
 

УКРАЇНА 

МИРНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

11.08.2021     Мирноград       № VIIІ/12-23 

 

 

Про затвердження Плану розвитку Комунального некомерційного підприємства 

«Мирноградська центральна міська лікарня» Мирноградської міської ради                    

на 2021 – 2023 роки 

 

 

З метою підвищення рівня медичного обслуговування, впровадження нових 

підходів щодо організації роботи закладів охорони здоров'я та їх фінансового 

забезпечення, підвищення ефективності використання бюджетних коштів,  

враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій, відповідно до 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 1013-р 

«Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров'я»,              

пункту 8 постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 2020 року № 513 «Про 

внесення змін до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного 

обслуговування населення у 2020 році», наказу Міністерства охорони здоров'я 

України від 31 липня 2020 року № 1742 «Про затвердження Типової форми плану 

розвитку закладу охорони здоров'я», керуючись статтею 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» Мирноградська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити План розвитку Комунального некомерційного підприємства 

«Мирноградська центральна міська лікарня» Мирноградської міської ради                           

на 2021 – 2023 роки згідно з додатком. 

2. Директору Комунального некомерційного підприємства «Мирноградська 

центральна міська лікарня» Мирноградської міської ради Роксані Хохловій 

забезпечити виконання плану розвитку. За результатами його виконання складати та 

надавати звіт щорічно. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони здоров’я, соціального захисту населення, надання послуг населенню і 

транспорту (Струсь) та на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, 

соціально-економічного розвитку міста, інвестиційної діяльності, розвитку 

підприємництва (Забєля). 

 

 

 

Міський голова       Олександр БРИКАЛОВ 

http://dimitrov-rada.gov.ua/vlada/rada/comissions.html
http://dimitrov-rada.gov.ua/vlada/rada/comissions.html
http://dimitrov-rada.gov.ua/vlada/rada/comissions.html
http://dimitrov-rada.gov.ua/vlada/rada/comissions.html
http://dimitrov-rada.gov.ua/vlada/rada/comissions.html
http://dimitrov-rada.gov.ua/vlada/rada/comissions.html
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Додаток до рішення 

Мирноградської міської ради 

11.08.2021 № VIIІ/12-23 
 

 

 

 

ПЛАН РОЗВИТКУ 

Комунального некомерційного підприємства 

«МИРНОГРАДСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА 

ЛІКАРНЯ» Мирноградської міської ради 
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І. Загальна частина 

Комунальне некомерційне підприємство «Мирноградська центральна 

міська лікарня» Мирноградської міської ради ( далі – КНП «МЦМЛ»ММР ) – 

комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає 

спеціалізовану медичну допомогу втринного рівня, послуги будь-яким особам в 

порядку та на умовах, встановлених законодавством України про охорону 

здоров’я та Статутом КНП «МЦМЛ»ММР. Лікарня заснована на базі майна 

Мирноградської міської територіальної громади. Власником та органом 

управління майном КНП «МЦМЛ»ММР є Мирноградська міська рада. 

Підприємство є підпорядкованим, підзвітним і підконтрольним Засновнику. 

Основною метою діяльності закладу є надання вторинної 

(спеціалізованої) медичної допомоги та забезпечення медичного 

обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та 

обсязі, встановлених законодавством, а також, вжиття заходів з профілактики 

захворювань населення та підтримки громадського здоров’я. 

Перспективними напрямками розвитку лікарні є медична реабілітація 

пацієнтів з захворюванням нервової системи та опорно-рухового апарату, 

впровадження хірургії одного дня, розгортання  ліжок з паліативної допомоги, 

оптимізація неврологічного, кардіологічного, гінекологічного, пологового 

відділень, шляхом з’єднання їх у неврологічно-кардіологічну та акушерсько-

гінекологічну служби. 

1. Медичний персонал та спектр медичних послуг, що надається. 

 Станом на 01.07.2021 пацієнтів фактично обслуговували 638 осіб 

персоналу, з них лікарів -101 особа, 260 – осіб  середнього медичного 

персоналу, 167 осіб молодшого медичного персоналу та 108- інші працівники. 

Фактична укомплектованість лікарських штатних посад складає 85,6%, 

укомплектованість середнім медичним персоналом 98,1%. 

У КНП «МЦМЛ»ММР станом на 01.07.2021 функціонують : 

гінекологічне відділення у складі 24,5 штатних посад , у тому числі 5 

штатних лікарських посад, ліжковий фонд відділення 30 ліжок; 

педіатричне відділення у складі 19,5 штатних посад , у тому числі 1,5 

посади лікаря-педіатра, ліжковий фонд відділення 30 ліжок; 

неврологічне відділення, у тому числі для лікування хворих з 

порушенням мозкового кровообігу, у складі 22,75 штатних посад ,у тому числі 

2,75 посади лікаря-невропатолога, ліжковий фонд відділення 30 ліжок; 



4 
 

отоларингологічне відділення у складі 18 штатних посад , у тому числі 

2 лікарських посади, ліжковий фонд відділення 25 ліжок; 

кардіологічне відділення з блоком реанімації та  інтенсивної терапії у 

складі 25 штатних посад у тому числі 2 посади лікаря-кардіолога, ліжковий 

фонд відділення 30 ліжок; 

пологове  відділення у складі 45,25 штатних посад , у тому числі 7,25 

лікарських посад, ліжковий фонд відділення 25 ліжок; 

терапевтичне  відділення, в тому числі з лікування онкохворих, у складі 

30 штатних посад , у тому числі 3 ставки лікаря-терапевта, ліжковий фонд 

відділення 50 ліжок; 

травматологічне відділення у складі 48 штатних посад , у тому числі 7,5 

ставок лікаря-ортопеда-травматолога, ліжковий фонд відділення 50 ліжок; 

урологічне відділення у складі штатних 23,5 посад , у тому числі 2,5 

ставки лікаря-уролога, ліжковий фонд відділення 30 ліжок; 

хірургічне відділення у складі 45 штатних  посад , у тому числі 9 ставок 

лікаря-хірурга, ліжковий фонд відділення 40 ліжок; 

анестезіологічне відділення у складі 17,25 штатних посад , у тому числі 

6,75 ставки лікаря-анестезіолога. 

Амбулаторну допомогу у лікарні забезпечують: 

лікувально-діагностичне відділення (колишня поліклініка) у складі 

92,75 штатних посад , у тому числі 26,75 штатних лікарських посад різних 

профілів, з них: 

жіноча консультація у складі 15 штатних посад , у тому числі  4 штатні 

посади лікаря-акушера-гінеколога. 

До числа допоміжних медичних служб лікарні входять: клініко-

діагностична лабораторія, кабінет ультразвукової діагностики рентгенологічне 

відділення, відділення переливання крові, патологоанатомічне відділення, 

центральна стерилізаційна, склад медикаментів. 

На даний час КНП «МЦМЛ»ММР здатна забезпечувати та забезпечує 

медичну допомогу за усім спектром спеціальностей, що передбачені для 

надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, а саме: 

надання медичної допомоги у стаціонарних умовах за такими лікарськими 

спеціальностями як акушерство і гінекологія; анестезіологія; медицина 
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невідкладних станів; неврологія; ортопедія і травматологія; патологічна 

анатомія; педіатрія; терапія; трансфузіологія; хірургія; 

діагностику стану пацієнта за такими лікарськими спеціальностями як 

ендоскопія; клінічна лабораторна діагностика, клінічна імунологія, клінічна 

біохімія; рентгенологія; ультразвукова діагностика. 

