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Звіт
КП «Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання»
Волинської обласної ради про підсумки діяльності у 2018-2019 роках
І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
КП «Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання» у
звітному році працювало стабільно, виконавши основні завдання по забезпеченню
різнопрофільною високоспеціалізованою медичною допомогою ІІІ рівня, в тому
числі і невідкладною, дитячого населення області.
У 2018 та 2019 роках керівництвом закладу проведена робота, направлена на
підвищення якості і ефективності організації лікувально - діагностичного процесу
в структурних підрозділах, покращення матеріально-технічної бази шляхом
проведення ремонтних робіт та закупівлі діагностичного обладнання, залучення
позабюджетних коштів, впровадження новітніх технологій і покращення системи
управління якістю медичних послуг у відповідності до вимог діючих стандартів.
Заклад у складі Волинської обласної дитячої клінічної
лікарні
на 325
ліжок з обласною дитячою консультативною поліклінікою у 300 відвідувань в
зміну та санаторію для дітей з батьками « Дачний » на 100 ліжок забезпечив
надання об’єму медичних послуг третинного рівня дитячому населенню області.
На виконання рішення Волинської обласної ради № 22/27 від 20 грудня 2018 року
здійснено перехід ВОДТМО в Комунальне підприємство «Волинське обласне
дитяче територіальне медичне об’єднання» Волинської обласної ради.
Після затвердження розпорядженням голови обласної ради № 106 від
02.05.2019 року Статуту КП «Волинське обласне дитяче територіальне медичного
об’єднання», заклад отримав Ліцензії на провадження господарської діяльності з
медичної практики ( наказ МОЗ України № 1946 від 19.09.2019 року) та на право
здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів ( Протокол від 19.09.2019 року) і був ресертифікований на
відповідність вимогам Стандарту якості ДСТУ ISO 9001:2015 до 27.08.2022 року.
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Покращувалась матеріально - технічна база шляхом здійснення поточних
ремонтів приміщень у структурних підрозділах лікарні та санаторію,
господарських спорудах.
Завершено ремонтні роботи у педіатричному відділенні № 2. Завдяки
спонсорській допомозі та виділеним коштам заклад отримав нове медичне
обладнання та апаратуру.
З 1 жовтня 2019 року внесено зміни у структуру ліжкового фонду
Волинської обласної дитячої клінічної лікарні із зміною профілів та оптимізацією
ліжкового фонду лікарні до 325 ліжок. За гострої потреби створено Центр слуху та
дитяче нейрохірургічне відділення на 10 ліжок. Продовжувалось впровадження
сучасних високотехнологічних методів лікування хворих. Здійснено понад 74 (з
моменту
впровадження)
отоларингологічних
втручань
з
метою
слухопротезування шляхом кохлеарної імплантації. Операції проведені за участі
Томаса Ленартца, професора з Німеччини, старшого наукового співробітника ДУ
« Інститут отоларингології ім.проф. О. Коломійченка » Бориса Миронюка та
дитячих отоларингологів закладу. При цьому, телемедичним шляхом надавалась
можливість спостерігати за ходом операції для бажаючих колег – отоларингологів.
Розпочата робота по напрямку катамнестичного спостереження, який
включено до Пакету медичних послуг з НСЗУ- « Медична реабілітація немовлят,
які народились, передчасно та хворими або захворіли». Сформована
мультидисциплінарна команда фахівців, що пройшли спеціальне навчання по
реабілітації цієї категорією хворих.
Здійснювався міжобласний скринінг новонароджених на ФКУ і гіпотиреоз
- для Волинської, Рівненської, Житомирської, Тернопільської, Вінницької
областей. Виконувались Державні програми по забезпеченню дітей з рідкісними
та важкими у перебігу ( орфанними) захворюваннями медикаментами.
В санаторії для дітей з батьками « Дачний» з листопада 2019 року
проводилось реабілітаційне оздоровлення дітей з дитячим церебральним
паралічем (ДЦП) на виконання
на виконання Постанови КМ України від
27.03.2019 року № 309. В поточному році санаторій готовий продовжувати
надавати послуги реабілітаційного лікування дітям, які мають статус інвалідів за
Постановою КМ України № 994 від 4.12.2019 року.
ІІ.Робота з кадрами.
Кадрове забезпечення.Кількість лікарів ВОДТМО
№п/п
1
2
3
4

