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Основні виклики і події, що 
вплинули на діяльність закладу 

 Реформування і зміна засад фінансування 
з 1 квітня 2020 року 

 Карантинні обмеження, обумовлені COVID 
19 з квітня 2020 року  

 Об’єднання КП « ВОДТМО» і КП ВОПЦ  
Волинської обласної ради у КП  

« Волинське обласне територіальне медичне 
об”єднання захисту материнства і 
дитинства» з вересня 2020 року 





Об’єднання закладів - переваги 
  Безперервність надання послуг 
 Оптимізація структури 

 
спільні 

-  діагностичні підрозділи 
 - техніко-господарська служба 
- автомобільне господарство 
- адміністративно-допоміжний 

підрозділ 
 
 
 



Об’єднання закладів – проблемні питання 
  Комунікація з НСЗУ 
 Недостатність фінансування на  старті 

 
 Оптимізація потребує часу 
 Створення об’єднання співпало з карантинними 

обмеженнями 
 Відсутні навики роботи лікарів з системою 
     МІС  при передачі даних в  E – health 
 Не регламентована робота неонатологічної бригади 
 Медична допомога дітям потребує більших затрат 
  Стаціонарні реабілітаційні послуги на базі 

санаторію « Дачний» не компенсують витрат 
 
 
 



Реформування і зміна засад 
фінансування - ПАКЕТИ КП ВОДТМО 9 

 Амбулаторна допомога      
 Стаціонарна допомога  

 
 Хірургічна стаціонарна допомога 
 Допомога новонародженим 
 Лікування онкохворих 
 Паліатив в стаціонарі 
 3 пакети по реабілітації ( хворі з неврологічною 

патологією до 3 років та з 3 до 18років  і для хворіб 
опорно-рухового апарату) 

 Загальна  сума контракту на 6 міс- 38 747 253,10 грн. 
 Загальна  сума контракту на 1 міс- 6 457 875,52 грн. 



Реформування і зміна засад 
фінансування - КП  ВОПЦ 6 

 Амбулаторна допомога 
 Стаціонарна допомога без хірург. втручань 

 
 Хірургічна стаціонарна допомога 
 Допомога в пологах 
 Допомога новонародженим 
 Гістероскопія 
 Загальна сума контракту на 6 міс– 32 493 234,04 грн.   
 Загальна  сума контракту на 1 міс-  5 415 539,01 грн.                



Реформування і зміна засад 
фінансування – об’єднані пакети  

 Амбулаторна допомога  дітям і дорослим    
 Стаціонарна допомога дітям і дорослим 

 
 

 Хірургічна стаціонарна допомога дітям і дорослим 
 Допомога в пологах 
  Гістероскопія 
 Допомога новонародженим 
 Лікування онкохворих 
 Паліатив в стаціонарі 
 3 пакети по реабілітації ( хворі з неврологічною патологією до 

3 років та з 3 до 18  і для хворіб опорно-рухового апарату) 
 Загальна  сума контракту на 3 міс - 43 848 428,64 грн. 
 Фактично отримано за 3 міс – 34 775 778,20 грн. 
 Фактично отримано за 1 міс – 11 591 926,07 грн. 



Порівняння фінансування 2020 р 

Заклад  Бюджет 
на І квартал 
2020 року 
 

НСЗУ 
на ІІ-ІІІ квартал 
2020 року 

КП «Волинський 
обласний 
перинатальний 
центр» 

