178,590 35,6 11 282,349 2 986,244 36,0

питома вага у загальному обсязі 
надходжень, % 3,3% 4,2% 5,3%

1.5. Інші надходження 586,443 878,492 292,049 49,8 1 153,782 275,290 31,3

питома вага у загальному обсязі 
надходжень. % 0,3% 0,4% 0.5%

Описати динаміку позитивних та негативних зрушень, причини.

Загальний обсяг коштів, що надійшли у 2019 зріс ( зменшився) на 7 724,710 тис.грн., 4,1 %, в тому числі за рахунок :
-надходжень з обласного бюджету -  на 2 177,356 тис.грн., 1.9 %;
- надходжень на виконання державних цільових програм - 1 296,109 тис.грн., 110%, з них за заходами :

лікування онкохворих зростання на 12 451,292 тис. грн.,100,0 % , 
хворих на муковісцидоз - зростання на 118,890 тис. грн., 4.5 %, 
лікування імунодефіцитів зростання на 50,828 тис. грн. 12%, 
лікування Гоше зменшення надходжень на 125,960 тис. грн., 1,4 %. 
лікування ЮРА зростання на 1 337,558 тис. грн., 39,3 %, 
лікування дитячої гемофілії зменшення на 2 159,431 тис. грн.,13,8 %, 
лікування іншого - зменшення на 17 887,726 тис. грн.. 96,9%

- надходжень від платних послуг (розшифровку додати до п. 3.5.) - 1 780.606 тис.грн., 180,5 %, за рахунок збільшення обсягу послуг;
- надходжень від спонсорів, меценатів та благодійників - 2 178,590 тис.грн., 35,6 %, в т.ч. за рахунок виконання цільових проектів - на 
тис.грн.,__%, отримання благодійних внесків від фізичних осіб — н а ___тис.грн.,___%.;
- зростання (зменшення) інших надходжень -  на 292,049 тис.грн.. 49,8 %., в тому числі за рахунок оренди 289.803 тис. грн., 51,6 %;, реалізації 
майна 2,246 тис. грн. 9 %
Зміни обсягів коштів у 2020 році в порівнянні з 2019 роком передбачаються наступним чином
Загальний обсяг коштів, що надійшли у 2020 зріс_( зменшився) на 17 784.220 тис.грн., 9,1%, в тому числі за рахунок :
-надходжень з обласного бюджету -  на - 72140,876 тис.грн.. -60,2 %;

- надходжень на виконання державних цільових програм - 87 297,107 тис.грн., 137,4 %, з них за заходами: 
надходження від реалізації інвестиційних проектів- зменшення на 7 510,660 тис. грн.,

надходження від плати за послуги згідно ЗУ "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" НЗСУ - 82 197,060 тис. грн. 
100%, надходжень на виконання державних цільових програм ( цетралізовані поставки) - 12 610,707 тис.грн., 22 %, з них за заходами : 
лікування онкохворих зменшення на 1050,274 тис. грн., 4,2 % , 
хворих на муковісцидоз - зростання на 2034,585 тис. грн.. 74%,



лікування імунодефіцитів зростання на 654,268 тис. грн. 137,3%, 
лікування Гоше зменшення надходжень на 7351,619 тис. грн., 81,3 %, 

лікування ЮРА зменшення на 3 551,873 тис. грн., 75 %, 
лікування дитячої гемофілії зростання на 3 596,487 тис. грн.,26,6 % , 
лікування іншого - збільшення на 18 279,134 тис. грн., 3183%
- надходжень від платних послуг (розшифровку додати до п. 3.5.) - 633,546 тис.грн., -22,9 %. за рахунок карантинних заходів ;
- надходжень від спонсорів, меценатів та благодійників - 2 986,244 тис.грн., 36,0 %, в т.ч. за рахунок виконання цільових проектів - на 

 тис.грн.,__%, отримання благодійних внесків від фізичних осіб -  н а ___тис.грн.,___%.;
- зростання (зменшення) інших надходжень -  на 275,290 тис.грн., 31,3 %., в тому числі за рахунок оренди 283,450 тис. грн., 33,2 %; 
реалізації майна -8.160 тис. грн. -70,2 %

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА (ЗАКЛАДУ)

№
з/и Напрямок витрат

Касові видатки по роках
2018 2019 Очікувані дані 2020р.

