
 

Аналітична довідка 

про діяльність КНП «Доброславська багатопрофільна лікарня 

інтенсивного лікування» за 2021 рік: 

 

Комунальне некомерційне підприємство «Доброславська БЛІЛ» 

Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області є закладом 

вторинного рівня із надання планової  та невідкладної кваліфікованої 

стаціонарної та амбулаторної допомоги населенню. 
 КНП «Доброславська БЛІЛ»» в 2021 році укладала  договори з 

Національною службою здоров’я України  про медичне обслуговування 

населення  за програмою медичних гарантій   по наступним групам послуг: 

 

- Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах; 

- Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних 

операцій  

- Медична допомога при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах; 

- Медична допомога при пологах; 

- Стаціонарна медична допомога пацієнтам з гострою респіраторною 

хворобою CОVID-19, спричиненою коронавірусом  SARS-COV-2 

- Діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту людини( та 

підозрою на ВІЛ); 

- Стаціонарна паліативна допомога дорослим та дітям;  

- Гістероскопія; 

- Езофагогастроскопія; 

- Колоноскопія; 

- Цистоскопія; 

- Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям; 

- Ведення вагітних в амбулаторних умовах; 

- Амбулаторна стоматологічна допомога доросли та дітям; 

- Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація в 

амбулаторних умовах;  

- Первинна медична допомога 

- Вакцинація пацієнтам від гострої респіраторної хвороби CОVID 19, 

спричиненою коронавірусом  SARS-COV-2 

Всього в 2021 році КНП «Доброславська БЛІЛ уклала договори  з 

НСЗУ по 17 пакетам послуг, на відміну від 2020 року коли було укладено 

договори по 13 пакетам послуг.   
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На 2022 рік очікується договір від НСЗУ по 17 пакетам послуг. 

Збільшення пакетів послуг с НСЗУ, дало можливість заробити додаткові 

кошти ( в 2020 році-13 пакетів надання послуг, в  2021 році- 17 пакетів). 

Всього вдалось додатково заробити в 2021 році від співпраці с НСЗУ 

12278 тис. грн. 

  

      На виконання Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного 

обслуговування населення», у 2020 році Програма медичних гарантій 

запрацювала в повному обсязі. Національна служба здоров'я України   

закуповувує медичні послуги у закладах охорони здоров'я  усіх рівнів надання 

медичної допомоги, організаційно-правової форми  і оплачує їх за договором, 

а тому  КНП «Доброславська БЛІЛ» може надавати безоплатну медичну 

допомогу за програмою медичних гарантій, вище перерахованих груп послуг.  

  

       КНП «Доброславська БЛІЛ» повністю відповідає вимогам, які  надаються 

за Програмою медичних гарантій розроблених для медичних закладів,  які 

уклали  договір з НСЗУ. Медична допомога  в КНП «Доброславська БЛІЛ»  

проводиться на основі галузевих стандартів, уніфікованих клінічних 

протоколів надання медичної допомоги, примірних табелів матеріально-

технічного оснащення, інших чинних нормативно-правових актів та 

міжнародних рекомендацій, які регулюють сферу надання медичних послуг, 

цілодобово працює відділення невідкладних станів, де в режимі 24\7 

доступно проведення  комп’ютерної томографії, рентгенографії, УЗД з 

доплером, всі  види лабораторних обстежень, фіброгастродуоденографії. 

Цілодобово надають допомогу хірургічна, акушерсько- гінекологічна 

служби, відділення реанімації та інтенсивної терапії  де  може надаватись  

медичну допомогу після  ДТП,  пацієнтам  з політравмою та інших 

загрозливих  станів життю. 

 

В лікарні обслуговуються мешканці Доброславської, Красносільської, 

Курісовської, Фонтанської, Чорноморської, Визирської громад,  частині 

Южненської громади та мешканці м. Одеси, м. Березівки - фактично біля 120 

тисяч населення.  

В лікарні (в стаціонарах) проходять лікування до 6000 пацієнтів на рік  та 

обслуговуються вузькими спеціалістами в поліклініці до 123 тисяч пацієнтів 

на рік. (з м. Березівки проліковано в стаціонарі БЛІЛ до 1000 хворих ), але в 

зв’язку з обмежувальними заходами та введенням карантину щодо CОVID 19 

в 2021 році надійшло хворих 3591, у тому числі дітей віком 0-17 років – 103, 



виписано хворих 3376, померло 200 чол., проведено хворими ліжко днів – 

23476.  

Із числа хворих котрі поступили в стаціонар – 314 хворих на CОVID 19, 

переведено хворих на корона вірусну інфекцію в інші стаціонари м. Одеса – 

105, померло – 49, та проведено ними ліжко днів – 1818. 

В КНП «Доброславська БЛІЛ» працює 268 спеціалістів, а саме:  

-лікарів- 55 (7 лікарів загальної практики сімейної медицини   з 01 жовтня за 

рішенням Доброславської селищної ради розпочали  свою роботу відділення 

сімейної медицини, яке   працює на базі поліклінічного відділення,  

-лікарі-  інтерни – 6 

 (лікарів віком до 35 р. – 19, пенсіонерів – 9), 

 -середнього медичного персоналу – 97,  

-молодшого медичного персоналу – 55, 

-інший персонал – 61. 