72% усіх госпіталізацій у стаціонарі КНП «МЦМЛ»ММР складають: 

Хвороби сечостатевої системи - 20%; 

Хвороби системи кровообігу - 17%; 

Травми та отруєння - 13%; 

Вагітність та пологи - 12%; 

Хвороби органів травлення - 10% 

Загальний показник післяопераційної летальності у лікарні у 2020 році 

дорівнював 0,7% (перебуваючи на рівні середнього по області та будучи дещо 

вищим ніж у середньому по Україні, що складав у тому ж році 0,58%). 

Показник післяопераційної летальності після операцій на органах травлення та 

черевної порожнини у лікарні у 2020 р. склав 1,7%. 

Показник лікарняної летальності від ішемічного інсульту (інфаркт 

головного мозку) у КНП «МЦМЛ»ММР у 2020 р. склав 14,9%. 

Показник середньої тривалості лікування при пологах – у 2020 році склав 

9,9 дня (при середньому показнику по області 8,4 дня). 

2. Наявність обладнання. 

З метою своєчасної діагностики і ефективного лікування функціонують 

параклінічні служби: лабораторна, функціональна, УЗД, рентгенологічна, 

ендоскопічна, які щороку нарощують свої можливості. 

Структурні підрозділи КНП «МЦМЛ»ММР потребують дооснащення 

сучасною медичною апаратурою і обладнанням, без чого неможливе 

впровадження високотехнологічних методик діагностики та лікування. В               

КНП «МЦМЛ»ММР наразі відсутнє таке обладнання як рентгенівський 

комп’ютерний томограф або апарат магнітно-резонансної томографії. 

Незважаючи на наявність у структурі лікарні окремого кардіологічного 

відділення з блоком реанімації та інтенсивної терапії, у ній відсутні відповідні 

функціональні потужності для повноцінного надання медичної допомоги 

хворим з гострим інфарктом міокарда, у тому числі ангіограм. У зв’язку з чим 
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пацієнти з гострим інфарктом міокарда (у тому числі з елевацією ST) 

транспортуються для надання відповідної допомоги на у м. Краматорськ 

обласний центр кардіо- та рентгенендоваскулярної хірургії. 

Рівень оснащеності відрізняється в залежності від відділення, згідно 

табеля оснащення та вимог Національної служби здоров’я України. 

3. Інформація про немедичні відділення. 

У КНП «МЦМЛ»ММР передбачено 33,75 штатних посад допоміжного 

господарського персоналу, зайнятого зокрема у харчоблоку, у пральні, у гаражі, 

ремонтній майстерні тощо. 

4. Інфраструктура лікарні. 

Загальна площа усіх приміщень – 18 531,4 кв.м, серед яких 14119,5кВ.м 

(76,2 % усієї площі лікарні) – це медичні площі та 4411,9 кв.м. (23,8 % ) – 

немедичні (пральня,харчоблок, гаражі для автотранспорту,будівля 

каналізаційної насосної станції,тощо). Частина площі здається в оренду 1249,8 

кв.м (аптеки, буфет, приватні лабораторії, соляна кімната, КНП «Обласне 

територіальне медичне об’єднання м. Краматорськ», КНП «МЦПМСД»). 

Будівлі з приміщеннями для прийому пацієнтів оснащені пандусами. 

ІІ. Програма організаційно-управлінських змін 

1. Заходи з провадження ефективної структури управління                                

КНП «МЦМЛ» ММР 

№ 

п/п 

Заходи Термін 

виконання 

1. Підготувати менеджерів за спеціальністю 

«Менеджмент та адміністрування» з числа 

працівників лікарні для можливості ефективного 

стратегічного, тактичного та оперативного 

управління закладом.  

До кінця 2022 

року 

2. Удосконалити офіційний сайт КНП 

«МЦМЛ»ММР щодо інформування про 

діяльність закладу, перелік медичних послуг та 

інше. 

До кінця 2021 

року 

3. Стимулювати медичний персонал до підвищення 

професійного рівня шляхом самонавчання 

завдяки доступу до інтернет ресурсів та 

проходження курсів тематичного удосконалення 

Постійно 

4. Використовувати можливості соціальних мереж 

(фейсбук) для інформування населення про 

Постійно 
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діяльність лікарні та проведення санітарно-

освітньої роботи. 

5. Співпрацювати з іншими медичними закладами 

району та області для обміну досвідом, 

визначення оптимального маршруту пацієнта та 

спільного використання кадрового потенціалу і 

діагностичних можливостей. 

Постійно 

6. Зміцнювати матеріально-технічну базу лікарні 

шляхом проведення поточних ремонтів, 

придбання діагностичного та лікувального 

обладнання, а також проведення сервісного 

обслуговування та ремонту обладнання (за 

окремо затвердженим планом). 

Постійно 

7. Співпрацювати з релігійними громадами з 

подальшою можливістю отримання гуманітарної 

допомоги у вигляді засобів для 

догляду,пересування та реабілітації пацієнтів. 

Постійно 

8. Завершити комп’ютерізацію усіх робочих місць, 

що дозволить покращити документообіг та 

використання інтернет ресурсів. 

До кінця 2021 

року 

9. Продовжувати впровадження заходів з 

енергоефективності. 

Постійно 

10. Забезпечити створення у структурі лікарні на 

базі наявного нині приймального відділення 

повноцінного, такого що відповідає сучасним 

встановленим МОЗ вимогам відділення 

екстреної (невідкладної) медичної допомоги (за 

окремим планом). 

До кінця 2023 

року 

10.1 Здійснити перерозподіл штатної чисельності 

персоналу, з метою належного функціонування 

новостворюваного відділення екстреної 

(невідкладної медичної допомоги). 

 

10.2 Забезпечити укомплектування штатних посад 

новостворюваного відділення екстреної 

(невідкладної) медичної допомоги лікарні 

лікарями, які мають належну професійну 

підготовку за спеціальністю «Медицина 

невідкладних станів» та іншим відповідним 

підготовленим персоналом. 

 

11. Забезпечити перегляд Колективної угоди, 

обов’язково визначивши у ній: 

форми і системи оплати праці та нормативи 

навантаження медичних працівників лікарні; 

структуру основної заробітної плати за 

До кінця 2021 

року 
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елементами, з яких вона складаються; 

показники, за якими певним групам та 

категоріям працівників нараховується заробітна 

плата; 

умови, за яких основна заробітна плата 

працівників може бути підвищена або знижена 

до рівня, передбаченого законом, із визначенням 

показників та умов діяльності, за яким це 

підвищення або зниження може бути 

застосовано, та розмірів такого підвищення або 

зниження; 

показники та умови нарахування додаткової 

оплати праці: премій, доплат, надбавок або 

інших заохочувальних та компенсаційних 

виплат. 

12. Забезпечити поточний контроль дотримання 

лікарями вимог стандартів та протоколів надання 

медичної допомоги у частині строків 

стаціонарного лікування шляхом вибіркового 

аналізу 20 – 25 % історій хвороби пацієнтів у 

кожному стаціонарному відділенні лікарні за 

результатами розгляду на Медичних радах 

Постійно 

13. Забезпечити постійний розвиток та розширення 

практичного запровадження  у лікарні технологій 

амбулаторної хірургії (хірургії одного дня) у 

відповідності з рекомендаціями Міжнародної 

Асоціації Амбулаторної Хірургії 

До кінця 2021 

року 

14. Забезпечити підвищення обізнаності 

пацієнтської та лікарської громади з 

можливостями та перевагами сучасного 

амбулаторної медичної допомоги у порівнянні із 

стаціонарними технологіями лікування, 

популяризацію амбулаторних медичних послуг. 