примі
ткавсього

питома 
вага у 

загально 
му обсязі 
витрат,%

всього

питома 
вага у 
загальн 
ому 
обсязі 
витрат, 
%

відхиле
ння
2019 до 
2018,%

всього

питома 
вага у 
загально 
му обсязі 
витрат, 
%

Відхиленн 
я 2020 до 
2019,%

/. Поточні видатки 162 824,828 86,8 172 441,396 88,8 12,9 209 361,689 97,7 36 920,293

1.1. Видатки на оплату праці з 
нарахуваннями на оплату праці 70 021,102 37,3 84 447,41 1 43,5 20,6 90 199,611 42,1 5 752,200

1.2. Медикаменти та 
перев 'язувальні матеріали 72 857,356 38,8 69 545,299 35,7 -4,5 96 891,918 45,2 27 346,619

1.3. Продукти харчування 3 087,733 1,6 3 265,087 1,7 5,7 2 085,384 1,0 -1 179,703

1.4. Оплата комунальних послуг та 
енергоносіїв 7 602,703 4,1 8 067,832 4,2 6,1 13 167,776 6,1 5 099,944

1.5. Соціальне забезпечення 470,142 0,3 516,791 0,3 9,9 576,899 0,3 60,108



1.6.

Інші поточні витрати 
(послуги. матеріали, 
відрядження, навчання, інші 
поточні видатки)

8 785,792 4,7 6 598,976 3.4 -24,9 6 440,101 3,0 -158,875

2 Капітальні видатки 24 686,297 13,200 21 651,445 11,200 -92,6 5 012,708 2,3 -16 638,737

2.1.
Придбання обладнання і 
предметів довгострокового 
користування

19 512,479 10,4 16 023,193 8,3 -17,9 4 804,898 2,2 -1 1 218,295

2.2. Капітальний ремонт 4 477,099 2,4 5 610,546 2.9 25,3 165,810 0,1 -5 444,736

2.3. Реконструкція та реставрація 696,719 0,4 -100,0 42,000 0,02 42,000

2.4. Капітальне будівництво інших 
об 'єктів

17,706 -17,706

Разом 187 511,125 100,0 194 092,841 100,0 -79,7 214 374,397 100,0 20 281,556

Загальний обсяг коштів, що використано у  2019р. зріс ( зменшився) порівняно з 2018 р.на 6581,716 тис.грн., 3,5 %, в тому числі за рахунок:
- коштів місцевого бюджету (зріс) - н а  2 177,356 тис.грн., 1,9 %;
- надходжень від плати за послуги, оренди та реалізації майна (зріс) - 977,12 тис.грн., 64,4 %,
- надходжень від інших джерел власних надходжень (зменшився)- 4 083,42 тис.грн., 6,36 %,
- надходжень від інвестиційних проектів за кошти державного бюджету (зріс)- 7510,66 тис.грн., 100 %,

Загальний обсяг коштів, що планується використати у  2020 р. зріс ( зменшився) порівняно з 2019 р.на 20 489,96 тис.грн., 11 %, в тому 
числі за рахунок :
- коштів місцевого бюджету (зменшився) -  на 72 140,88 тис.грн.; 151,3 %;
- надходжень від плати за послуги, оренди та реалізації майна (зріс) - 2 333,71 тис.грн., 93,6% %,
- надходжень від інших джерел власних надходжень (зріс)- 15 610,73 тис.грн., 24,3%,
- надходжень від інвестиційних проектів за кошти державного бюджету (зменшився)- 7510,66 тис.грн., 100 %,
- надходжень від реалізації програми медичних гарантій за договором з НЗСУ( зріс) - 82197,060 тис.грн, 100%



3.2. Аналіз реалізації програми медичних гарантій.

№ з/п Перелік пакетів м едичних послуг за 
програмою М Г

Сума по 
договору, 
тис. грн.

причини  
зменш ення 

фінансування за 
П М Г

Ш ляхи вирішення проблеми та 
термін виконання

1 2 3 4 5

1 Амбулаторна допомога 4 117,418

2 Хірургічні операції в стаціонарних умовах 29 462,137

3 Стаціонарна допомога без проведення 
хірургічних операцій

27 271,569

4 Медична допомога новонародженим у 
складних неонатальних випадках 15 020,353

5
Медична реабілітація немовлят, які 
народились передчасно та/або хворими , 
протягом перших трьох років життя

2 097,514



6
Діагностика та хіміотерапевтичне лікування 
онкологічних захворювань

1 284,765

7 Медична реабілітація дітей від трьох років з 
ураженням ЦНС

1 263,401

8 Медична реабілітація дітей від трьох років з 
урженям ОРА 694,377

9 Мобільна паліативна медична допомога 
дітям

482,000

10 Стаціонарна паліативна медична допомога 
дітям

177,207

11

Стаціонарна медична допомога пацієнтам з 
гострою распіраторною хворобою СОУЮ- 
19 спричиненою коронавірусом ЗЛЯБ- 
СоУ-2, яка надається окремими закладами 
охорони здоровя протягом квітня 2020 року