 

 Фінансування КНП «Доброславська БЛІЛ» за 12 місяців 2021 року: 

Від Національної служби здоров’я України у 2021 надійшло коштів    у 

сумі – 48 908 225,7грн.   

Витрати на заробітну плату – 32 454 656,45 грн.; 

Нарахування на заробітну плату – 6 738 603,39 грн.; 

Медикаменти та витратні матеріали – 3 850 026,26 грн.; 

Продукти харчування – 808 372,82 грн.;  

Проведено фінансування на: 

- Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний 

ремонт сходів-ганку, прилеглої території, будівлі поліклінічного 

відділення з пристосуванням для осіб з інвалідністю та інших мало 

мобільних груп населення в КНП «Доброславська БЛІЛ» - 73971,02 

грн; 

- Капітальний ремонт сходів-ганку, прилеглої території, будівлі 

поліклінічного відділення з пристосуванням для осіб з інвалідністю та 

інших мало мобільних груп населення в КНП «Доброславська БЛІЛ» -

1 165 785,54 грн. 

- Поточний ремонт пішохідної доріжки – 194 998,71грн.; 

- Послуги з озеленіння території – 199 995,06 грн. 

- Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний 

ремонт палат будівлі терапевтичного-хірургічного відділення – 

141 999,00 грн. 

 



Фінансування КНП «Доброславська БЛІЛ» об’єднаними 

територіальними громадами району в 2021 році склало: 

Доброславська ОТГ (2 332 281,90 грн.): 

- Оплата електроенергії – 679317,23 грн.; 

- Оплата за природній газ та розподіл – 1267611,01 грн.; 

- Оплата інших енергоносіїв (вигрібні ями та вивіз сміття) – 

108701,46 грн.; 

 На придбання медикаментів (памперсів) пільговій категорії 

населення  – 29 925,40  грн.; 

 На відшкодування придбання медикаментів пільговій категорії 

населення – 65 532,90 грн.; 

 Пільгові пенсії – 166 193,90 грн.; 

 На страхування медичних працівників котрі працюють з хворими 

на COVID – 19 -  15 000,00 грн. 

Визирська ОТГ (499 921,10 грн.): 

 На забезпечення стоматологічним обслуговуванням пільгових 

категорій населення громади (зубопротезування) – 79 295,60 грн.; 

На придбання медичного обладнання, на суму 420 625,50 грн., а саме:  

1. Монітор пацієнта – 79 500,00 грн.; 

2. Ліжко функціональне (2 шт.) – 80 000,00 грн.; 

3. Стіл операційний – 84 530,00 грн.; 

4. Аудіометр – 96 995,50 грн.; 

5. Лампа операційна – 79 600,00 грн.  

Красносільська ОТГ (333 915,70 грн.): 

 На зубопротезування пільгової категорії населення – 38 499,10 

грн.; 

 На капітальний ремонт І поверху поліклінічного відділення  – 

295 416,60 грн..   

Придбано наступне медичне обладнання: 

1. Модульний монітор – 79 500 грн. 

2. Ліжко функціональне (2 шт.) – 80 000 грн. 

3. Стіл операційний – 79 000 грн. 

4. Аудіометр – 90 650 грн. 

5. Лампа операційна – 74 392,5 грн.  

6. Функціональний аналізатор – 41 184 грн. 

 Всього на загальну суму: 444 726,52 грн. 

 

В 2021 році в пологовому відділенні лікарні народилося 300 немовлят, 

проти 324 в 2020 році, померло 2 дітей: (природжена пневмонія, зумовлена 

ураженням новонароджених інфекційними захворюваннями матері - [В-20]. 



 

В зв’язку з захворюваністю населення  на COVID-19 в 2021 році та 

враховуючи введений карантин в лікарні в зв’язку з забороною планового 

лікування - кількість пролікованих на стаціонарних ліжках ЦРЛ значно 

зменшилося. 

Лікарня виконує свої функції шляхом організації цілодобового надання 

вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у стаціонарних умовах та 

цілодобового надання екстреної медичної допомоги. 

До лікарів поліклінічного відділення лікарні здійснено – 92339 

відвідування (включно з профілактичною метою) проти 71014 в 2020 році, в. т. 

числі дітьми до 14 років – 15174, здійснено відвідувань пацієнтів удома – 

2556. 

Відвідувань до лікарів на госпрозрахунку та спец. коштах – 2184, в т.ч. 

наркологічного кабінету – 1280. 

Кількість жінок оглянутих профілактично – 32740, у тому числі з 

цитологічним дослідженням – 3008. 

Оглянуто профілактично з метою виявлення на туберкульоз 35012, у 

тому числі до 17 років – 3282. 

Лікарня облаштована 4 операційними, 2 в хірургічному відділенні, одна 

з яких для проведення лапароскопічних операцій, обладнана відповідною 

апаратурою «Карл Шторц»,  також є в наявності операційна в пологовому 

відділенні та операційна в гінекологічному відділенні. 