Постійно 

15. Провести аналіз наявного ліжкового фонду з 

урахуванням необхідності оптимізації витрат на 

їх утримання, розглянути скорочення 

перепрофілювання ліжок 

До кінця 2022 

року 

16. Враховуючи необхідність оптимізацію ліжкового 

фонду провести: 

 

 

 

 

 

 

 

16.1 Об’єднання неврологічного та кардіологічного 

відділення у неврологічно-кардіологічну службу 

(затвердження окремим планом заходів) 
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16.2 Об’єднання гінекологічного та пологового 

відділення у акушерсько-гінекологічну службу 

(затвердження окремим планом заходів)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До кінця 2022 

року 

16.3 Створити відділення паліативної допомоги на 

базі гінекологічного відділення 

16.3.1 Підготувати молодших фахівців з паліативної 

допомоги з числа медичних сестер щляхом 

проходження курсів з надання паліативної 

допомоги 

16.4 Створити відділення для надання реабілітаційної 

допомоги 

16.4.1 Підготувати фахівця з фізичної та 

реабілітаційної медицини з числа лікарів закладу 

шляхом проходження курсів спеціалізації, що 

дозволить удосконалити медичну реабілітацію 

пацієнтів та скоротити перебування на 

реабілітаційному ліжку 

16.4.2 Підготувати та залучити фахівців з фізичної 

терапії та ерготерапії для надання якісної 

реабілітаційної допомоги. 

17. Вжити заходів щодо максимально можливого 

укомплектування фахівцями наявних у лікарні 

вакантних штатних посад медичного персоналу, 

у тому числі тих, що зайняті за рахунок 

сумісництва. 

До кінця 2023 

року 

18. Забезпечити постійне сприяння участі лікарів 

лікарні у програмах безперервного професійного 

розвитку відповідно до законодавства. 

Постійно 

19. Забезпечити розширення спектру та поліпшення 

якості медичних послуг, що надаються лікарнею 

у межах передбаченого договором на медичне 

обслуговування з НСЗУ пакету «Медична 

допомога при гострому мозковому інсульті» за 

рахунок створення умов для започаткування: 

томографічної верифікації випадків гострого 

мозкового інсульту; 

лікування ішемічного інсульту методом 

ендоваскулярної тромобоекстрації. 

До кінця 2023 

року 
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(затвердження окремим планом заходів) 

20. Розробити та подати на розгляд і затвердження 

Засновника відповідні зміни до Статуту КНП 

«МЦМЛ» ММР стосовно оптимізації відділень 

До кінця 2022 

року 

21. Погодити розроблені плани та заходи з 

Виконавчим комітетом 

До кінця 2023 

року 

 

2. Розроблення та впровадження заходів зі зменшення тривалості 

середнього строку госпіталізації 

№ 

п/п 

Заходи Термін 

виконання 

1. При плановій госпіталізації пацієнтів вимагати від 

лікарів, котрі їх скеровують повного до 

госпітального обстеження пацієнтів. 

Постійно 

2. Використовувати доказову медицину та 

дотримуватись уніфікованих протоколів 

лікування, що дозволить ефективніше проводити 

курс лікування . 

Постійно 

3. Підготувати лікаря з фізичної та реабілітаційної 

медицини, що дозволить ефективніше проводити 

відновне лікування та скоротити термін 

перебування пацієнта на ліжку. 

До кінця 2022 року 

4. Підготувати асистента фізичного терапевта, що 

дозволить скоротити процес реабілітації. 

До кінця 2022 року 

5. Використовувати можливості 

фізіотерапевтичного лікування для оптимізації 

термінів лікування. 

Постійно 

6. Використовувати можливості штатного психолога 

для оптимізації термінів лікування та зменшення 

професійного вигорання медичного персоналу. 

Постійно 

 

3. Розроблення та впровадження заходів із збільшення частки 

амбулаторної медичної допомоги у структурі медичної допомоги. 

1. Організувати надання фізіотерапевтичної 

допомоги амбулаторним пацієнтам. 

До кінця 2021 року 
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ІІІ. Програма фінансово-економічної діяльності 

 

1. Оцінка стану фінансування за 2019 – 2021 роки КНП «Мирноградська 

центральна міська лікарня» ММР. 

 

Таблиця 1 

Оцінка стану фінансування  

КНП «Мирноградська центральна міська лікарня» ММР 

за 2019 – 2021 роки 

тис. грн. 

Фінансування 2019 

рік 

2020 рік 2021 рік  

І 

квартал 

ІІ-ІV 

квартал 

І квартал ІІ квартал ІІІ-ІV 

квартал 

Затверджено 

(НСЗУ)  

  74 279,2 30 542,5 23 919,2  31 553,5 

Затверджено  

(медсубвенція, 

місцевий бюджет) 

64 559,0 18 411,0 7 823,5 2 732,5 1 546,0 2 473,1 

Затверджено  

(обласний бюджет) 

  165,8 6,4 5,1  

Профінансовано 

(НСЗУ) 

  74 279,2 29 343,3 21 251,0  

Профінансовано 

(медсубвенція, 

місцевий бюджет) 

61 547,5 16 861,0 8 828,6 1 773,6 892,2  

Профінансовано 

(обласний бюджет) 

   6,1 5,1  

Затверджено (разом) 64 559,0 18 411,0 82 102,7 33 281,4 25 470,3 34 026,6 

Профінансовано 

(разом) 

61 547,5 16 861,0 83 107,8 31 123,0 22 148,3  

 

До 01.04.2020 КНП «МЦМЛ» ММР було на 100% фінансуванні за рахунок 

медичної субвенції та місцевого бюджету. Починаючи з 2-го кварталу 2020 

року КНП «МЦМЛ» ММР перейшло на фінансування до Національної служби 

здоров’я України (пакети медичних гарантій) та місцевого бюджету 

(енергоносії; заходи Комплексної програми «Охорона здоров’я населення 

Мирноградської міської територіальної громади»;заходи програми 

«Заохочувальні місцеві стимули в галузі охорони здоров’я Мирноградської 

міської територіальної громади»).  
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В 2021 році з НСЗУ підписано 20 пакетів: Хірургічні операції дорослим та 

дітям у стаціонарних умовах; Стаціонарна допомога дорослим та дітям без 

проведення хірургічних операцій; Медична допомога при гострому мозковому 

інсульті;Медична допомога при пологах; Медична допомога дорослим та дітям 

в амбулаторних умовах (профілактика, спостереження, діагностика, лікування 

та медична реабілітація); Мамографія; Гістероскопія; Колоноскопія; 

Езофагогастродуоденоскопія; Цистоскопія; Бронхоскопія; Хіміотерапевтичне 

лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у дорослих та 

дітей у стаціонарних та амбулаторних умовах; Діагностика, лікування та 

супровід осіб із ВІЛ (та підозрою на ВІЛ); Стаціонарна паліативна медична 

допомога дорослим та дітям; Мобільна паліативна медична допомога дорослим 

та дітям; Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням 

опорно-рухового апарату; Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох 

років з ураженням нервової системи; Стаціонарна допомога пацієнтам з 

гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом 

SARS-CoV-2; 

Стоматологічна допомога дорослим та дітям; Ведення вагітності в 

амбулаторних умовах. В 2020 році було підписано 12 пакетів. 