326,318

Разом 82 197,059

Умови договору виконані в повному обсязі, зменш ення не передбачено

3.3. Розроблення моделі фінансування підприємства та визначення пріоритетних напрямів діяльності підприємства, з урахуванням наявної мережі 
закладів охорони здоров’я в області.
Модель фінансування підприємства представлена наступними напрямками фінансового забезпечення:

-реалізація програми медичних гарантій за договором з НСЗУ;
- реалізація окремих медичних послуг на договірних засадах з підприємствами, установами, організаціями;
- реалізація обласної програми за кошти обласного бюджету;
- реалізація інвестиційних проектів за рахунок державного бюджету (ФРР);
- благодійна допомога від спонсорів, благодійників, в т.ч. фізичних осіб;
- залучення інвестицій лізингових компаній (орендодавців);
- реалізація фінансової діяльності.

Пріоритетні напрямки діяльності підприємства, що визначені підприємством як конкурентоспроможні в регіоні:



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

прогноз д о х о д і в  2020р. 

за джерелами фінансування

№
з/п Перелік послуг/заходів

за договором з 
НСЗУ

за
договорами з 

підпри
ємствами 

платні 
послуги

Обласний
бюджет

Інші
джерела

Разом
доходів

прогнозні 
витрати 2020р.

1 Реалізація заходів/фінансування за 
рахунок місцевого бюджету

45 333,733 45 333,733 45 333,733

2 Реалізація програми медичних гарантій 
за договором з НСЗУ 82 197,060 82 197,060 82 197,060

О3 Реалізація обласних цільових програм 2 351,000 2 351,000 2 351,000

4

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

2 133,731 2 133.731 2 755,841

5

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

68 616,356 68 616,356 68 616.356

6
Реалізація інвестиційних проектів за 
кошти державного бюджету (державний 
фонд регіонального розвитку)

0,000

7 Реалізація інвестиційних лізингових 
проектів

0,000 0,000



8
Реалізація благодійної допомоги від 
спонсорів, благодійників, в т.ч. фізичних 
осіб

11 282,349 11 282,349 1 1 282.349

9 Здійснення фінансової діяльності 
(позики, депозит тощо)

0,000

10 Реалізація інших заходів 1 153,782 1 153,782 1 838.058

Разом 82 197,060 2 133,731 47 684,733 79 898,705 213 068,011 214 374,397

За рахунок обласного бюджету у 2020 році виконуються наступні заходи:
- обласна цільова програма «Майбутнє В інниччини в збереженні здоров’я  громадян на 2016-2020роки» на суму 2351,0 тис.грн.,

* забезпечення базовими лікарськими засобами дітей з муковісцидозом -182,0 тис. грн.
*забезпечення супроводжуючої терапії для онкогематологічних хворих, сучасних методів введення лікарських засобів у онкогематологічних 

хворих, вироби медичного призначення - 2 118,0 тис. грн.
* забезпечується покращення лабораторної діагностики ювенільного ревматоїдного артриту -51,0 тис. грн.

- здійснюється оплата енергоносіїв та комунальних послуг на суму 12 540,678 тис.грн., забезпеченість 100 %;
- здійснюється закупівля дороговартісного обладнання на суму 2200,0 тис.грн., в т.ч.
- Модульний монітор пацієнта - 395,0 тис. грн.;
-Шприцевий інфузійний насос -327,0 тис. грн.;
-Пульсоксиметри - 201,596 тис. грн.;
- Апарат ШВЛ -1276,404 тис. грн.;
-Здійснюється оплата матеріалів та послуг на забезпечення гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19, в т.ч.
- медикаменти та перевязувальні матеріали - 94,0 тис. грн.;

-оплата послуг ( ремонт та ТО медичного обладнання, обстеження на СОУШ-19 методом ПЛР) -540,0 тис. грн.;
- придбання бактерицидних ламп -48,0 тис. грн.;
- придбання дезинфікуючих засобів -53,0 тис. грн;
- придбання продуктів харчування -5,0 тис. грн.

3.5. Оцінка обсягів коштів, що можуть бути спрямовані на фінансування закладу за рахунок недержавних інвестицій, 
спонсорських внесків, благодійних пожертв та грантів, коштів міжнародної технічної допомоги, страхових компаній 
та інших джерел.



