
Інформація про хід виконання обласної цільової програми 

розвитку високоспеціалізованої медичної допомоги дорослому 

населенню на 2016 – 2020 роки 

 

Згідно із рішенням обласної ради від 26.01.2016 року №114 «Про 

затвердження Порядку розроблення обласних цільових програм, моніторингу 

та звітності про їх виконання, інформуємо про хід виконання обласної 

цільової програми розвитку високоспеціалізованої медичної допомоги 

дорослому населенню на 2016 – 2020 роки в КУ «Обласна клінічна лікарня 

ім. О.Ф. Гербачевського» Житомирської обласної ради» у 2018 році. 

 

Назва заходу 
Одиниці 

виміру 

Стан виконання 
Пояснення 

Заплановано Виконано 

Організаційні завдання. 
Забезпечення систе-

матичного перегляду 

законодавчої бази та 

медико-технологічної 

документації 

Кількість 

нормативних 

документів 

1 1  

Впровадження елект-

ронного документо-

обігу в консультанти-

вно-діагностичній 

поліклініці 

Кількість 

робочих 

місць, 

обладнаних 

персональним 

комп’ютером 

30 12 Відсутність 

коштів для 

придбання 

достатньої 

кількості ПК 

Створення електрон-

ного реєстру пацієнтів 

та впровадження 

електронної карти 

пацієнта 

Кількість 

пацієнтів 

10000 - Відсутність 

коштів для 

замовлення 

програмного 

забезпечення та  

придбання 

достатньої 

кількості ПК 
Впровадження елект-

ронного документо-

обігу у відділеннях 

стаціонару 

Кількість 

робочих 

місць, 

обладнаних 

персональним 

комп’ютером 

55 25 Відсутність 

коштів для 

придбання 

достатньої 

кількості ПК 

Підготовка лікарів на 

базі науково – практич-

ного центру 

Кількість 

лікарів 

140 869  

Забезпечення діяль-

ності обласного центру 

телемедицини та дис-

танційного навчання 

Кількість 

наданих 

консультацій 

100 160  

Підготовка фахівців 

КУ обласна лікарня у 

провідних вітчизня-

них та закордонних ме-

Кількість 

лікарів 

5 15  
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дичних закладах 

Створення 

мультідисциплінарного 

тренінгового центру 

Кількість 

центрів 

1 1  

III. Забезпечення якості лікувально-діагностичного процесу 
Реконструкція примі-

щень гематологічного 

відділення з переходом 

на боксовану організа-

цію відділення зі спеці-

альною бактерицид-

ною системою вен-

тиляції боксів 

Кількість 

відділень 

1 - Не виділені 

необхідні 

кошти  

Реконструкція центру 

реабілітації для хворих 

з ураженням нервової 

та опорно-рухової 

системи 

Кількість 

центрів 

1 - Не виділені 

необхідні 

кошти  

Забезпечення експрес-

лабораторії гематоло-

гічним автоматичним 

аналізатором 

Кількість 

апаратів 

1 - Не виділені 

необхідні 

кошти  

Забезпечення експрес-

лабораторії аналізато-

ром глюкози та лактату 

Кількість 

апаратів 

1 - Не виділені 

необхідні 

кошти  

Забезпечення експрес-

лабораторії іншим 

лабораторним облад-

нанням 

Кількість 

одиниць 

4 - Не виділені 

необхідні 

кошти  

IV. Розвиток нових медичних технологій 
Придбання стаціонар-

ної ангіографічної 

системи 

Кількість 

апаратів 

1 1  

Придбання ультразву-

кового апарату класу 

«Стандарт» 

Кількість 

апаратів 

1 2  

Придбання цифрового 

рентген-діагностично-

го апарату на 3 

робочих місця 

Кількість 

апаратів 

1 1 Отриманий по 

централізованій 

поставці апарат 

має два робо-

чих місця 

Придбання відео- 

системи ендоскопічної 

(гастроскоп) 

Кількість 

апаратів 

1 - Не виділені 

необхідні 

кошти 
Придбання відео- 

системи ендоскопічної 

(колоноскоп) 

Кількість 

апаратів 

1 - Не виділені 

необхідні 

кошти 
Придбання пересувно-

го ультразвукового 

апарату класу 

«Стандарт» 