Станом на 01.07.2021 КНП «МЦМЛ» ММР від НСЗУ, місцевого та 

обласного бюджетівотримало фінансування у розмірі 53 271,3 тис. грн. 

За рахунок отриманих коштів було здійснено наступні видатки: 

 

Таблиця 2 

 

Видатки 

КНП «Мирноградська центральна міська лікарня» ММР 

за 2019 – 2021 роки 

тис. грн. 

Видатки 2019 рік 2020 рік 6 міс. 2021 року 

Заробітна плата 41 192,2 49 882,4 35 858,8 

Нарахування на 

заробітну плату 

9 036,7 10 933,8 7 886,6 

Медикаменти та 

вироби 

медичного 

призначення 

2 414,7 4 128,4 7 519,9 

Продукти 

харчування 

445,4 704,5 430,1 
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Комунальні 

послуги та 

енергоносії 

4 207,0 3 830,8 2 461,9 

Обладнання 631,7 15 236,7 3 154,7 

Інші видатки 3 619,8 3 864,5 3 195,7 

Всього видатків 61 547,5 88 581,1 60 507,7 

 

Таким чином, найбільше коштів спрямовується на заробітну плату та 

нарахування ЄСВ (72%), медикаменти(12,5%) та придбання обладнання (5%). 

  

2. Аналіз реалізації програми медичних гарантій. 

 

 

№ 

 

Пакет медичних послуг 

2020 (квітень – 

грудень) (факт) 

2021 (план) 2022 

(план) 

2023 

(план) 

К-ть Сума К-ть Сума Сума Сума 

1 Хірургічні операції 

дорослим та дітям у 

стаціонарних умовах 

 
2 638 

 
21 741,0 

 
3 175 

 
27677,3 

 
33 212,8 

 
40 000,0 

2 Стаціонарна допомога 

дорослим та дітям без 

проведення хірургічних 

операцій 

 
3 674 

 
16 459,5 

 
4 370 

 
21195,4 

 
25 434,5 

 
30 520,0 

3 Медична допомога при 

гострому мозковому 

інсульті 

134 3 347,9 202 3459,0 4 150,8 5 000,0 

4 Медична допомога при 

пологах 

255 2 074,7 353 3478,4 4 174,1 5 010,0 

5 Медична допомога 

дорослим та дітям в 

амбулаторних умовах 

(профілактика, 

спостереження, діагностика, 

лікування та медична 

реабілітація) 

 

 

40 921 

 

 

15 273,5 

 

 

22 320 

 

 
8330,9 

 

 

9 997,1 

 

 

12 000,0 

6 Мамографія 125 25,5 189 41,4 49,7 60,0 

7 Гістероскопія - - 54 153,7 184,5 221,5 

8 Езофагогастродуоденоскопі

я 

513 385,0 729 581,4 697,7 850,0 

9 Колоноскопія - - 72 92,1 110,5 132,6 

10 Цистоскопія 165 132,4 239 203,7 244,5 300,0 

11 Бронхоскопія - - 90 132,8 160,0 200,0 

12 Хіміотерапевтичне 

лікування та супровід 

пацієнтів з онкологічними 

захворюваннями у дорослих 

 

 
 

389 

 

 
 

 533,1 

 

 
 

389 

 

 
 

2 514,9 

 

 
 

3 018,0 

 

 
 

3 621,6 
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та дітей у стаціонарних та 

амбулаторних умовах 

13 Діагностика, лікування та 

супровід осіб із ВІЛ (та 

підозрою на ВІЛ) 

 

480 

 

756,0 

 

481 

 

1366,4 

 

1 640,0 

 

2 000,0 

14 Стаціонарна паліативна 

медична допомога 

дорослим та дітям 

глобаль

на 
ставка 

1 139,2 глобаль

на 
ставка 

 

1129,7 

 

1 355,0 

 

1 626,0 

15 Мобільна паліативна 

медична допомога 

дорослим та дітям 

- - 15 759,6 911,5 1 100,0 

16 Медична реабілітація 

дорослих та дітей від трьох 

років з ураженням опорно-

рухового апарату 

 

- 

 

- 

 

171 

 

1321,7 

 

1 586,0 

 

2 000,0 

17 Медична реабілітація 

дорослих та дітей від трьох 

років з ураженням нервової 

системи 

 

- 

 

- 

 

99 

 

765,2 

 

918,2 

 

1 102,0 

18 Стаціонарна допомога 

пацієнтам з гострою 

респіраторною хворобою 

COVID-19, спричиненою 

коронавірусом SARS-CoV-2 

  

 

4 015,1 

 

 

 

 

 

6 880,3 

  

 

 
 

19 Стоматологічна допомога 

дорослим та дітям 

- - 3 500 410,0 500,0 600,0 

20 Ведення вагітності в 

амбулаторних умовах 

- - 1 288 927,4 1 120,0 1 344,0 

21 Психіатрична допомога 

дорослим та дітям 

1 450 370,9 1 450 123,6 600,0 720,0 

22 Перехідне фінансове 

забезпечення комплексного 

надання медичних послуг в 

частині умов, які 

застосовуються з 1 вересня 

2020 року 

  

 
4 970,5 

  

 
4 470,4 

  

 
 

 РАЗОМ  74 224,3  86 015,1 90 064,9 114 029,3 

 

3.3. Очікуваний обсяг коштів, що можуть бути спрямовані на 

фінансування КНП «Мирноградська центральна міська лікарня» ММР за 

рахунок державного та місцевого бюджетів. 

 

Відповідно до фінансового плану КНП «МЦМЛ» ММР у 2021 році очікує 

отримати фінансування від НСЗУ за пакетами медичних гарантій та з місцевого 

бюджету. 
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Таблиця 3 

Очікуваний обсяг коштів, спрямований на фінансування  

КНП «Мирноградська центральна міська лікарня» ММР 

у 2021 році 

тис. грн. 

Джерело 

фінансування 

2021 рік 

(всього) 

у тому числі за кварталами: 

І ІІ ІІІ ІV 

НСЗУ 86 015,1 30 542,5 23 919,2 18 509,0 13 044,5 

Місцевий 

бюджет 

6 655,7 2 732,5 1 546,0 762,5 1 614,7 

Обласний 

бюджет 

11,5 6,4 5,1   

Джерело: фінансовий план КНП «МЦМЛ» ММР 

  

За рахунок коштів місцевого бюджету у 2021 році виконуються наступні 

заходи:оплата 80% енергоносіїв та комунальних послуг на суму 5 060,5 тис. 

грн.;заходи Програми соціально-економічного розвитку на суму 1 260,6 тис. 

грн.; безоплатне зубопротезування пільгових категорій населення на суму 79,2 

тис. грн.; заходи Комплексної програми «Охорона здоров’я населення» на суму 

253,9 тис. грн.;заходи програми «Заохочувальні місцеві стимули в галузі 

охорони здоров’я» на суму 97,5 тис. грн. 

В 2022 році від місцевого бюджету очікується фінансування в сумі 5 566,8 

тис. грн. Планується виконання наступних заходів:оплата 80% енергоносіїв та 

комунальних послуг на суму 5 087,4 тис. грн.;придбання медикаментів для 

лікування хворих на коронавірусну хворобу на суму 53,1 тис. грн.;заходи 

Комплексної програми «Охорона здоров’я населення» на суму 263,8 тис. 

грн.;заходи програми «Заохочувальні місцеві стимули в галузі охорони 

здоров’я» на суму 162,5 тис. грн. 