12 778 500 31 304 148 

КП «ВОДТМО» 27 090 000 36 336 353 



Надходження та витрати на 
заробітну плату КП ВОДТМО 

Період Всього 
надходжень 
грн 

Витрати на 
зарплату 
грн 

До квітня 2020 
 

27 090 000 20 705 899 

До жовтня 
2020  

36 336 353 30 248 000 



Надходження та витрати на 
заробітну плату КП ВОПЦ 

Період Всього 
надходжень 
грн 

Витрати на 
зарплату 
грн 

До квітня 2020 
 

12 778 500 
 

9 425 755 

До жовтня 
2020  

31 304 148 
 

24 861 117 



Надходження та витрати на 
заробітну плату ОБ’ЄДНАННЯ 

Період Всього 
надходжень 
грн 

Витрати на 
зарплату 
грн 

ІV квартал 
2020 року 

 
34 775 778 

 
28 549 102 



КАДРИ 
Фактично зайнято 
посад 

ВОДТМО 
на 
14.09.2020 

ВОПЦ 
на 
14.09.2020 

Об’єднання 
на 
01.10.2020 

Лікарі  156 85 242 
СЕРЕДНІЙ 
МЕДПЕРСОНАЛ  

367 161 528 

  молодший та 
Інший персонал 

359 117 475 

ВСЬОГО 882 363 1245 
Відношення 
загальної 
чисельності до 
посад лікарів 

 
1 : 5,7 

 
1 : 4,3 

 
1 : 5,1 



Діяльність в період пандемії COVID-19 

 Сума коштів від пакету всього отримано - 4 889 926 грн 
 Проліковано 6 хворих на СОVID-19  з ПЛР 

підтвердженим діагнозом ( 5 дітей + 1 жінка) 
 

 Локдаун та пандемія спричинили: 
- Зменшення кількості пацієнтів і планових 

хворих 
- Повне закриття санаторію для дітей з 

батьками « Дачний» з квітня по вересень 
включно 

- Зменшення звертань в дитячу поліклініку за 
амбулаторними послугами 



Показники роботи  дитячої клінічної 
лікарні у  2019-2020 роках 

Показник 2019 2020 

Прийнято хворих в 
поліклініці 

72 631 43 004 
В т.ч. в умовах приймального 
відділення і  травмпункту 

20 351 15 477 
Проліковано в стаціонарі 11 971 7 062 
Проліковано дітей до 1 року 2334 1474 
Проліковано жителів м. Луцька 3406 2124 
Проведено оперативних 
втручань 

4490 3200 
Середній ліжко день 8,2 7,5 



Перинатальний центр – рік після 
створення 

Показник   Значення 
Прийнято амбулаторно  21 654 
Проліковано в стаціонарі 4 888 
Проведено операцій 2975 
Кількість пологів 2 903 
Кількість новонароджених,   
з них - недоношені 

2972 
243 

% кесарських розтинів 29,6  



День відкриття 



Перинатальний центр- рік після створення 

 



Підписання угоди  про співпрацю 



Школа материнства 



               Так народжується щастя 





Облаштування паркової зони 



Облаштування паркової зони 



Облаштування паркової зони 



Візит заступника Міністра МОЗ України 



Спільна робоча нарада – 
знайомство з «банком крові» 



Налагодження співпраці між  
лікпрофзакладами області 



Цілодобове інформативне табло 



 Обласна дитяча лікарня, неонатальний 
та перинатальний центри 



Сучасне обладнання реанімобіля 



Що зроблено з жовтня 2020 

 Оптимізація структури 
 Перехід на послуги харчування і прання 
 Розпочато капітальний ремонт ІІІ поверху НЦ 
 Оформлено перехід –галерею для онкохворих 
 Завершальний етап облаштування пандусів 
 Завершальні етапи по підготовці до монтажу ПЛР 

лабораторії « Сlean laboratory», 
 ПКД на приймально-діагностичне відділення 
 ПКД на відділення променевої діагностики 
 



Оптимізація служб – нова структура 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
   
  
                  
 
 
 
  

КП «Волинське обласне територіальне медичне об’єднання захисту 
материнства і дитинства» Волинської обласної ради 