Кількість лікарів
К-ть посад за штатним розписом
К-ть зайнятих посад
К-ть фізичних осіб
Процент укомплектованості

2018
192
188
167
88.8%
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2019
184
172
162
88%
2

Кількість середнього медичного персоналу ВОДТМО
№п/п
1
2
3
4

Кількість медичних сестер
К-ть посад за штатним розписом
К-ть зайнятих посад
К-ть фізичних осіб
Процент укомплектованості

2018
401.5
401.5
430
107.0

2019
392.0
392.0
384
98

Прийом, переведення і звільнення працівників ВОДТМО проводиться
згідно чинного законодавства - КЗпП України, з дотриманням Закону України
«Про захист персональних даних».
ВОДТМО
Прийнято
Звільнено
2018
2019
2018
2019
Лікарі
17
16
5
22
Середній медперсонал

15

22

27

59

Лікарі та молодші спеціалісти з медичною освітою лікарні атестуються та
проходять курси підвищення кваліфікації згідно затвердженого плану на рік.
За 2019 рік згідно плану підвищили кваліфікацію всього 109 ( 72 2018)
працівників закладу. Підвищували кваліфікаційний рівень шляхом проходження
курсів стажування, тематичного удосконалення та на передатестаційних циклах
37 лікарів.
На навчальній базі Луцького базового медичного коледжу підвищили
кваліфікацію -73 ( 42- 2018 рік) молодших спеціалістів з медичною освітою.
Атестаційною комісією управління обласної державної адміністрації за 2019
рік присвоєно кваліфікаційні категорії: лікарям всього – 35 в тому числі вищу
кваліфікаційну категорію –23, першу кваліфікаційну категорію –8, другу
кваліфікаційну категорію – 4.
Атестовано за 2019 рік –79 молодших спеціалістів з медичною освітою, з них
на вищу кваліфікаційну категорію – 53, на першу кваліфікаційну категорію –14,
на другу кваліфікаційну категорію –12
У 2019 році – 49 лікарів закладу приймали участь в науково-практичних
конференціях, симпозіумах, з’їздах, семінарах, конгресах в різних містах
України, 3 лікарів успішно пройшли стажування за кордоном.
Налагоджена співпраця з профільними міжнародними та республіканськими
спеціалістами, що дозволяє проводити спільні оперативні втручання і
консультації на базі закладу. Зокрема,
З метою впровадження новітніх технологій та постійного навчання
персоналу фахівці ВОДТМО регулярно приймали участь у всіх анонсованих
телемедичних конференціях, міжнародних та всеукраїнських медичних форумах,
готували і проводили семінари для дитячих районних спеціалістів. Заклад
надавав можливість педіатрам та іншим спеціалістам області брати участь у
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навчальних Інтернет-конференціях, які організовують МОЗ України, Львівський
національний медичний університет та Національна медична академія
післядипломної освіти ім. Шупика, на базі закладу проведені виїзні курси ПАЦ
по педіатрії та ТУ по профілях, впродовж року за сприянням професора
тератолога із США В. Вертелецького здійснюється окремий навчальний процес
по типу міжнародного вебінару із проблем вроджених вад розвитку у
новонароджених .
38 інтернів у 2019 році будуть проходити 2-х річне навчання на базі
ВОДТМО, з них 20- після закінчення мають приступити до роботи в закладі.
Підвищувався фаховий рівень працівників. 37 лікарів навчалися на курсах
підвищення кваліфікації , 49 відвідали всеукраїнські і міжнародні медичні
форуми, семінари,конференції, тренінги , за кордоном в клініках Канади , Італії,
Франції, Німеччини, Швеції, Польщі стажувались 15 фахівців. 122 лікарів із 162
мають кваліфікаційні категорії, відповідно працівників середнього медичного
персоналу - 211 із 384. Лікар хірург дитячий пройшов річний цикл навчання
к дитячій клініці Франції, лікар нейрохірург завершує 3-х місячний
навчальний цикл по нейрохірургії у США.
Показник
Всього лікарів
З них атестовано

2018
166
123

Вища категорія / відсоток
І категорія/ відсоток
ІІ категорія/ відсоток
Всього середніх медпрацівників
З них атестовано