№ з/п Перелік заходів
Очікувана сума 

надходжень, 
тис. грн.

Питома вага у загальному 
обсязі інших джерел, %

1. Платні послуги 2 133,731 15,9

2. Реалізація інвестиційних недержавних 
проектів

оJ.
Залучення грошових коштів та інших ресурсів 
(людських, матеріальних. інформаційних 
тощо) (фандрейзинг)

11282,349 84,1

4. Реалізація грантових проектів

Разом 13 416,080 100,0

3.7. Розроблення та обгрунтування необхідності капітальних інвестицій у підприємство (закупівля обладнання, 
будівництво, ремонт приміщень тощо).
З метою пацієнтоорієнтованого підходу до якості меддопомоги підприємство розробило наступні заходи:

- провести технічне обстеження приміщень, будівлі тощо;
- отримати висновок про технічний стан приміщень, будівель;
- замовити та оплатити проектно - кошторисну документацію на визначений об’єкт;

- виготовити та затвердити проектно-кошторисну документацію н а __________ (вказати об’єкт);
- визначити пріоритети у необхідності придбання обладнання
- провести дослідження цін на обладнання
- підготувати 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 впроваджені наступним чином:
- розроблено та затверджено тарифи на платні послуги, в тому числі не медичні, згідно чинного законодавства; /Ь ґ )
- оприлюднено затверджені тарифи на сайтах органу місцевої влади та підприємства, в місцях надання послуг, в ЗМІ; / # / /



- оприлюднено затверджені тарифи на сайтах органу місцевої влади та підприємства, в місцях надання послуг, в ЗМІ;
- розроблено та затверджено керівником Положення про надання платних послуг на підприємстві;
- надання послуг здійснюється згідно затвердженого Положення.
- здійснення моніторингу та маркетингу послуг підприємства.
-проведення перерахунку та перезатвердження наявних платних послуг, розробка та обрахунок нових платних послуг( згідно чиного 

законодавства) відповідно до вище зазначеного.

Директор КНП «Вінницька обласна
дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної Ради»



ПРОГРАМА (проект) 
інфекційного контролю 

КНП «Вінницька обласна дитяча 
клінічна лікарня Вінницької 

обласної Ради»

Медичний директор 

Моравська О.А.



і. Мета: Програма інфекційного контролю 
розроблена для формування єдиної 
системи профілактики та зменшення 
випадків інфекцій підчас надання 
медичних та немедичних послуг у Лікарні.



II. Завдання Програми

1. Епідеміологічний нагляд (виявлення і реєстрація 
випадків ВЛІ, визначення мікробного пейзажу 
збудників);
2. Епідеміологічне розслідування випадків інфекційного 
захворювання, виявлення причин і механізмів 
інфікування;
3. Розробка та контроль заходів для зниження рівня 
внутрішньолікарняних інфекцій і для їх профілактики та 
забезпечення інфекційної безпеки пацієнтів при 
отриманні медичних послуг у закладі
4. Профілактика професійного інфікування медичного 
персоналу та контроль пост-контактних заходів при /і 
інцидентах; г



II. Завдання Програми

5. Розробка документів (Програми, правил, 
СОП і ін.) в сфері інфекційного контролю;
6. Проведення навчання співробітників, 
забезпечення навчання пацієнтів і 
відвідувачів з питань інфекційного контролю 
та контроль їх знань;
7. Проведення інспекцій (обходи, аудити) у 
всіх підрозділах, на всій території закладу.



ЕМ. Сфера застосування

Програма інфекційного контролю поширюється на всіх 
співробітників лікарні, включаючи керівництво, 
пацієнтів, осіб, які доглядають за хворими (членів сім'ї 
пацієнта), відвідувачів, орендарів, студентів.
Програма призначена для розробки, впровадження та 
контролю дій, що запобігають виникненню і поширення 
інфекцій.
Включає в себе виявлення і реєстрацію випадків, 
епідеміологічне розслідування випадків і спалахів 
захворювань, виявлення причин, умов і оцінку ризиків 
інфікування, визначення мікробного пейзажу збудників, 
що призводять до появи інфекції та розробку 
конкретних заходів для зниження інфекцій, їх 
профілактики.



• [V. Відповідальність за впровадження та 
координацію Програми з інфекційного 
контролю несе Комісія інфекційного 
контролю Лікарні.