В 2023 році від місцевого бюджету очікується фінансування в сумі 5 729,1 

тис. грн. Планується виконання наступних заходів:оплата 80% енергоносіїв та 

комунальних послуг на суму 5 406,1 тис. грн.; заходи Комплексної програми 

«Охорона здоров’я населення» на суму 287,1 тис. грн.;заходи програми 

«Заохочувальні місцеві стимули в галузі охорони здоров’я» на суму 35,9 тис. 

грн. 

 

4. Очікуваний обсяг доходів, що можуть бути спрямовані на фінансування 

за рахунок інших джерел. 

КНП «МЦМЛ» ММР у 2021 - 2023 роках очікує отримати фінансування за 

рахунок таких інших джерел:дохід від надання платних медичних послуг, дохід 
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від надання приміщень в оренду, отримання відсотків по депозиту, 

фінансування в рамках інвестиційних проектів НЕФКО, Європейського 

інвестиційного банку та від уряду Японії за програмою «Кусаноне». 

 

Таблиця 4.1. 

Очікуваний обсяг коштів, спрямований на фінансування  

КНП «Мирноградська центральна міська лікарня» ММР  

за рахунок інших джерел у 2021 році 

тис. грн. 

Джерело 

фінансування 

2021 рік 

(всього) 

у тому числі за кварталами: 

І ІІ ІІІ ІV 

Платні медичні 

послуги 

2 847,8 625,0 647,8 900,0 675,0 

Надання приміщень 

в оренду 

143,4 35,8 35,8 35,9 35,9 

Відсотки по 

депозиту 

50,0 12,5 12,5 12,5 12,5 

НЕФКО 7 490,0 7 490,0    

 

Видатки спрямовані на оплату 20% комунальних послуг та енергоносіїв, 

медикаменти, підтримання лікарні в робочому стані та реалізацію заходів з 

енергозбереження. 

 

Таблиця 4.2. 

Очікуваний обсяг коштів, спрямований на фінансування  

КНП «Мирноградська центральна міська лікарня» ММР  

за рахунок інших джерел у 2022 - 2023 роках 

тис. грн. 

Джерело фінансування 2022 рік 2023 рік 

Платні медичні послуги 3 300,0 3 700,0 

Надання приміщень в оренду 200,0 250,0 

Відсотки по депозиту 60,0 70,0 

Грантова допомога, а саме :   

а) грантова допомога від уряду 

Японії програма «Кусаноне» по 

проектам підтримки безпеки 

України(система ультразвукова 

діагностична експертного 

классу) 

2 200,0  
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б) капітальний ремонт 

хірургічного корпусу на 150 

ліжок за підтримки проекту в 

рамках Надзвичайної кредитної 

програми для відновлення 

України Європейського 

інвестиційного банку 

 79 103,8 

в) капітальний ремонт клініко-

діагностичної лабораторії та 

переливання крові за підтримки 

проекту в рамках Надзвичайної 

кредитної програми для 

відновлення України 

Європейського інвестиційного 

банку 

 11 818,2 

г) облаштування приміщення 

для ПЛР-лабораторії 

 1 700,0 

д) встановлення кисневої 

станції для терапевтичного 

корпусу 

 

4 000,0  

е) інші надходження за рахунок 

благодійних міжнародних 

організацій 

 500,0 

 

 

5. Обґрунтування необхідності капітальних інвестицій. 

 

№ 

з/п 

Найменування 2021 2022 2023 

1. Обладнання для 

відділення 

паліативної 

допомоги 

  електрокардіограф 

багатоканальний 

або 

електрокардіограф 

портативний- 

1 од. 33990 грн 

пульсоксиметр  4 

од.- 4800 грн; 

глюкометр 4 од. – 

3560 грн; 

термометр 

безконтактний 4 

од. -6720 грн; 

тонометр 4 од. - 

1600 грн; 
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пристосування для 

ентерального 

харчування-1 од. – 

26000 грн.; 

аспіратор 

(відсмоктувач) – 

2од. - 36400 грн.; 

ультразвуковий 

інгалятор 1 од. - 

1990 грн.; 

функціональне/нап

івфункціональне 

ліжко - відповідно 

до кількості ліжок 

для надання 

паліативної 

медичної допомоги 

10 од. – 250000 

грн. 

протипролежневі 

матраци 10 од. - 

32000 грн; 

ноші на колесах 1 

од. - 12000 грн; 

пристрій для 

підняття пацієнта в 

ліжку 1 од. - 34000 

грн. 

 

2. Обладнання для 

надання 

реабілітаційної 

допомоги 

 Ремонт приміщення – 

30 000 грн.; 

Набір аксесуарів 

(валик 

реабілітаційний WR, 

напіввалик 

реабілітаційний PR) – 

12 000 грн.; 

Поручні 

реабілітаційні 

впродовж залу – 

85 000 грн.; 

М'ячі(фітболи) різних 

форм – 8500 грн.; 

Дзеркало корегуючи – 

28 000 грн.; Джгутри, 

гантелі, обстяжувачі, 

терапевтичні резинки, 

терапевтичний 

пластилін – 3 000 грн.; 

Обладнання для 

відновлення 

сенсорних та рухових 
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функцій верхньої 

кінцівки – 8 500 грн.; 

Пристрій 

реабілітаційний для 

верхнік кінцівок – 

7 000грн.; Пристрій 

реабілітаційний для 

нижніх кінцівок – 

10 000 грн.; Пристрій 

реабілітаційний для 

передпліччя 

10 000 грн.; Пристрій 

реабілітаційний для 

ніжної кінцівки (з 

фіксатором стопи) – 

11 000 грн,; Пристрій 

реабілітаційний для 

плечового суглобу – 

15 000 грн. 

 

3. Влаштування вхідної 

групи (ганку з 

пандусом) в 

терапевтичному 

корпусі КНП 

"МЦМЛ» ММР 

1 314 000,0   

4. Система 

ультразвукова 

діагностична 

експертного класу 

 2 200 000,0  

5. ля пакетів 

«Колоноскопія» та 

«Хірургічні операції 

дорослим та дітям у 

стаціонарних 

умовах» 

1 210 000,0   

6. для пакету «Ведення 

вагітності в 

амбулаторних 

умовах» 

135 400- 

кольпоскоп; 

250 000- 

фетальний 

монітор 

  

7. для пакету «Медична 

допомога дорослим 

та дітям в 

амбулаторних 

умовах 

(профілактика, 

спостереження, 

діагностика, 

лікування та 

медична 

реабілітація)» 

170 600 – 

9 бактерицидн

их опромінюва

чів  
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8. для пакетів 

«Хірургічні операції 

дорослим та дітям у 

стаціонарних 

умовах»; 

«Стаціонарна 

допомога дорослим 

та дітям без 

проведення 

хірургічних 

операцій»; «Стаціона

рна 

паліативна  медична 

допомога дорослим 

та дітям» 

114 800- 

каталки 
  

9. для 

пакету «Хірургічні 

операції дорослим та 

дітям у стаціонарних 

умовах» 

365 000-

газоаналізатор 

крові 

  

 

6. Розроблення моделі впровадження платних послуг. 

 

Відповідно до п.5.2 Статуту КНП «МЦМЛ» ММР Постанови Кабінету 

Міністрів України № 1138 та методики розрахунку вартості послуги 

затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 р № 1075 

у лікарні розроблено Положення про платні медичні послуги КНП «МЦМЛ» 

ММР , що будуть введені в дію з 01.11.2021 року. 