 

Оперативна діяльність КНП «Доброславська БЛІЛ» за 2021рік:  

• Кількисть оперативних втручань (включно поліклінічних) – 2158 

• В стаціонарному відділенні ЦРЛ – 1115: 

• Операцій на ендокринній системі – 6 

• Операції на судинах – 5 

• Операції на органах травлення та черевної порожнини – 265 

• Операції пр непухлинних захворюваннях прямої кишки – 12 

• Операції на нирках і сечоводах – 23 

• Оооперації на передмірхуконковій залозі- 31 

• Операції на жіночих статевих органах – 280 

• Акушерські операції – 310 

• Операції на кістково м'язовій системі – 92 

• Операції на шкрірі тапідшкірній клітковині – 91 



 

 Надана термінова хірургічна допомога 230 хворим. 

 

В кабінеті  забору та видачі донорської крові є в наявності постійний 

запас  компонентів крові всіх груп для надання невідкладної допомоги.  

Хворих потребувало проведення трансфузій було 165, котрим перелито 

118 літрів крові та її компонентів.  

 В лікарні надається невідкладна допомога в таких областях як терапія, 

кардіологія, педіатрія, неврологія, травматологія, загальна хірургія, 

гінекологія, урологія, отоларингологія, акушерство – гінекологія, інфекційні 

захворювання. 

В 2020 році здійснено 137 телемедичних консультувань, що дозволило 

скоротити час на доставку хворих в КУ «Одеська обласна клінічна лікарня» до 

фахівців третього рівня в короткий час і отримати консультацію по таким 

класам хвороб як: травматологія, нейрохірургія, серцево-судинна хірургія, 

пульмонологія, нефрологія, невропатологія, отоларингологія, офтальмологія, 

неврологія, акушерство – гінекологія, дитячі захворювання та інші 

захворювання. 

  

В лікарні застосовуються високотехнологічні методи лікування, шляхом 

впровадження лапароскопічних втручань на різних органах і тканинах. 

Здійснюється лапароскопічна холецистоєктомія, хірургія 

діафрагмальних гриж, маталосинтез переломів, та всі види невідкладної 

хірургії та травматологічної допомоги. 

При лікуванні травматологічних хворих постійно удосконалюється 

методика  метало остеосинтезу, що дозволяє зменшити терміни перебування 

хворих у лікарні значне скорочення період відновлення;  

 

В терапевтичному відділенні лікарні також надається паліативна 

допомога, котра є комплексом медичних, соціальних, психологічних та 

духовних заходів, спрямованих на покращення якості життя пацієнтів, які 

мають невиліковну хворобу та членів їх сімей. Головні завдання паліативної 

допомоги - позбавлення від болю, усунення або зменшення розладів 

життєдіяльності та інших важких проявів хвороби, санітарно-гігієнічний 

догляд, психологічний супровід, соціальне обслуговування та духовна 

підтримка хворого та його родини, як в умовах спеціалізованого медико-

соціального закладу, так і вдома. 

Згідно  даної програми з 01 грудня 2019 року функціонують 12 ліжок, 

котрі функціонують і по теперішній час. 



Так на перепрофільовані 12 ліжок в 2021 році надійшло 36 хворих, 

виписано з покращенням стану здоров’я 28 хворих, котрими проведено 405 

ліжко днів, 20 важкохворих померло. 

На даний час у відділеннях КНП «Доброславська БЛІЛ» існує 

централізована система  подачі кисню, на заміну кисневої станції (на 40 

балонів) встановлена власна киснева станція, потужністю 500 літрів в 

хвилину. 

Киснева станція закуплена за кошти Одеської обласної ради, за 

проханням Департаменту Охорони Здоров’я Одеської обласної державної 

адміністрації та Доброславської селищної ради, Одеського району Одеської 

області.    

                                                      

Для надання невідкладної медичної допомоги хворим в лікарні є  

в наявності 8 апаратів високого класу ШВЛ, а саме:  

• ШВЛ «ЮВЕІТ» - Т»  виробництва Україна США     2019 року   

з можливістю ШВЛ у дітей та новонароджених. 

•   ШВЛ «НАMILTOL»    виробництва Швейцарія              2017 року 

Середнього класу:  

• ШВЛ «МОNNAL»   виробництва Франція                       2011 року 

• ШВЛ «Блізар»         виробництва Україна                        2018 року з 

можливість транспортування хворого 

Низького класу: 

• ШВЛ «Бріз», виробництва Україна 2008 року                                                                           

• ШВЛ «Фаза – 21»,   виробництва Україна 2007 року 

• ШВЛ «Фаза – 8»,      виробництва Україна  2002 року  

• ШВЛ «Фаза-9», дитячий,  виробництва Україна      2007 

  

В наявності  джерела без перебійного живлення  працюючих на  

дизельному паливі, потужністю 12 кВт та 60 кВт. ,  при вимкненні світла  

автоматично включається  дизель генератор  на 12 кВт.  який забезпечую 

пологовий будинок, реанімацію та ургентну операційну . 

 

  

 

Директор  

КНП «Лиманська ЦРЛ»      Таран Т.П.     
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