2019
162
122

82 – 66,6%
82-67 %
27-22 % 23 – 19%
27 – 22%
17-14%
425
384

296
281
Вища категорія / відсоток від потребуючих
210 -71%
211-75%
І категорія/ відсоток від потребуючих
51 17%
39-14%
ІІ категорія/ відсоток від потребуючих
35 - 12%
31- 11%
Продовжувалась співпраця із спеціалістами з ДУ «Інституту
отоларингології» та «Інституту серця» МОЗ України, іншими лікпрофзакладами
держави і області , які сумісно із фахівцями КП ВОДТМО надавали профільну
допомогу хворим дітям безпосередньо в
умовах ВОДКЛ, наближуючи
високоспеціалізовану медичну допомогу ІУ рівня до маленьких волинян.
ІІІ. Основні фінансові показники ВОДТМО ( в гривнях)
Волинська обласна дитяча клінічна лікарня
Показники
Вартість

1ліжко день

Вартість 1 л/д по
кошторису

Фактичні видатки з
залученими коштами

2018

2019

2018

2019

630.13

754.53

597,39

816.73
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У т. ч.
медикаменти

10.23

11.00

без програм

без програм

програмами

з програмами

11,60

13.57

49. 45 з

У т. ч. по
харчуванню

68,85

157.82

12,08

14.84

45.22

САНАТОРІЙ ДЛЯ ДІТЕЙ З БАТЬКАМИ “ДАЧНИЙ”
Показники

Вартість 1 ліжко-дня
У тому числі по медикаментах
У тому числі по харчуванню

Вартість одного
л\д по
кошторису

Фактичні видатки з
залученими коштами

2018

2019

2018

2019

292,61
9,31
38,0

352.54
10,0
40,80

322,65
11,49
38,40

416.27
9.77
47.68

Фінансування бюджету
Стаття витрат
Загальний кошторис
В тому числі ,

2018 рік
89 065 050.0 грн

100 165 503,66

Заробітна плата
Енергоносії
Від ЧАЕС
Для придбання інгаляційного наркозу
КЕКВ 2210 – Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар

69 325 260.0
7 863 600.0
149 000.0
69 940.0
1 089 000.0

79 332 752 ,66
8 891 100.0
700 000,0
45 200.0
1 100 525.34

КЕКВ 2240 – оплата послуг, крім
комунальних

566 117.0

1 406 729.32

-

951 230.0

КЕКВ 3110 – придбання обладнання
:-

2019

Середні показники заробітної плати
для лікарів
Середній медперсонал
Молодший медперсонал
Інший персонал

2018

2019

6500
4600
3700
4200

8100
5300
4400
5200
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Кошти на виконання Державних програм за 2018-2019 роки
Перелік програм

2018

2019

Сума , грн
Централізована закупівля для онкохворих дітей

9 073047.7

Централізована закупівля для дітей, хворих на гемофілію

4 964 483.5
Обласний
540 113.7
730 976.6

Централізована закупівля хворих на нанізм різного походження КОНВЕНЦІЯ ООН
Централізована закупівля продуктів лікувального харчування для
дітей , хворих на фенілкетонурію - ФКУ
УОЗ обласний бюджет
Централізована закупівля медикаментів для дітей , хворих на
церебральний параліч - ДЦП
«Репродуктивне здоров’я нації » за напрямом Централізована
закупівля препаратів для лікування дихальних розладів
новонароджених - сурфактантів
“ Централізована закупівля медикаментів для
дітей з первинним імунодефіцитом”
“ Централізовані заходи з надання допомоги хворим на цукровий
діабет
Централізована закупівля матеріалів для визначення рівня глюкози
в крові, глікованого гемоглобіну
Централізована закупівля медикаментів для дітей , хворих на
муковіcцидоз

19 397 422,79

-

8 887 088,04
Обласний
-485 503,52
539 824,39

1 678 094.2

-------

660 329.0

2 195 877,12
162 673,52

2 704 830.8
Обласний
499 905.0
878 799.3
Обласний
185 520.0
Обласний

1 171 962,84

578 429,51

-

96 231.5

505 760.5

442 946,00

2 296 229.8
Обласний
658 425.6
10 371 148.0

2 228 223,67
Обласний
457 885,64
2 373 731,37

1 700 964.6

1 532 989,01

Обласний
477 476,8
Обласний
33 102.1

Обласний
49 423,75
Обласний
156 952,95

Медикаменти для хворих, які страждають на орфанні метаболічні
обмінні захворювання по 1 хворому з хворобами Фабрі і Помпе
Інгаляційний наркоз