Кількість 

апаратів 

1 1  



3 
 

Придбання 

холтерівського 

монітору ЕКГ 

Кількість 

апаратів 

1 - Не виділені 

необхідні 

кошти 
Придбання апарату 

штучної вентиляції 

легенів високого класу 

Кількість 

апаратів 

2 - Не виділені 

необхідні 

кошти 
Придбання апарату для 

проведення 

плазмофрезу 

Кількість 

апаратів 

1 1  

Придбання апарату для 

ультразвукової 

кавітації ран 

Кількість 

апаратів 

1 - Не виділені 

необхідні 

кошти 
Придбання стійки 

лапароскопічної 

хірургічної 

Кількість 

апаратів 

1 - Не виділені 

необхідні 

кошти 
Придбання 

гістерорезектоскопу 

Кількість 

апаратів 

1 1  

Придбання столу 

операційного 

багатофункціонального 

Кількість 

апаратів 

1 2  

Придбання риносину-

соскопу з набором 

інструментів 

Кількість 

апаратів 

1 - Не виділені 

необхідні 

кошти 
Придбання комплекту 

інструментарію для 

лапароскопічних 

втручань 

Кількість 

комплектів 

1 - Не виділені 

необхідні 

кошти 

Придбання 

електрохірургічного 

зварювального апарату 

Кількість 

апаратів 

1 - Не виділені 

необхідні 

кошти 
Придбання операцій-

ного світловолокон-

ного ректоскопу 

Кількість 

апаратів 

1 1  

Придбання набору 

хірургічного великого 

Кількість 

наборів 

1 - Не виділені 

необхідні 

кошти 
Придбання набору для 

однопортової лапаро-

скопії 

Кількість 

наборів 

1 - Не виділені 

необхідні 

кошти 
Придбання стійки 

лапароскопічної 

урологічної 

Кількість 

апаратів 

1 1  

Придбання нефроскопу Кількість 

апаратів 

1 - Не виділені 

необхідні 

кошти 
Придбання рентген-

неконтрастного столу 

для черезшкірної 

нефролітотрипсії 

Кількість 

одиниць 

1 - Не виділені 

необхідні 

кошти 

Придбання імуно-

ферментного аналі-

Кількість 

апаратів 

1 - Не виділені 

необхідні 
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затору з шейкером кошти 
Придбання приладу 

для програмного 

витягування хребта 

Кількість 

апаратів 

1 - Не виділені 

необхідні 

кошти 
Придбання 

лабораторних 

аналізаторів 

Кількість 

апаратів 

6 - Не виділені 

необхідні 

кошти 
Придбання іншого 

лабораторного 

обладнання 

Кількість 

одиниць 

8 - Не виділені 

необхідні 

кошти 
Придбання дозаторів 

для введення 

лікарських речовин 

Кількість 

одиниць 

5 5  

V Лікувальна робота 
Забезпечення 

лікарськими засобами 

(ЛЗ) та виробами 

медичного 

призначення (ВМП) 

високотехнологічної і 

високовартісної 

медичної допомоги 

1)Кардіохірургічне 

відділення; 

2)Відділення рентген-

ендоваскулярної 

хірургії та інтервен-

ційної радіології; 

3)Кардіологічне 

відділення 

4)Відділення 

анестезіології та 

інтенсивної терапії; 

5)Гематологічне 

відділення; 

6)Відділення 

гемодіалізу 

7) Відділення судинної 

хірургії; 

8)Відділення 

мікрохірургії ока; 

9)Ортопедо-

травматологічне 

відділення №1; 

10) Лабораторія  

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість 

пацієнтів 

Кількість 

пацієнтів 

 

 

Кількість 

пацієнтів 

Кількість 

пацієнтів 

 

Кількість 

пацієнтів 

Кількість 

пацієнтів 

Кількість 

пацієнтів 

Кількість 

пацієнтів 

Кількість 

пацієнтів 

 

Кількість 

досліджень 
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180 

 

485 

 

 

200 

 

230 

 

310 

 

260 

 

180 

 

 

2012653 

 

VI. Зміцнення матеріально-технічної бази 
Утеплення корпусів 

лікарні 

Кількість 

корпусів 

1 - Не виділені 

необхідні 

кошти 
Заміна ліфтів, які Кількість 2 - Не виділені 
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вичерпали свій ресурс ліфтів необхідні 

кошти 
Облаштування укриття 

для стаціонарних 

пацієнтів та чергового 

персоналу в 

цокольному поверсі 

лікувального корпусу 

№5 

Кількість 

укрить 

1 - Не виділені 

необхідні 

кошти 

 

В 2018 році завершена реконструкція приміщення неврологічного 

відділення з блоком інтенсивної терапії для надання медичної допомоги 

пацієнтам із гострим порушенням мозкового кровообігу на 4 поверсі 

лікувального корпусу №5. Підрозділ устаткований моніторами 

спостереження за пацієнтами, дихальним обладнанням, функціональними 

протипролежневими лікарняними ліжками, двома кисневими консолями, 

системою відеоспостереження за хворими та протипожежною сигналізацією. 