 

7. Оцінка рівня енергоспоживання будівель КНП «Мирноградська 

центральна міська лікарня» ММР та планування заходів щодо підвищення 

їх енергетичної ефективності 

 

 Таблиця 5 

Оцінка рівня енергоспоживання будівель  

КНП «Мирноградська центральна міська лікарня» ММР  

за 2019 – 2021 роки 

Фактично  

спожито 

2019 

рік 

2020 

рік 

2021 

рік  

(І-ІІ кв) 

2022 рік 2023 рік 

Теплоенергія (Гкал) 1 513 1 413 1 072 1 320 1 250 

Електроенергія (тис. 

кВт/год) 

493 559,8 365,2 600,0 650,0 
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IV. Програма управління якістю надання медичної допомоги 

1. Впровадження критеріїв та індикаторів якості надання медичної 

допомоги. 

 

№ 

п/п 

Заходи Термін 

виконання 

1. Визначити  індикатори якості медичної 

допомоги в закладі з урахуванням сучасних 

економічних умов у розвитку галузі охорони 

здоров’я (затвердити наказом директора)  

До кінця 2021 

року 

2. Проводити внутрішній контроль якості надання 

медичної допомоги на рівні:самоконтролю 

якості, контролю на рівні завідуючого 

відділенням, контролю на рівні головного лікаря 

шляхом здійснення експертизи відповідності 

якості наданої допомоги вимогам державних 

галузевих стандартів (затвердити заходи) 

Систематично 

3. Здійснювати моніторинг за визначеними 

індикаторами якості та приймати відповідні 

заходи у випадку зниження якості наданих 

медичних послуг. 

Систематично 

4. Забезпечення щорічного порівняльного аналізу т 

показників якості медичної допомоги у лікарні:, 

а саме : показник рівня загальної летальності у 

стаціонарі, показники лікарняної летальності у 

розрізі наявних у лікарні профілів ліжок; 

загальний показник післяопераційної 

летальності; показник післяопераційної 

летальності після операцій на органах травлення 

та черевної порожнини; показник рівня 

лікарняної летальності від гострого інфаркту 

міокарда; показник рівня лікарняної летальності 

від геморагічного інсульту; показник рівня 

лікарняної летальності від ішемічного інсульту. 

Постійно 
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5. Забезпечити централізоване постачання 

медичним киснем усіх ліжок новостворюваного 

відділення екстреної медичної допомоги та 

інших відповідних клінічних підрозділів лікарні 

До кінця 2023 

року 

6. Запровадити та регулярно підтримувати 

практику проведення обов’язкових клінічних 

конференцій, Медичних рад для аналізу тактики 

ведення пацієнтів у кожному випадку, що 

завершився летальністю у стаціонарі, з 

розробленням відповідних висновків та 

рекомендацій для лікарів та медичних сестер 

щодо заходів, спрямованих на максимально 

можливе запобігання таких випадків 

До кінця 2022 

року 

7. З метою поліпшення якості обслуговування 

пацієнтів, сприяння формуванню у них 

позитивного досвіду щодо лікарні та підвищення 

рівня їх задоволеності отримуваними послугами, 

розробити та впровадити у повсякденне 

практичне застосування стандарти 

обслуговування клієнтів Лікарні для різних 

категорій працівників закладу, зокрема: 

алгоритм якісного обслуговування пацієнтів 

по телефону і зустрічі в медичному закладі для 

адміністраторів/операторів; 

алгоритми первинного та повторного 

прийому пацієнтів для лікарів; 

алгоритм роботи із запереченнями пацієнтів 

та алгоритм роботи зі скаргами пацієнтів для 

медичного та технічного персоналу (затвердити 

окремий план заходів наказом директора) 

До кінця 2022 

року 

 

2. Розроблення стандартів сервісного обслуговування пацієнтів при 

наданні медичної допомоги 

1. Розробити стандарти сервісного обслуговування 

пацієнтів при наданні медичних послуг (затвердити 

наказом директора) 

До кінця 

2021 року 
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2. Забезпечити  умови для сервісного обслуговування 

пацієнтів при наданні медичних послуг. 

До кінця 

2021 року 

3. Здійснити розмежування потоків пацієнтів між 

первинним та вторинним рівнем лікувально-

діагностичного відділення 

До кінця 

2021 року 

4. Запровадити  систему « реєстратура без черг», що 

покращить сервісне обслуговування пацієнтів. 

До кінця 

2021 року 

5. В холі поліклінічного відділення створити зону 

відпочинку зі зручними меблями та телевізором. 

До кінця 

2022 року 

6. Облаштувати палати підвищеної комфортності у 

травматологічному, отоларингологічному відділеннях 

До кінця 

2022 року 

7. Забезпечення наявності терміналів для надання 

платних медичних послуг 

До кінця 

2021 року 

 
 

V. План дій з впровадження програми профілактики інфекцій та 

інфекційного контролю із зазначенням обчислювальних 

індикаторів його виконання 

 

1. Загальна частина. 

Внутрішньо  лікарняні інфекційні хвороби, пов'язані з наданням медичної 

допомоги, які поступаються лише серцево-судинним та онкологічним 

захворюванням, до цього часу залишаються однією з основних причин 

інвалідності та смертності населення в усьому світі. Високий рівень цієї 

захворюваності, на думку експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я 

(ВООЗ), пов'язаний з ростом стійкості збудників внутрішньо - лікарняних 

інфекцій до дії протимікробних препаратів (антибіотиків, антисептиків та 

дезінфектантів), »відсутністю ефективної системи контролю за інфекціями. 

Ризик захворювання на внутрішньо - лікарняні інфекції поширюються як на 

пацієнтів так і працівників закладів охорони здоров'я, а також відвідувачів. За 

даними ВООЗ 1 з 10 пацієнтів інфікується під час надання медичної допомоги; 

на 30% зменшується кількість інфекцій, що передаються під час надання 

медичної допомоги за ефективної профілактики. Рівень захворюваності на ці 

інфекції у розвинених країнах світу досягає до 44%. За визначенням ВООЗ 

кожний десятий пацієнт інфікується збудниками внутрішньо - лікарняних 

інфекцій. 
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Інфекційний контроль відіграє вирішальну роль для підвищення безпеки 

пацієнтів та профілактики інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги 

(далі ІПНМД). Медичний заклад має високий ризик поширення мікроорганізмів 

між відвідувачами та медичними працівниками. Ризик ІПНМД підвищують 

інвазійні процедури. Програма інфекційного контролю дасть змогу зробити 

медичне обслуговування безпечним і доступним, адже допоможе запобігти 

витратам на лікування ІПНМД, а головне — зберегти життя відвідувачів. 

 

2. Мета і шляхи її досягнення. 

Програму розроблено з метою зниження рівня інфекційних захворювань, 

пов'язаних з наданням медичної допомоги населенню району за рахунок 

вдосконалення комплексу профілактичних та протиепідемічних заходів, а 

також впровадження ефективної системи епідеміологічного нагляду за 

внутрішньо - лікарняними інфекціями, покращення забезпеченості лікарні 

сучасними засобами дезінфекції. 

Прийняття запропонованої Програми має на меті забезпечення 

безпечності медичних послуг, що надаються населенню шляхом дотримання 

санітарно-епідеміологічних вимог у приміщеннях структурних підрозділів 

лікарні: 

забезпечення гарантії безпеки інструментарію при обслуговуванні 

пацієнтів; 

забезпечення створення ефективної системи моніторингу поширення 

внутрішньо-лікарняних інфекційних захворювань; 

підвищення рівня підготовки фахівців з питань здійснення інфекційного 

контролю; 

зміцнення матеріально-технічної бази структурних підрозділів лікарні; 

дотримання протиепідемічного режиму  шляхом забезпечення сучасним 

обладнанням та засобами дезінфекції; 

визначення пріоритетних напрямків фінансування та першочергового 

забезпечення необхідним обладнанням, засобами та реактивами. 