Визначення,скорочення,
абревіатура:

Внутрішньолікарняна інфекція - згідно з визначенням 
В003, будь-які клінічно виражені захворювання 
мікробного походження, що вражають хворого в 
результаті його госпіталізації або відвідування 
лікувального закладу з метою лікування, або протягом 
ЗО днів після виписки з лікарні (наприклад, раньова 
інфекція), а також лікарняний персонал, в силу 
здійснення ним діяльності, незалежно від того, 
виявляються або не виявляються симптоми цього 
захворювання під час знаходження даних осіб в 
стаціонарі. Інфекція вважається внутрішньолікарняною, 
якщо вона вперше проявляється через 48 годин або 
більше після знаходження в лікарні, за умови відсутності 
клінічних проявів цих інфекцій в момент надходження і 
виключення вірогідності інкубаційного періоду.



Визначення, скорочення,
абревіатура:

Інфекційний контроль (ІК) - система 
організаційних, санітарно-протиепідемічних 
(профілактичних) заходів, спрямованих на 
запобігання виникненню і поширенню 
інфекцій;
Джерело інфекції - заражена людина , 
організм якої є природним місцем існування 
патогенних мікроорганізмів, звідки вони 
можуть тим чи іншим шляхом заражати 
чутливу людину.



Визначення, скорочення,
абревіатура:

Екзогенна інфекція - інфекція, викликана 
збудником, що надійшли в організм з 
навколишнього середовища.
Ендогенна інфекція - інфекція, 
обумовлена активацією облігатно- 
патогенного мікроба, що вже знаходиться 
організмі (напр., мікобактерій 
туберкульозу) або мікробами -  
сапрофітами.



Визначення, скорочення, 
абревіатура:

• КІК - комісія інфекційного контролю;
• СП - санітарні правила;
• ВГВ - вірусний гепатит В;
• НПА - нормативно-правовий акт;
• ЛПЗ - лікувально-профілактичний заклад;
• ГІ - госпітальна інфекція;
• ФГДС - фіброгастродуоденоскопія;
• ДВР дезінфекція високого рівня;
• ОНІ - особливо-небезпечна інфекція;
• ЕН - епідеміологічний нагляд;
• МЛС - множинна лікарська стійкість;
• ВМП - вироби медичного призначення.



• VI. Ресурси:

1) Навчальні матеріали з інфекційного 
контролю.

• VII. Документування:
1) Протоколи засідання КІК.



КОМІСІЯ ІНФЕКЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ

' :  і

-0

ВИКОНАВЦІ — *

Медичний
директор

епідеміолог

Головна
медсестра

Керівники підрозділів 

лікарі, аптека

__________________________

Лікар- 
бактеріолог "

І

Інф.контроль по 
підрозділам

І
Лаборант 

бак відділу 
КДЛ

Старші медсестри, 
середні та молодші 
медсестри, сестри- 

-► господин

ГОП, планово-економічний 
відділ, відділ охорони праці, 

утилізація медвідходів, 
охорона, метролог



• КІК координує взаємодію фахівців, залучених 
до роботи із забезпечення інфекційного 
контролю у лікарні, моніторує та оцінює 
виконання Програми інфекційного контролю в 
цілому, координує роботу, проведену в 
рамках Програми, проводить моніторинг за 
епідеміологічно значимими процесами і 
оцінку ризиків виникнення В/ІІ, прогнозування 
ситуації і спільно з керівництвом і лікарні 
приймає управлінські рішення щодо зниження 
ризиків.



Відповідальні співробітники в кожному 
підрозділі відповідають за реалізацію заходів 
щодо ІК в своєму підрозділі;
Головою Комісії інфекційного контролю
призначається медичнии директор, заступник 
голови КІК -  головна медсестра.
Лікар-епідеміолог, під керівництвом голови 
КІК, здійснює діагностику епідемічного 
процесу і організацію цілеспрямованих 
заходів, із залученням, при необхідності, 
різних фахівців Лікарні.



IX. Очікувані результати від 
реалізації Програми інфекційного

контролю:

профілактика і контроль інфекцій; 
зниження витрат на лікування ускладнень; 
профілактика захворюваності персоналу.