-

5 051 698,88

Всього : централізованих коштів

35 630 142.6

« Централізована закупівля реактивів для проведення скринінгу
новонароджених на фенілкетонурію , вроджений гіпотиреоз та
муковісцидоз »
Централізована закупівля лікарських засобів для лікування дітей,
хворих на резистентну форму ювенільного ревматоїдного артриту
ЮРА
Медикаменти для хворих з нирковою недостатністю

Обласний
22 000,00

42 366 990,02

УОЗ обласний бюджет кошти для хворих ФКУ

2 195 877,12

2 490 774.7

1 171 765,86

З обласного бюджету
ЗАЛУЧЕНІ кошти
№

1

Благодійна допомога в грн
БФ «Серце в долонях»

2018
2 657 710

2019
6 574 823
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2
3
4
5
6
7
8
9
10

Рита Лімротт ( Німеччина)
БФ Стопрак
БФ « Допомагати просто»
Дитяча місія Україна
БФ Віктора Пінчука « Соціальна
ініціатива»
Міжнародний БФ « Україно! Я за тебе»
Фонд Рината Ахметова
БОБФ « Свічадо»
Українсько-Американська
культурна
організація
ВСЬОГО
ОТРИМАНО ВІД ОРЕНДИ
Площа оренди

2 041 199
1 283 511
817 323
616 945
630 000

8 520 488
1 217 263
782 919
469 051

385 395
280 472

372 296
3 500 000
125 000,
241 304

14 274 733,12
421 539

24 610 556.6

419,8кв.м

-

209 419
419,8кв.м

Для проведення ремонтних робіт
№
І

обласний бюджет розвитку:

2018
2019
1 169 634.0 150 000,0

ІІ

Благодійники

424 263,0

970 286.0

ІУ. Основні показники діяльності закладу за 2018 - 2019 роки
Показники
діяльності

ВОДКЛ
Зайнятість ( робота ) ліжка
Обіг ліжка
Середня тривалість лікування
Летальність загальна
Питома вага госпіталізованих сільських мешканців
Оперативна активність
Ендохірургічні лапароскопічні втручання ( малоінвазивні)

Проліковано хворих у ВОДКЛ, з них померло

Отримали реабілітаційне лікування в санаторії для дітей
з батьками « Дачний »
Прийнято в
обласній дитячій консультативній
поліклініці