3. Завдання і заходи Програми. 

У рамках зазначених напрямів передбачено виконання завдань і здійснення 

заходів, прогнозовані обсяги та джерела фінансування передбачених у 

районному бюджеті. 
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4. Очікувані результати. 

Прийняття  Програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із 

запобігання інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги в                         

КНП «Олександрійська районна лікарня» Рівненської районної ради дасть 

можливість знизити рівень захворювань, пов'язаних з цими інфекціями, а також 

забезпечить безпечність надання медичних послуг. 

Виконання Програми спрямоване на: 

впровадження ефективних протиепідемічних заходів в умовах розвитку 

епідемії ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, вірусних гепатитів та інших небезпечних 

інфекцій; 

впровадження методів та режимів дезінфекції в практику роботи закладу; 

забезпечення лікарні засобами дезінфекції; 

підвищення рівня захисту медичного персоналу та відвідувачів. 

 

ЗАХОДИ 

Щодо реалізації комплексної Програми з інфекційного контролю та 

дотримання заходів із запобігання інфекцій, пов’язаних з наданням медичної 

допомоги в КНП «МЦМЛ»ММР на 2021-2023 роки 

№ 

з/п 

Заходи 
Термін 

виконання 
Виконавець Примітка 

І. Організаційно-методична робота 

1. Забезпечити повноцінну роботу 

комісій з інфекційного контролю 

КНП «МЦМЛ»ММР  

Постійно Голова комісії з 

інфекційного 

контролю 

 

2 Забезпечити виконання медичним 

персоналом: 

Постійно Завідуючі 

відділеннями 
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 наказу Міністерства охорони 

здоров’я України 11.08.2014 № 552 

«Про затвердження Державних 

санітарних норм та правил(далі - 

Правил) «Дезінфекція, 

передстерилізаційне очищення (далі 

- ПСО) та стерилізація медичних 

виробів в закладах охорони 

здоров’я» 

   

 Наказу МОЗ України від 21.09.2010 

року №798 «Методичні 

рекомендації «Хірургічна та 

гігієнічна обробка рук медичного 

персоналу» 

   

 Наказу МОЗ України від 18.08.2010 

№ 684 «Про затвердження 

Стандарту інфекційного контролю 

за туберкульозом в лікувально- 

профілактичних закладах, місцях 

довгострокового перебування людей 

та проживання хворих на 

туберкульоз» 

   

3. Контроль за виконанням 

медперсоналом лікарні епідемічно-

безпечних алгоритмів виконання 

процедур та маніпуляцій 

Постійно 

Члени комісії 

інфекційного 

контролю 

 

4. Розробити та затвердити епідемічно-

безпечні алгоритми на медичні 

маніпуляції та процедури, які 

виконують лікарі та молодший 

медперсонал 

Постійно 

Завідуючі 

відділеннями, 

Голова комісії з 

інфекційного 

контролю 

 

5. Організувати контроль якості 

виконання процедур відбору, 

зберігання та транспортування 

біологічного матеріалу 

Постійно 

Голова комісії з 

інфекційного 

контролю 
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6. Проводити розрахунки потреби 

дезінфекційних та антисептичних 

засобах Постійно 

Голова комісії з 

інфекційного 

контролю,                           

Завідуючі 

відділеннями 

 

7. Проведення навчання і контролю 

рівня знань медичного персоналу 

щодо питань запобігання інфекціям, 

пов’язаних з наданням медичної 

допомоги   

Згідно 

планів 

занять 

Голова комісії з 

інфекційного 

контролю 

 

8. Забезпечити проходження 

періодичних медичних оглядів 

працівниками закладу 

Згідно 

графіку 

медоглядів 

Завідуючі 

відділеннями 

 

П. Комплекс профілактичних та протиепідемічних заходів із запобігання 

інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги 

1. Проводити контроль за організацією 

та проведенням очищення та 

дезінфекції поверхонь при 

проведенні поточних та генеральних 

прибирань відповідно до графіка. 

Ведення журналів генерального 

прибирання та облік роботи 

бактерицидних опромінювачів 

Постійно 

Завідуючі 

відділеннями, 

Голова 

комісії з 

інфекційного 

контролю 

 

2. Контролювати дотримання 

медперсоналом лікарні вимог 

санітарно-гігієнічного та 

протиепідемічного режимів 

Постійно 

Члени комісії 

інфекційного 

контролю 

 

3. Контролювати проведення збору, 

зберігання, утилізації використаних 

витратних матеріалів, біологічних 

відходів згідно чинних нормативних 

актів 

 

 

 

Постійно 

Завідуючі 

відділеннями, 

Голова 

комісії з 

інфекційного 

контролю 
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 ІІІ. Навчання і контроль знань медичного персоналу 
з питань профілактики ВЛІ 

1. Проводити диференційований залік 

перевірки знань медперсоналу з 

питань інфекційного контролю та 

заходів із запобігання інфекціям, 

пов’язаних з наданням медичної 

допомоги 

1 раз на рік 

Завідуючі 

відділеннями, 

Голова комісії 

з інфекційного 

контролю 

 

2. Проводити семінари з питань 

інфекційного контролю, інфекційної 

безпеки 
Згідно плану 

Завідуючі 

відділеннями, 

Голова комісії 

з інфекційного 

контролю 

 

3. Проводити практичні заняття з 

медперсоналом на робочих місцях з 

відпрацюванням техніки виконання: 

Постійно 

згідно 

планів 

занять у 

структурних 

підрозділах 

Завідуючі 

відділеннями, 

Голова комісії 

з інфекційного 

контролю 

 

3.1 Гігієнічної та хірургічної обробки 

рук медперсоналу 

 Завідуючі 

відділеннями, 

Голова комісії 

з інфекційного 

контролю 

 

3.2 Правила забору крові у пацієнта для 

біологічних досліджень та 

транспортування у лабораторію 3.3 Процедур і маніпуляцій 
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4. Проведення роз’яснювальної  

роботи серед пацієнтів щодо 

запобігання інфекціям, пов’язаних з 

наданням медичної допомоги 
 

Постійно 

Завідуючі 

відділеннями, 

Голова комісії 

з інфекційного 

контролю 

 

 

 

IV. Заходи щодо запобігання інфекціям, пов’язаних з наданням медичної 

допомоги  у медичного персоналу 

1. При прийомі на роботу інформувати 

медичний персонал про фактори 

ризику при виконанні своїх 

професійних обов’язків 

Постійно 

 

Голова 

комісії з 

інфекційного 

контролю 

 

2. Проводити з медперсоналом 

інструктаж з питань запобігання 

інфекціям, пов’язаних з наданням 

медичної допомоги та безпеки праці Постійно 

Завідуючі 

відділеннями 

Голова 

комісії з 

інфекційного 

контролю 

 

3. Проводити щеплення медперсоналу 

проти гепатиту В 

Згідно 

календаря 

щеплень 

Завідуючі 

відділеннями 

Голова 

комісії з 

інфекційного 

контролю 

 

4. Кожного пацієнта, незалежно від 

діагнозу, розглядати як потенційне 

джерело збудників інфекцій, в тому 

числі що передаються через кров 

Постійно 

Всі 

медпрацівни

ки 

закладу 

 

