
 Реалізація проектів міської 
Програми 

 розвитку охорони здоров’я  
на 2016-2017 роки 

 
  



Проект   
“Невідкладна медична допомога” 

• Мета – якісне обстеження пацієнта та скорочення  часу 
його перебування  (з 120 до 40 хвилин) у приймальному 
відділенні. 

 

• У 2016 році придбано сучасне діагностичне та 
лабораторне обладнання для приймальних відділень 
міських лікарень на загальну суму 15,3 млн грн.  
(аналізатори крові та сечі, монітори пацієнтів, пересувні 
апарати ультразвукової діагностики, ЕКГ – апарати, 
наркозно-дихальна апаратура, спірометри, мобільні 
рентгенівські системи, електрокардіографи, 
дефібрилятори тощо).  

 



 



Проект   
“Невідкладна медична допомога” 

• За співфінансуванням з державного (400,0 тис грн.) та 
міського (376,0 тис грн.) бюджетів у 2016 році  
проведений капітальний ремонт приймального 
відділення стаціонару Центральної дитячої міської 
лікарні.  

 

• Завдяки проведеній роботі вдалося забезпечити якісне 
обстеження пацієнта, скоротити середній термін його 
перебування у приймальному відділенні до 60  хвилин, 
зменшити відсоток розходжень діагнозу при 
госпіталізації та заключного клінічного діагнозу до 2,6%.  





Проект   
“Невідкладна медична допомога” 

• Завдяки фінансуванню з міського бюджету  

 (6,63 млн грн. у 2016 році) закуплено лікарські засоби та 
інші витратні матеріали - медична  допомога пацієнтам у 
приймальних відділеннях, травмпунктах, реанімаційних 
відділеннях (перша доба) надається безкоштовно.  

 

• У 2017 році на зазначену мету було передбачено  9,4 млн 
грн. 



Будівництво автономних джерел 
енергоживлення  

• Мета – забезпечення безперервного лікувально-
діагностичного процесу при виникненні надзвичайних 
ситуацій. 

 

• У двох міських лікарнях (ЦМЛ №1 та ЦМЛ №2)  
встановлені автономні  джерела енергоживлення  (на що 
витрачено відповідно 1401 тис. грн. та 742,9 тис. грн. з 
міського бюджету) 



Створення  
амбулаторій сімейного лікаря 

• Мета – наближення первинної медичної допомоги до 
населення. 

• Наприкінці 2016 року відкрито амбулаторію сімейного лікаря 
за адресою: вул. Корольова, 46, м. Житомир (1,5 млн грн.). 

• У жовтні 2017 року відкрито амбулаторію сімейного лікаря  за 
адресою: вул. Героїв Десантників 23, м. Житомир, ( на 
реконструкцію приміщень спрямовано 1,6 млн грн.) 

• Завершуються роботи з  реконструкції приміщень за адресою: 
вул. Старочуднівська, 12/77, м. Житомир, під амбулаторію 
сімейного лікаря  (1,8  млн грн.) 

• На дооснащення амбулаторій меблями, інвентарем тощо 
спрямовано 1,3 млн грн бюджетних коштів. 

• Виготовлено проектно-кошторисну документацію на 
проведення реконструкції приміщення під амбулаторію 
сімейного лікаря за адресою: вул. Покровська, 159. 
  

 



 



Впровадження сучасних технологій організації 
медичного обслуговування населення  

• Мета – запровадження електронного попереднього запису 
до лікарів, перехід на ведення медичної документації в 
електронному вигляді. 

• У 2016 році придбано 37 комплектів комп’ютерної техніки 
для поліклініки №2 ЦМЛ №1,  автоматизовано 20 робочих 
місць (спрямовано 677,5 тис грн. з міського бюджету). 

• У 2017 році придбано  80 комплектів комп’ютерної техніки та 
програмного забезпечення для приймальних відділень 
стаціонарів, реєстратур поліклінік та  амбулаторій з метою  
створення єдиного медичного інформаційного простору 
(спрямовано  2,8 млн грн.). 

• Запроваджуються проекти «Поліклініка без черг» та «Оцінка 
якості обслуговування», здійснюються підготовчі заходи до 
роботи в системі eHealth в умовах реформування первинної 
ланки надання медичної допомоги. 

 





Впровадження госпрозрахунку  
в стоматологічних поліклініках 

• У 2016 році для стоматологічних поліклінік №1 та №2, які 
обслуговують доросле населення, закуплено медичне 
обладнання на загальну суму 1,5 млн грн. 

• У 2017 році проведені тендерні торги та придбано рентген-
діагностичне обладнання для стоматологічних поліклінік №1 
та №2 на суму  650,0 тис грн. 

• З 01.01.2017 у цих стоматологічних поліклініках 
запроваджено госпрозрахунок в обсязі 25% від загальної 
кількості послуг, що дало можливість забезпечити стабільну 
виплату заробітної плати співробітникам  (за 2017 рік від 
госпрозрахункової діяльності надійшло коштів у сумі   
3 334,7 тис грн.) 



Соціальний захист медичних працівників 

• У 2016 році було спрямовано 231,4 тис грн. на 
придбання проїзних квитків для медичного персоналу 
первинної ланки. 

• У 2017 році на придбання проїзних квитків передбачено 
473,9 тис грн.  