2018

2019

295,3

298,2

35,0
8,4
0,38
61,0
58,6
582
12 252
47

36,3
8,2
0,48
62,1
56,3
543
11 871
57, в т.ч 43

1 613
66 422
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до 1року
життя

1572
66048
7

Проліковано в неонатальному центрі,
летальність
Виїзди до новонароджених

1019

954

8,0

11,0

255

244

Надана допомога при виїздах
291
282
Скеровано у заклади ІУ рівня
210
157
В цілому показники діяльності закладу корелюються з даними за минулий рік.
Ріст показника летальності по закладу відбувся за рахунок активного скерування
важкохворих, в тому числі і з невиліковною патологією для паліативної терапії, з
усіх районів саме на ІІІ рівень надання високоспеціалізованої медичної допомоги;
при цьому загальний показник малюкової смертності по області – незначно
знизився з 7,44 у 2018 році до 7,32 у 2019 році в перерахунку на 1000 народжених.
Всі випадки летальності у стаціонарі ВОДКЛ були непопереджувані по причині
важкості стану, некурабельності патології та несумісності з життям.
Основні напрямки діяльності
Амбулаторна консультативна високоспеціалізовані різнопрофільна
допомога в умовах обласної консультативної дитячої поліклініки на 300
відвідувань в зміну надається для всього дитячого населення області або 238 341
жителю області у віці до 18 років. За минулий рік кількість звернень хворих дітей
до лікарів поліклініки - 66 048. Тут перебувають під цілорічним спостереженням
обласних профільних спеціалістів діти з групи рідкісних ( орфанних) захворювань,
серед яких хвороби, що фінансуються по Державних програмах і потребують дуже
затратного лікування – ювенільний ревматоїдний артрит ( ЮРА), муковісцидоз,
цукровий діабет, важка генетична патологія, хвороби обміну речовин, гемофілія,
тощо.
У ВОДКЛ – єдиний кабінет дитячої стоматології, де здійснюються стоматологічні
процедури з можливістю анестезії, що вкрай важливо для надання
стоматологічних послуг дітям з інвалідністю, тощо.
Приймально-діагностичне відділення – надзвичайно важливий підрозділ в
структурі закладу. У 2019 році здійснена реорганізація структури ліжкового
фонду лікарні і кількість діагностичних педіатричних ліжок зросла до 10. Завдяки
залученим коштам проведено ремонт у приймально- діагностичному відділенні,
облаштовані окремі діагностичні бокси, в яких після обстеження, встановлення
діагнозу і надання допомоги діти або скеровуються на подальше спеціалізоване
лікування у вузькопрофільні відділення або виписуються додому ( за 2019 рік у
62% випадків хворі після діагностики і надання допомоги були виписані додому).
Відділення у всі вихідні та святкові дні і в нічний час фактично виконує
функцію цілодобової дитячої поліклініки для жителів м. Луцька і приміських
територій, коли на амбулаторний прийом звертаються батьки із хворими дітьми.
Цілодобовий дитячий травмпункт - єдиний в обласному центрі також забезпечує
невідкладною допомогою всіх потребуючих травмованих дітей .
Звіт Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання
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Неонатальна допомога
У 2019 році на ліжках для хворих і недоношених новонароджених було
проліковано 954 хворих, з них 433 ( 45.4%) поступило з пологових
стаціонарів районів області. У 2018 році дані цифри становили 1015 і 275 (
27%) відповідно. Незначне зменшення кількості пролікованих у ВОДКЛ
новонароджених пояснюється зменшенням показника народжуваності,
натомість, кількість поступлень з районів області – зросла.
В останньому кварталі минулого року незначно зменшилась кількість
недоношених новонароджених хворих з масою тіла до 1500г, що може бути
пов’язано із початком роботи обласного перинатального центру.
В обласній дитячій клінічній лікарні створені всі умови для забезпечення в
повному об’ємі надання консультативної, а за потреби і хірургічної
спеціалізованої
різнопрофільної
медичної
допомоги
потребуючим
новонародженим. Кількість оперативних втручань хворим становило 63 у 2018
році та 67 у 2019. Серед операцій - дуже складні втручання при множинних
патологіях у перші дні життя хворим з малою вагою при народженні.
На ліжка для новонароджених і недоношених, що надають спеціалізовану
третинну допомогу, поступають хворі з дому, переводяться на долікування
хворі із пологових стаціонарів а в їх числі і ті, що потребуватимуть
застосування сурфактантів - дорого вартісної терапії для забезпечення функції
дихання в неонатальному періолді. Серед хворих, які надходять впродовж
першого місяці життя у дитячу лікарню- є ті, хто має супутню інфекційну
патологію і потребує лікування в окремих боксах. Тому надзвичайно
актуальним є проведення
ремонту неонатального корпусу і створення
належних умов для лікування цієї групи хворих ( близько 180 на рік).
Діяльність виїзної неонатальної бригада невідкладної допомоги у 2019 році
провела 244 виїзди в пологові стаціонари ( 255 – 2018 рік), невирішеною
проблемою в даний час є перевезення важко хворих дітей на ІУ рівень.
В закладі організована робота кабінету катамнестичного спостереження,
спеціалісти якого опікуються дітьми після виписки із стаціонару ( катамнез у