X. Основні напрями Програми 
інфекційного контролю.

10.1. Епідеміологічний нагляд за 
профілактикою інфекцій.
10.2.Удосконалення лабораторної 
діагностики та моніторингу збудників В/11
10.3. Забезпечення ефективності 

санітарно-гігієнічних, дезінфекційних і 
стерилізаційних заходів:
10.4. Удосконалення профілактики інфекцій 
серед медичного персоналу:
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и !  И.НІ н і ж  ч с р с : -ІХ 

н и н н  п і с л я  

ІК>С1 Ч II. 5С1ШМ В

сиишжар аіч> 
нроіягом ЗО діб після 
в и п и с к и  *100  'ш а л ь к а  
кількість винисані-іч 
панн нтїв

Періоди чи 
і< ти <ш>ру

Нй)іІі>Чі. 11 ІНІП 
(Ші.чипці

ІЦнквартал | Го.иміїм
м с.нсс і ра

1 Головна
І М С Д С С С і р а

І Головна 
І медсестра

[ Головна 
І медсестра



Оп! имадьне рОЗМСЖЛ ВС1ННЯ 
'■ЧИСТОГО)/ і («брчДНОГО" 
ПОТОКІВ білизни

Алгоритм розмежч вання 
чиєю  і брчдното потоків

(о іовна
медсестра

() м ти мал ьне розмсж\ віі н ня 
чи стою » і «бр \.ін о іо  • 

потоків медичних ВІДХОДІВ

Алгоритм поводження з 
м ел н ч н и м и в і л ч о да \ і и

! о.ювна 
мсдсесіра

Коні роль повітряного 
СерсЛОйИт а  ПриМ1 ЩОНЬ

Алгоритм контролю за 
повітряним сере ювнщем 
приміщень
Хлюритм поводження і 
медичними відходами

1оловна 
медсестра

Дотримання BHsioi зборч 
зберігання тимчасовою із 
ІНИ1ЦСННЯ медичних 
ВІДХОДІВ

1 оловна 
медссстра

Забезпечення своєчасних і 
адекватних ізоляційно- 
обмежувальних заходів

Алгоритм дій персонал} при 
виявленні випадків 
інфекційного захворювання 
(закінчення процедч ри 
епідрозслідч вання випадкч 
КІК)

Головна 
мсдсссі ра

Удосконалення 
профілактики 
інфекцій серед 
медичного персоналу

Мои і горуванн я персопа п  
на наявність інфекційних 
захворювань

План проведення медичних 
огляд І В СП1 вроб ІТНИ КІ в

. Іікар- 
епідсміолої

Алгоритм монітору вання 
персоналч на наявність 
інфекційних захворювань

Лікар-
епідемюлог

Забезпечення персоналч 
і иди в ідуал ьн ими засоба \ і и 
захисту

Алгоритм в и корметання 
співробітниками 
і нди в ідуал ьн их засоб і в 
захисту

Зав відідленнн 
і м

Контроль і моніторинг 
гігієни рук персоналу

Результати 
планових обходів 
моніторинг 
гігієни рук

СОП по миттю рук Кількість випадків 
правильного 
виконання * 100/ 
загальна кількість 
перевірених

Щомісячн Відповідальнії 
0 ; Й член робочо 

1 групи

І

Впровадження Протоколи догляду за ) Зав

f



екиеміаіопчночч'-течних 
технологій ліагноетичннх 

1 та лікч'вал&ни.ч процедур

1—  ...........................................

пацієнтом та виконання 
основних маніпч ля цій та 
процедур 
(чек-дисти)

: віддпеннкм, 
старша 
медсестрі

! • 

і ^ . | | £ '

Максимальне 
використання 
одноразових 
виробі» величного 
призначення

Розрахунки погреби закладу 
> виробах меличного 
призначенні! одноразового 
використання

Гшовна 
медсестр*.

і
розрахх шш фактичного 
використання одноразових 
виробів медичного 
призначення

............. —--- ---- -------1 Головна
медсестра

Запобігших інфекцій, 
шж'ягзаккхз 
ковкретаямії 
ОрС5ШЗ>р»« 3 
застосувш етм виробів 
л*еашршого
НШЗШИЖЯШ

Е піж вш іогічвнґі нагляд 
вкхтршшьосудпнннмн 
інвазнвкими пристроями

Інфекції, пов'язані з 
катетеризацією 
центральних та 
периферійних 
о д и н  
'

-  •: : ■■■

Журнал реєстрації баквисівів

. ■ :

- • . ' . ■

число ус клей нень, 
пов’язаних с  

ЦВК* 100/ загальна 
кількість днів з ЦБК

.

Щоквартал
ьно

І
І

Зав
відділенням

Е тдааглхд  за постійними 
сечовими катетерами

Інфекції 
сечовивідних 
шляхів, що 
пов'язані з 
катетеризацією 
сечового міхура

Журнал реєстрації баквисівів число хсклодненк 
пов'язаних з сечовим 
катетером* НШзагзльн 
а и.іьисть дні* з 
катетером

Щоквартал
ьно

Зав.
виділенням

Запобігання інфекцій, 
пов'язаних з 
конкретніше 
ХІрлрГІЧВИМІІ 
втручаннями

Епідеміологічний нагляд за 
щсіяооераційними раками

1 1 ' : ; ?