Генеральний директор 

Консультативно-
діагностичне 

відділення 
20 відв/зміну 

Відділення для 
новонароджених, 
які перебувають 

спільно з 
матерями 
40 ліжок 

Головний 
бухгалтер 

Медичний 
директор з 

інформаційно-
аналітичної 

роботи 

Відділення 
соціально-

педагогічної 
реабілітації 

Господарський відділ 
 

Заступник з 
технічних 

питань 

Відділення дитячої 
онкогематології  

25 ліжок 

Відділення дитячої 
ортопедо-

травматології з 
цілодобовим 

травмпунктом 
20 ліжок 

Відділення 
патології 

вагітності з 
ліжками 

невиношування 
20 ліжок  

Відділення 
офтальмології з 
центром хірургії 

ока - 20 ліжок 

Відділення 
анестезіології 

новонароджених з 
виїздною 

неонатальною 
бригадою 

невідкладної 
допомоги 
9 ліжок 

 

Відділення 
анестезіології та 

інтенсивної 
терапії 

новонароджених 
9 ліжок 

Відділення для 
новонароджених 
та недоношених 

дітей 
20 ліжок 

Директор 

Відділення 
загально-

лабораторної 
діагностики 

Заступник з 
планово-

економічних 
питань 

Медичний дирек-
тор з акушерства 

та гінекології  

Волинський обласний 
перинатальний центр  

140 ліжок 

Центр комплексної 
реабілітації «Дачний» 

80 ліжок  

Відділення 
клінічної 

мікробіології з 
відділом 

цитогенетики 

Відділення медичної 
реабілітації 

Педіатричне відділення 
42 ліжка 

 

Відділення 
отоларингології 

та щелепно-
лицьової хірургії 

20 ліжок 

Відділення дитячої 
неврології з центром 
епілепсії - 20 ліжок 

Операційний 
блок 

Методист 

Обсерваційне 
інфекційне відділення 

20 ліжок 
 

Відділення 
дитячої хірургії 

та хірургії 
новонароджених 

40 ліжок 

Обласна дитяча консуль-
тативна поліклініка 

300 відв/зміну 
 

Відділення дитячої 
анестезіології та  

інтенсивної терапії 
з ліжками паліа-
тивної допомоги 

9 ліжок 
 

Приймально-
діагностичне відділення 

8 ліжок 

Відділення 
нейрохірургії 

15 ліжок 

Заступник по 
лабораторній 

роботі 
 

Волинська обласна дитяча клінічна 
лікарня  

250 ліжок 

Лабораторний 
центр  

Адміністративно-допоміжні 
підрозділи  

Медичний дирек-
тор з педіатрії та 

неонатології  

Відділення 
екстрагенітальної 

патології 
20 ліжок  

Пологове 
відділення 

Відділення 
сумісного 

перебування 
матері і дитини 

40 ліжок  

Гінекологічне 
відділення 
20 ліжок  

Відділення 
анестезіології та 

інтенсивної 
терапії 
9 ліжок  

Операційний 
блок  

Відділення 
постінтенсивної 

терапії та ранньої 
реабілітації 

новонароджених 
20 ліжок  

Медичний 
директор 

Медичний директор 
з хірургічної роботи  

Відділення дитячої 
нефрології - 10 ліжок 

Відділення функціональ-
ної діагностики та 

фізіотерапії 

Відділення 
променевої 
діагностики 

Клініко-
діагностична 
лабораторія 

Бухгалтер-
ський відділ 

Економічний 
відділ 

Інформаційно
-аналітичний 

відділ 

Технічна 
служба 

Господарська 
служба 

Педагогічна 
служба 

Завідувач 
лікарняною 

аптекою 

Лікарняна 
аптека 

Централізована 
стерилізаційна 

Загальний 
відділ 

Відділ 
інтернатури 

Заступник по 
роботі з 

персоналом 

Відділ кадрів Відділення катамнестич-
ного спостереження 

 

Відділення комплексної 
реабілітації 

 

Головна 
медична 
сестра 

Головна 
акушерка  

Відділ 
стерилізації 



Оновлене відділення катамнезу 



Оновлене відділення катамнезу 



Оновлене відділення катамнезу 



Ремонт неонатального центру 



 Перехід -галерея  для онкохворих 



Завершальний етап монтажу модульної 
ПЛР лабораторії «Clean laboratory» 