5. Використовувати універсальні 

заходи безпеки при проведенні 

інвазивних процедур: 

Постійно Медичний 

персонал 
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5.1 Використовувати індивідуальні 

засоби захисту (халати, шапочки, 

гумові рукавички, маски, окуляри, 

або захисні екрани, взуття, що 

піддається дезінфекції) під час 

проведення усіх медичних 

маніпуляцій, які пов’язані з 

контактом з кров’ю або іншими 

біологічними рідинами пацієнтів 

Постійно Медичний 

персонал 

 

5.2 Дотримуватись правил безпеки при 

роботі, зборі, дезінфекції гострого та 

ріжучого медичного інструментарію 

Постійно Медичний 

персонал 

 

5.3 Дотримуватись правил і техніки 

миття та антисептики рук 
Постійно Медичний 

персонал 

 

6. Медперсоналу перед початком 

роботи одягати робочий чистий 

одяг/халат або костюм, взуття, що 

піддається дезінфекції 

Щоденно 

 

Медичний 

персонал 

 

7. Будь-яке ушкодження шкіри, 

слизових оболонок медперсоналу, 

потрапляння на них біосубстратів 

пацієнтів кваліфікувати як 

можливий контакт з матеріалом, 

який містить небезпечний агент 

Постійно Медичний 

персонал 

 

8. У випадку професійної аварії, яка 

мала місце під час роботи з ВІЛ- 

інфікованим або біоматеріалом від 

ВІЛ-інфікованого, проводити 

екстрену після контактну 

профілактику згідно з чинними 

нормативними актами 

При 

виникненні 

аварії 

Медичний 

персонал 

 



31 
 

9. У всіх структурних підрозділах 

лікарні вести форму облікової 

звітності № 108-о «Журнал 

реєстрації аварій при наданні 

медичної допомоги ВІЛ- 

інфікованим та роботі з ВІЛ- 

інфікованим матеріалом», 

затверджену наказом МОЗ України 

від 20Л 1.2013 р. № 955 

Постійно 

Завідуючі 

відділеннями 

 

Голова 

комісії з 

інфекційного 

контролю 

 

V. Заходи інфекційного контролю по туберкульозу 

Адміністративний контроль 

1. Проводити постійні навчання 

персоналу, пацієнтів та членів їх 

родин, відвідувачів здійсненню 

інфекційного контролю за 

туберкульозом 

Постійно Завідуючі 

відділеннями 

Голова 

комісії з 

інфекційного 

контролю 

 

2. Забезпечити дотримання алгоритмів 

інфекційного контролю під час 

проведення пацієнтам медичних 

маніпуляцій та процедур, 

дезінфекції, стерилізації, особистої 

гігієни 

Постійно Завідуючі 

відділеннями 

Голова 

комісії з 

інфекційного 

контролю 

 

3. Проводити корегування планів 

інфекційного контролю за 

туберкульозом відповідно ситуацій, 

які можуть виникнути на місцях 

Постійно 
Голова 

комісії з 

інфекційного 

контролю 

 

4. Забезпечити постійний контроль за 

дотриманням медичними 

працівниками заходів з охорони 

праці 

Постійно Голова 

комісії з 

інфекційного 

контролю 

 

Інженерний контроль 
1. Проводити постійну оцінку 

використання в структурних 

підрозділах лікарні природної 

вентиляції та проведення 

дезінфекції 

Постійно Голова 

комісії з 

інфекційного 

контролю 
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2. Проводити перевірку, технічного 

стану бактерицидних 

випромінювачів в структурних 

підрозділах закладу 

Постійно 

Голова 

комісії з 

інфекційного 

контролю 

 

3. Проводити розрахунок потреби в 

бактерицидних випромінювачів в 

залежності від технічного стану 

наявних опромінювачів 

Постійно 

Голова 

комісії з 

інфекційного 

контролю 

 

Засоби індивідуального захисту органів дихання для персоналу лікарні а 

хворих 
1. Щорічно проводити визначення 

потреби щодо засобів 

індивідуального захисту персоналу в 

залежності від ступеню ризику 

передачі МБТ (розрахунок 

необхідної кількості респіраторів) 

Щорічно Голова 

комісії з 

інфекційного 

контролю 

 

 VI. Заходи інфекційного контролю для запобігання захворювання на ГРВІ 

та грип 

Адміністративний контроль 

1. Проведення вакцинації проти грипу 

працівникам закладу 

Щорічно Адміністраці

я 

закладу 

 

2. Контроль стану здоров’я персоналу 

з недопущенням до роботи осіб з 

ознаками грипу та інших ГРВІ 

Постійно Голова 

комісії з 

інфекційного 

контролю 

 

3. Запровадження респіраторної 

гігієни / етикету при кашлі 

Постійно Голова 

комісії з 

інфекційного 

контролю 

 

4. Керування потоками хворих Постійно Голова 

комісії з 

інфекційного 

контролю 
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5. Проведення тренінгів з 

інфекційного контролю 

Постійно Голова 

комісії з 

інфекційного 

контролю 

 

Зменшення кількості потенційних джерел збудника інфекції 

1. Мінімізація відвідувань особами, що 

мають легкий клінічний перебіг і не 

належать до груп ризику з розвитку 

ускладнень 

В період 

епідемічног

о підйому 

захворюван

ості на ГРВІ 

та грип 

Завідувачі  

відділень 

 

2. Припинення планових відвідувань 

структурних підрозділів лікарні 

хворими з підозрілими або 

підтвердженими випадками грипу 

до того часу, доки вони не 

перестануть виділяти вірус у 

довкілля 

. 

 

В період 

епідемічног

о підйому 

захворюван

ості на ГРВІ 

та грип 

Завідувачі  

відділень 

 

Технічний контроль 
1. Проводити постійну оцінку 

використання в структурних 

підрозділах лікарні природної 

вентиляції та проведення 

дезінфекції 

 

 

 

 

 

Постійно Завідувачі  

відділень 

 

Засоби індивідуального захисту органів дихання для персоналу закладу 

1. Щорічно проводити визначення 

потреби щодо засобів 

індивідуального захисту персоналу з 

метою профілактики грипу та ГРВІ 

Щорічно Завідувачі  

відділень 

 

VII. Заходи щодо забезпечення матеріально-технічної бази 
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1. Забезпечення контролю за 

наявністю в закладі дезінфекційних і 

антисептичних засобів, 

зареєстрованих в Україні та їх 

застосування згідно з методичними 

вказівками (регламентами), 

затвердженими МОЗ України; 

дотримання вимог щодо зберігання 

деззасобів, ведення їх обліку та 

приготування робочих розчинів 

дезінфектантів 

 

Постійно 

Адміністрація 

підприємства 

 

2. 
Забезпечення контролю за 

наявністю в закладі обладнанням 

для здійснення дезінфекції 

(комплекти для прибирання, ємкості 

для проведення дезінфекції, 

бактерицидні опромінювані та ін..) 

Постійно 

Завідувачі  

відділень, 

Голова комісії 

з інфекційного 

контролю 

 

3. Забезпечення контролю за 

наявністю в закладі-засобів 

професійної гігієни та 

індивідуального захисту 

Постійно 
Завідувачі  

відділень 

 

4. Проведення поточного та 

капітального ремонтів в 

структурних підрозділів  

Згідно 

планів 
Директор 

 

 

 

 

Секретар міської ради      Людмила КОНЬКО 
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