інфекція
післяопераційно!
рани

Журнал реєстрації баквисівів число гнійних 
післяопераційних 
ускладнень 
* 100/затальиа 

і кількість проведених 
операцій

! 2 рази на 
і рік

І

Зав.
віддоешям

Запобігання розвитку Епідеміологічний нагляи за 
ш фовдн, пов'язаних і респіраторним трактом 
проведенням ІДВЛ

І— ■— ,------------- ------------- ----------- .... * Л..--------------------------------------------------

моніторинг 8АП- 
вентилятор 
асоційованих 
пневмоній

Журнал реєстрації баквисівів

I I Г  ; ' ,  І  *• '  ■ '
% і  ^  . ^ ї  ■” “■

, число пацієнтів з 
) ВАП* ШО/загадьна
і К ІЛ Ь К ІС Т Ь  Д Н ІВ .

проведених на 111В.1

Щоквартал
ьно

І

1—

Зав.
відділенням

Лікар-
Забезпечення ............... ...................................... —



п рав и л ь t к>і такті і к и
персонал\ при

; реєстрації аварійних
І ситуацій

лабораторної 
діагностики та 
монітори Н ІЛ  

З О У Д Ш ІК ІВ  Л 1 к а Р Н Я Н О Ї

інфбкщ'і

І д е н т и ф і к а ц і я  з б у д н и к і в ,  

вид ілених і 00 * ктш  
з о в н і ш н ь о г о  с е р е д о в и щ а  1

П С р С О Н З Л Ч  ( в  Н ІЛ С Ж Н О С П  в і д

с п і д с н т ч а ц н )

Моніторинг мікробного 
пейзажч виділеної 
мікрофлори

Запобігайня розвитку 
інфекцій, що 
викли ка і і і збудн 11 калі и 
множинною 
лікарською стійкістю

Навчай ня персоналу
правилам
інфекційного

JESSES-1!?. ......  ■'

Видача рекомендацій > 
стаціонарні відділення 
щодо раціональної 

І антибакі еріальноі терапії

■ Контроль раціональності 
пришачення
ані »бактеріальної терапії 

і Навчання персона тч 
J алгоритмам щодо 
І інфекційного контролю

Проведення і неп ек ці н 
щодо знань персоналу 
алгоритмів, СОПів в галузі 
інфекційного контролю

моніторинг
М ОЇ И Ц И Л . Н Н

ре лісі ситного
сіафилококку
(MRSA)
Показник
сепеисч

; персоналу при ресстраиіі 
{ аварійних випадків (СПІД) та 
І проведення нос і контактних 

заходів і:ри аварії

CIIUev-ttfOT

І !  ІЛ Н О

п.танч
Лікар-
бактеремог

! Жчрнал реєстрації баквисівів число винадив MRSA
‘  І <'іО/ и г а л ь н а  

к і л ь к і с т ь  п р о в е д е н и х  

б а к  в и с і в і в

.. ра ;и на
рік

Лікар
б а к г с о ’с  т о г

Журнал регетрани б а к в н с і в і в  число
підтверджених 
випадків * 100/ 
кількість виписаних 
патентів

і Схема проведення О Ц І Н К И  

якості, призначеної 
антіібактеріальноі терапії 
Плани проведення занять

Плани проведення інспекцій

Щ о к в а р і а т  . І і к а р -  

ь н о  б а к т е р іо л о г

2 ра ш на
рік

Згідно
п лат

і гідно 
її лан v

Г.ксіїерти

І оловна
медсестра
Лікар-
еписміолог
Головна
медсестра
Г олова
мультмднсциг 
лі нар ної 
робочої групи



ІНДИКАТОРИ 
(кількісні характеристики) 

параметрів інфекційного контролю у відділеннях КНП 
«В О Д К Л  ВО Р» 

Соматичний профіль
|і І  * Щ т  1 І  І |  І

ШШШШ і „ П іТ#1 «ІЛрїІІі: ІШЇШШ' 1 і І І

У, '1
Журнал обліку Щокварт Загальна кількість Лікар-

І І ІШ І І І Я ІЖ Я інфекційних ально зареєстрованих інфекції, епідеміолог

Ч І'Иі'И'І 1: ЇЙ

І ((І | | |||||1 | і ці нн *

захворювань 
(форма N° 060/0)

що з'явились більш ніж 
через 48 годин після 
поступлення в стаціонар 
або протягом ЗО діб 
після виписки *100 
/загальна кількість 
виписаних пацієнтів

і



ІНДИКАТОРИ 
(кількісні характеристики) 

параметрів інфекційного контролю у відділеннях КНП
«ВОДКЛ ВОР»

Соматичний профіль

і і  і: ІЗ і і * \  . ШШ 1111 ЖШШЖ.