Що зроблено з жовтня 2020 року 

 Дооблаштовані пандуси 
 ПКД на приймально-діагностичне 

відділення ВОДКЛ 
 ПКД на відділення променевої 

діагностики 
 Внесені зміни із розширенням в 

Ліцензію на медичну діяльність 
 Переоформлений дозвіл отримувачів 

гуманітарної допомоги 



Що придбано з жовтня 2020року 

 КТ 
 Цифровий рентгенкомплекс 
 УЗД експертного класу з 4-ма датчиками 
 Обладнання для ПЛР лабораторії 
 Морозильна камера 
 60 систем киснезабезпечення (перехідники 

із зволожувачами) 
 Персональні комп’ютери 
  7 інфузоматів 



Нове обладнання, придбане з жовтня 2020 року – 
Комп’ютерний томограф 



Нове обладнання, придбане з жовтня 2020 року – 
цифровий рентгенкомплекс 



Нове обладнання, придбане з жовтня 2020 року – 
новий УЗД з 4-ма датчиками 



Нове обладнання, придбане з жовтня 2020 року – 
60 систем  киснезабезпечення ( перехідники + 
зволожувачі повітря) 



Інфузомати від благодійного фонду   
« Тільки разом» 



СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ на 2021 рік 
 Завершення ремонту НЦ  
 Капітальний ремонт з облаштуванням офісного 

центру 
 

 Ремонт відділення променевої діагностики з 
інсталяцією КТ, Rg 

 Модульна лабораторія (фінський проект) 
 Монтаж протипожежної сигналізації в санаторії 
 Заміна ліфтів 
 Облаштування пандусів в санаторії та отримання 

сертифікату на інклюзивність закладів 
  Встановлення джерела альтернативного 

живлення у ВОДКЛ 



Проект термореновації основних 
корпусів ВОДКЛ 
 Очікувана сума проекту – 200 млн.грн 
 

 Утеплення фасадів  основних корпусів 
ВОДКЛ 

 Заміна вікон, дверей 
 Монтаж локальних систем, вентиляції, 

освітлення, автономного опалення 
 Запровадження системи 

автоматизованого енергомоніторингу 
 Утеплення даху 



Стратегія розвитку на 2021-2025 роки 
 Капітальний ремонт стаціонарного та 

поліклінічного корпусів ВОДКЛ – 400 млн грн 
 
 

 Встановлення системи протипожежного 
сповіщення – 2.5 млн грн 

 Дооснащення закладу новим медичним 
обладнанням – 100 млн грн 

  Створення відділення допоміжних 
репродуктивних технологій – 50 млн грн 



ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАВДАННЯ 
 Контрактування з НСЗУ по 18 пакетах послуг 

 
 Сертифікація ( продовження ) по Стандарту 

якості ISO-9001 – 2015 
 Акредитація новоствореного закладу 
 Оптимізація структурних підрозділів 
 Постійне навчання персоналу суміжним 

спеціальностям 
 Фахова професійна освіта 
 Підбір і підготовка профільних спеціалістів 



ЯК бути успішними ? 

 Розвивати свої сильні сторони : 
Сильні спеціалісти + необхідне 
обладнання = безпечні та якісні 
послуги = більша кількість 
пацієнтів    = більший дохід  



ЯК бути успішними ? 

 Використовувати сучасні 
стандарти , технології та якісні 
послуги = менша тривалість 
лікування = менші витрати  = 
більша кількість пролікованих = 
більший дохід   



ЯК бути успішними ? 

 Налаштувати платні послуги .  
Надання додаткових послуг за 
окрему плату = вищий сервіс та 
комфорт і задоволеність 
пацієнтів  



ЯК бути успішними ? 

  створення власного благодійного 
фонду 

 участь у державних програмах 
кредитування 

 участь у грантових програмах 
 співпраця з благодійниками та 

спонсорами 



Йти вперед легше, якщо йти 
разом … Джон Кеннеді 



Дякую за увагу! 
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