• З метою недопущення заборгованості по оплаті праці 
працівникам міських закладів охорони здоров’я з 
міського бюджету спрямовано:  

• у 2016 році –  14 969,9 тис грн.,  

• у 2017 році  – 34 480,0 тис грн. 

 



Зміцнення матеріально-технічної бази 
міських лікарень 

Завдяки субвенції з державного бюджету на здійснення 
заходів соціально-економічного розвитку та 

співфінансування з міського бюджету в 2017 році 
розпочато реалізацію проектів: 

 

« Протидія поширенню онкологічних захворювань» 

«Малоінвазивна хірургія» 

«Розвиток медичних послуг з підтримки материнства та 
дитинства у м. Житомирі»  

 

 



Проект  
«Протидія поширенню онкологічних 

захворювань» 

• Мета – збільшення у структурі онкозахворюваності 
питомої ваги новоутворень, виявлених у І-ІІ ст. 

• Для досягнення мети необхідно створити умови для 
своєчасної діагностики злоякісних новоутворень, а саме – 
придбати обладнання, яке дасть змогу діагностувати 
патологічні зміни на ранніх стадіях. 

   У рамках реалізації проекту у 2017 році було проведено 
інформаційно-медійну кампанію з питань профілактики та 
раннього виявлення раку молочної залози та раку шийки 
матки серед населення міста «Стоп рак» із залученням 
ЗМІ, фахівців закладів охорони здоров’я та управління 
охорони здоров’я, приватних медичних закладів. 

  



Проект  
«Протидія поширенню онкологічних 

захворювань» 

  
 

  Упродовж 2016-2017 років для міських лікарень 
придбано діагностичне обладнання:   

 рентгенівські апарати  (3 од. на суму  6 160,0 тис грн)  

 кольпоскопи (9 од. на суму 879,0 тис грн)   

 відеоколоноскопи (2 од. на суму 5 034,9 тис грн)  

 відеогастроскоп дитячий ( 2 010.0 тис. грн) 

 датчики до апарату ультразвукової діагностики  
(716,47 тис грн) 

 

 

  

 



Проект «Малоінвазивна хірургія» 

• Мета – збільшення питомої ваги оперативних втручань, що 
здійснюються за допомогою малоінвазивних методів із 
застосуванням відеоендоскопічної апаратури, створення 
гібридних операційних малоінвазивної хірургії. 

 

  В рамках реалізації проекту було придбано: 

 для ЦМЛ №1 : 

• Відеолапароскопічна система з інструментами та 
електрохірургічним апаратом (3 699,0 тис грн) 

• Електрохірургічний апарат аргоноплазмової  

   коагуляції (399,5 тис грн) 





Проект «Малоінвазивна хірургія» 

 

Для ЦМЛ №2 : 

• Відеоендоскопічні системи ( 1 191,0 тис грн,  2 559,3 тис грн) 

• Ультразвуковий дисектор (620,0 тис грн) 

• Електрохірургічний апарат (399,5 тис грн) 

• Машину мийно-дезинфекційну автоматичну для 2-х гнучких 
ендоскопів (411,2 тис грн) 

• Стіл операційний (231,4 тис грн) 

• Операційний світильник на 48 рефлекторів (325,0 тис грн) 

  

 

 







Проект 
 «Розвиток медичних послуг з підтримки 

материнства та дитинства у м. Житомирі»  

• Мета проекту – створення умов для надання жінкам належної 
медичної допомоги, в тому числі при пологах, здійснення 
моніторингу вітальних функцій новонароджених та, за 
необхідності, проведення інтенсивного лікування. 

 Для досягнення мети було придбано обладнання: 

• Відкрита реанімаційна система для новонароджених (200,0 тис грн) 

• Апарат ультразвукової діагностики експертного класу (2 633,5 тис грн) 

• Інкубатор закритого типу для інтенсивної терапії глибоко 
недоношених новонароджених (566,5 тис грн) 

• Наркозно-дихальний апарат (825,0 тис грн) 

• Ліжко акушерське (226,0 тис грн) 

• Операційний світильник на 28 рефлекторів (247,6 тис грн) 

 

 

 



• Всього завдяки субвенції з державного бюджету на 
здійснення заходів соціально-економічного розвитку та 
виділеному фінансуванню з міського бюджету для 
міських лікарень було придбано медичного обладнання 
на суму 20,5 млн грн у 2016 році та на 25,3 млн грн 
у 2017 році . 

 

  

• Сподіваємось, що такий суттєвий внесок у зміцнення 
діагностично-лікувальної бази закладів охорони здоров’я 
сприятиме їх перетворенню у потужні лікарні 
інтенсивного лікування. 

 



Проведення капітальних ремонтів, 
реконструкцій будівель та приміщень 

 закладів охорони здоров’я 

 

• Упродовж 2016-2017 років найбільшу кількість капітальних 
ремонтів було проведено у Центральній дитячій міській лікарні:  

 

Філії «Крошня» ( вул. Бульби-Боровця 6); 

Філії «Корбутівка» (вул. Чуднівська 129-а); 

Філії по вул. Л. Українки, 4 ; 

Частини дитячої поліклініки Богунського району (пр. Миру 11); 

ЛОР відділення стаціонару; 

Педіатричного відділення стаціонару. 

на загальну суму  4 094,76 тис грн. 