г €  и ' 1*"

і ® С^і М Ёж Р А  І

' Ш і ** І Ф 1 ¥ ¥ *  % у -
Щ А ' ' *' ' - /* '* й-іі -

, • ■ : ; V

ПГІГТ'І 1 Iі , :: : !і, ̂  1 і  Г ” 1 " 4 . 11.11у  / 1 Ш

11 і  1 ї  ' ' І  ё  1 ' Чек-лист Щоміся Кількість випадків Лікар-
ІВ І §§ І  ̂;1 ■ * « } > $ мульдисциплін чно правильного епідеміол

арної робочої виконання *100/ огі
групи загальна кількість

перевірених



ІНДИКАТОРИ 
(кількісні характеристики) 

параметрів інфекційного контролю у відділеннях КНП 
«ВОДКЛ ВОР»

Хірургічний профіль

| ; 1 ;  ; 

І :

Журнал обліку 
інфекційних 
захворювань 
(форма N9 060/0)

Щокварта
льно

Загальна кількість 
зареєстрованих інфекції, 
що з'явились більш ніж 
через 48 годин після 
поступлення в стаціонар 
або протягом ЗО діб після 
виписки *100 /загальна 
кількість виписаних 
пацієнтів

Лікар-
епідеміолог
і

/ і' 1 ..................................... Г'Л"7



Хірургічний профіль
; ф: § 1 ,, V . * | ; Г * І С *  ̂̂  ̂  ’ Г ̂  1 " І ̂ ;у 1 і І.**г.і к шШі і Г» 1.ш 11.м В 1 і »

Щ ГНЗПГіаТр*Т' і 

■ ' ■• 
Я , ' - V і' '

': 2*1 Яч ||

'шШтшШЙШШ

'
11 ь 1 ̂  1 $ 1 шМ ’ 1 > 1 да і ?*% Ш і « 1 5 "£

Журнал реєстрації Щокварт число ускладнень, Зав.

|| * ы Л  \ 'і2' і баквисівів ально пов'язаних з сечовим відділення
катетером* 100/за гал ьна м
кількість днів з катетером

ІІІІІІ 3| : г ;іі 1 :: I " ЇЙ . :



Хірургічний профіль
ШЩШЩ І 'л 111 і ’' „І  ̂% |

.у ' , ,1 ' $ “ Д »-І І 5 ; '
ЛІ і. \ * |§ ||. £ А ■» 1 Ш Ц. |. <» ' «> 4 ' ' ■" '

рЦ ’ ' р г' ]к„ 11“ " £ ,

1.4,1,!*-Ж(Ф л>' и 1 ' '

іі1̂ 1ГїМТШ̂'̂ <ї1"̂ ТТ|̂ ЙІ я 11! ІІіф 191 і:*Ф*

ПСІ 3| :

:ж ж ж Ш: т ш ШШ :

♦ *7.®. ■дк^іш дш ігі........
щ н н н

: '> : .• , • .. „ .
:

1 Гіг'*і ч? Журнал реєстрації 
баквисівів

Щоквар
тально

число гнійних
післяопераційних
ускладнень
*100/загальна кількість 
проведених операцій

Зав.
відділення
м

| : ' І Д ЖЖ ДД

:
> , > , і Г :Г й * Л Г 'Г ! Г і;" і ? ̂

Журнал реєстрації 
баквисівів, 
чутливості до АБ

Щоквар
тально

число випадків МКБА 
*100/загальна кількість 
проведених бак.висівів

Лікар-
бактеріоло
гі



Хірургічний профіль

і  в Й '  ̂1 :  ̂ : . і, ' ч|і І-:-; V. 5 & |у ;

. ; _ . ; Г . ; , т | ; | , г

І ї

:

■ 
.....:■ .

.. 
: 

. 
. 

. 
■

Чек-лист
мульдисциплінар 
ної робочої групи

Щомісяч
но

Кількість випадків 
правильного виконання 
*100/ загальна кількість 
перевірених

Керівник 
мультидис 
циплінарно 
ї робочої 
групи