віці до 3-х років)
В даний час готуються документи для укладання Договору з НСЗУ по
пакету «Медична допомога у складних неонатальних випадках» та послуг по
панету «Медична реабілітація немовлят, які народились передчасно та/або
хворими, упродовж перших трьох років життя».
Хірургічна допомога дітям області забезпечується на 11 різнопрофільних
дитячих хірургічних ліжках (160 ліжок хірургічного профілю).
У 2019 році на даних ліжках проліковано 7144 хворих, оперовано 4032 .
Серед оперативних втручань - 543 виконано із використанням новітньої
лапароскопічної апаратури. Проводились надскладні оперативні втручання при
онкопатології на головному мозку, слуховідновлюючі опреції на середньому
вусі, на органах травлення при складних вроджених вадах розвитку шлунковоЗвіт Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання
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кишкового тракту у новонароджених, які виконуються лише на ІУ рівні
надання допомоги в університетських клініках. Серед цих оперативних
втручань – гастрошизіс, хвороба Гіршпрунга, атрезія ануса, пілоростеноз
полікістоз нирки, атрезія стравоходу, пластика діафрагми, вроджена
гідроцефалія. З метою впровадження сучасних технологій реформовано
хірургічні служби - створено відділення дитячої нейрохірургії на 10 ліжок –
лікар нейрохірург дитячий завершує 3-х місячний цикл стажування у клініках
США, розгорнуто Центр слуху на 20 лііжок. Хірургічна допомога дітям є
цілодобовою і забезпечується підготовленими профільними спеціалістами.
Анестезіологічна допомога забезпечується у 2-х відділеннях на розгорнутих
25 ліжках, оснащених відповідною апаратурою. В даний час проводяться
роботи по удосконаленню вентиляційної підтримки в операційних та у
відділеннях анестезіології. Проводяться переговори з німецькими партнерами
по забезпеченню закладу сучасною компресорною станцією.
Нагальна потреба у дооснащенні 9 операційних і покращенні умов перебування
хворих і відділеннях
ПЕДІАРИЧНІ відділення по 10 профілях у кількості 165 ліжок надають
цілодобову високоспеціалізовану фахову допомогу хворим дітям. Центр
дитячої онкогематології надає висококваліфіковану, у відповідності до
міжнародних Протоколів лікування, медичну допомогу дітям з онко та
онкогематологією і паліативну допомогу у невиліковних випадках.
У 2019 році за рахунок залучених і спонсорських коштів (673 947 грн) та
дофінансування ( 99 807.0 грн грн) з обласного бюджету завершено ремонтні
роботи педіатричного відділення 2. Всі інші відділення ВОДКЛ, зважаючи на
те, що лікарня збудована у 1986 році – потребують проведення ремонтних
робіт.
Практикується етапне лікування
дітей з
гіпоксично-ішемічним
ураженням нервової системи в умовах неонатологічного центру та
послідуючими лікуваннями в дитячому неврологічному відділенні та в умовах
санаторію для дітей з батьками « Дачний».
Санаторій для дітей з батьками « Дачний», який входить у склад КП «
Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання» Волинської
обласної ради з часу отримання ліцензії на діяльність - 19 вересня 2019 року
розпочав проведення оздоровлення дітей з інвалідністю від ДЦП на виконання
Постанови КМ України від 27.03.2019 року № 309. У ІУ кварталі минулого року
в санаторії по цій програмі отримало реабілітаційне оздоровлення 13 дітей з ДЦП
з різних районів на загальну суму 113 747 гривень.
Санаторій готовий продовжувати надавати послуги реабілітаційного
лікування дітям, які мають статус інвалідів за Постановою КМ України № 994
від 4.12.2019 року і у 2020 році.
УІ. Проблеми, потребуючі вирішення:
1. Виділення коштів на облаштування сучасної, згідно вимог ДБН 2020
протипожежної сигналізації ( потреба 2 млн грн)
Звіт Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання
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2. Закінчення заміни комунікацій і труб (потреба 600 000.0 грн)
3. Дооснащення комп’ютерною технікою з ПЗ (потреба 900 000.0 грн)
4. Укладення Договорів з НСЗУ по пакетах медичних послуг
5. Капітальний ремонт І та ІІІ поверхів неонатального центру ( 25 млн грн)
6. Капітальний ремонт ортопедо-травматологічного відділення ( 6 млн грн)
7. Закінчення капітального ремонту відділення лабораторії медичної генетики,
імунології та генетичної біохімії
8. Завершення капітального ремонту дитячого нейрохірургічного відділення
та операційної
9. Ремонти та дооснащення восьми операційних і анестезіологічного
відділення 1 у зв’язку з реалізацією Українсько-німецького проекту по
введенню додаткової сучасної компресорної станції
10.Облаштування території біля під’їзної рампи приймально-діагностичного

відділення з оснащенням стоянки для автомобілів

11.Придбання сучасного діагностичного обладнання – КТ, цифрового
рентгенологічного комплексу з ПАКС системою
12.Поточні ремонти, по мірі можливості, у структурних підрозділах ВОДКЛ
центру слуху, дитячого офтальмологічного відділення та інших.
13.Капітальний ремонт будиночка санаторію для дітей з батьками « Дачний».
Генеральний директор

С. ЛЯШЕНКО
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