Завершена реконструкція приміщень, призначених для двох нових 

філій відділення гемодіалізу КУ обласна лікарня в м. Житомирі (10 

гемодіалізних місць) та в м. Овручі (5 гемодіалізних місць). Вказані філії  

розпочали роботу відповідно в липні та у серпні 2018 року, що дозволило 

ліквідувати чергу пацієнтів із термінальним ступенем ниркової недостатності 

для отримання замісного лікування. 

На I поверсі консультативно-діагностичної поліклініки відкритий 

кабінет для прийому важкохворих та маломобільних пацієнтів, який об- 

лаштований сучасним медичним обладнанням. 

Проведені капітальні ремонти операційної нейрохірургічного 

відділення, блоку інтенсивної терапії опікового відділення, кисневої станції 

із встановленням кисневого газифікатору на 2 м
3
, та поточні ремонти в  

гематологічному, отоларингологічному, урологічному, ендокринологічному, 

проктологічному та торакальної хірургії відділень.  

В приміщенні цокольного поверху будівлі колишньої поліклініки, в 

якому до того розміщувалася пральня консультативно-діагностичної 

поліклініки, улаштована додаткова кімната лікарняного архіву (40 м²), що 

дало можливість позбутися дефіциту площ для зберігання медичних карт 

стаціонарного хворого протягом нормативного терміну. 

Проведений ремонт стола операційного універсального в 

кардіохірургічному відділенні, капітальний ремонт помпи системи 

охолодження магнітно-резонансного томографа, забезпечене технічне 

обслуговування ангіографічної системи Innova 3100.  

За кошти із різних джерел, в т.ч. обласного бюджету, в 2018 році 

придбана апаратура та обладнання, які не були внесені до програми на час її 

прийняття: дерматоскоп для кабінета дермато-венеролога консультативно-

діагностичної поліклініки; лапароскоп для відділення інвазивних методів 

діагностики та лікування; сухожарова шафа, стерилізатор медичного 

інструментарію, апарат електрохірургічний «Діатерм 100» та 2 камери для 
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зберігання стерильних медичних виробів «Панмед 5-с» для ортопедо-

травматологічного відділення №1; центрифуга ОПн-3,01 «Дастан» для 

експрес-лабораторії; мікроскоп МІКМЕД – 5 бінокулярний для ЦКДЛ; 

кардіодефібрилятор-монітор для відділення інтенсивної терапії для 

післяопераційних хворих; механічний стіл для операцій для 

кардіохірургічного відділення; ендоскопічна відеогастродуоденоскопічна 

система з боковою оптикою та комплект обладнання для проведення 

відеодуоденоскопії для ендоскопічного відділення; стіл операційний для 

ортопедо-травматологічного відділення №2 (кістково-гнійна хірургія); апарат 

ультразвукової діагностики для гастроентерологічного відділення; 

фібробронхоскоп для відділення торакальної хірургії; електрокардіограф 3-х 

канальний Heaco для неврологічного відділення; ацидогастрограф та 

лапароскоп для хірургічного відділення; оптичний ректороманоскоп з 

волоконними світловодами та біопсійними каналами для проктологічного 

відділення; монітор пацієнта для пульмонологічного відділення. 

4 відділення лікарні (проктологічне, ревматологічне, неврологічне для 

хворих з гострим порушенням мозкового кровообігу та філія відділення 

гемодіалізу в м. Житомирі) в 2018 році успішно пройшли аудит з боку 

Асоціації «Служба організації інфекційного контролю» і отримали статус 

«Чиста лікарня – безпечна для пацієнта». Таким чином, загальна кількість 

відділень лікарні, які мають такий статус, сягнула 10. 

Аптечний склад лікарні підключений до мережі Інтернет, що дало 

можливість старшим сестрам медичним клінічних відділень подавати заявки 

на лікарські засоби для лікування пацієнтів із числа членів БО «Лікарняна 

каса Житомирської області» в електронному вигляді без зайвої затрати 

робочого часу для відвідування офісу благодійної організації. 

 Отже, діюча обласна цільова Програма розвитку високоспеціалізованої 

медичної допомоги дорослому населенню на 2016 – 2020 роки довела свою 

ефективність, що підтверджено інформацією, наведеною в додатках. 

Додатки:  

1. Показники продукту обласної цільової Програми розвитку 

високоспеціалізованої медичної допомоги дорослому населенню на 2016 – 

2020 роки (виконання за 2018 рік). 

 

2. Інформація про видатки, передбачені в обласному бюджеті на 2018 рік 

на виконання обласної цільової Програми розвитку високоспеціалізованої 

медичної допомоги дорослому населенню області на 2016 – 2020 роки за 

2018 рік станом на 01.01.2019.  

 

Начальник управління охорони здоров′я 

облдержадміністрації                                                               М.П. Суслик 
 

 



7 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шевченко 

43-87-31 


