
 Річний звіт за 2020 рік  керівника 

Протягом 2020 року КНП «Міська лікарня № 9» ЗМР надавало 

високоспеціалізовану безоплатну медичну допомогу за програмою медичних 

гарантій. 

Підприємством було укладено з НСЗУ Договір про медичне 

обслуговування населення за програмою медичних гарантій.  
  

Договір включає наступні пакети медичних гарантій: 

• 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; 

• Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна 

(високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, 

включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу; 

• Езофагогастродуоденоскопія; 

• Колоноскопія; 

• Бронхоскопія; 

• Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям; 

• Медична реабілітація дорослих та дітей від 3 років з ураженням 

опорно-рухового апарату; 

• Медична реабілітація дорослих та дітей від 3 років з ураженням 

нервової системи; 

• Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною 

хворобою COVID -19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2;  

• Перехідне фінансове забезпечення комплексного надання 

медичних послуг в частині умов, які застосовуються з 1 вересня 

2020 року. 

На період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню 

і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемії гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 

КНП «Міська лікарня № 9» ЗМР надавала стаціонарну медичну допомогу 

пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 

коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до укладеного з НСЗУ договору про 

медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій. 



Протягом 2020 року 1065 пацієнтів з коронавірусною хворобою (COVID-19) 

отримали стаціонарну допомогу; було задіяно 160 стаціонарних ліжок 

(загальна кількість ліжок у стаціонарі – 600). 

СТРУКТУРА 

комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня № 9» 

Запорізької міської ради  

1.    Адміністративно-управлінський підрозділ 

2.    Економічно-бухгалтерський підрозділ 

3.    Загальнолікарняний підрозділ 

4.    Амбулаторно-поліклінічний підрозділ: 

4.1. Терапевтичне відділення № 1 (поліклініки) 

4.2. Терапевтичне відділення № 2 (поліклініки), філія 1 

4.3. Хірургічне відділення № 1 (поліклініки) 

4.4. Хірургічне відділення № 2(поліклініки), філія 1 

4.5. Неврологічне відділення (поліклініки) 

4.6. Офтальмологічне відділення (поліклініки) 

4.7. Отоларингологічне відділення (поліклініки) 

4.8. Інший персонал (поліклініки) 

5.    Стаціонар на 600 ліжок: 

5.1. Приймальне відділення 

5.2. Гастрохірургічне відділення на    - 45 ліжок 

5.3. Відділення загальної хірургії на    - 65 ліжок 

5.4. Проктологічне відділення на    - 45 ліжок 

5.5. Травматолого-ортопедичне відділення на   - 90 ліжок 

5.6. Цілодобовий травматологічний пункт  

5.7. Відділення мікрохірургії ока на   - 40 ліжок 

5.8. Відділення кістково-гнійної інфекції  на  - 60 ліжок  

5.9. Неврологічне відділення на    - 60 ліжок, 

крім того, 6 ліжок для інтенсивної терапії 



5.10. Гастроентерологічне відділення на    - 35 ліжок 

5.11. Терапевтичне відділення № 1 на   - 65 ліжок 

5.12. Терапевтичне відділення № 2 на   - 60 ліжок 

5.13. Відділення фізичної реабілітації на   - 35 ліжок 

5.14. Відділення анестезіології без ліжок для інтенсивної терапії 

Крім того: 

5.15. Відділення анестезіології з ліжками 

для інтенсивної терапії      - 18 ліжок 

6.Допоміжні лікувально-діагностичні підрозділи: 

6.1. Рентгенодіагностичне відділення 

6.2. Клініко-діагностична лабораторія 

6.3. Відділення трансфузіології 

6.4. Відділення ендоскопії 

6.5. Відділення ультразвукової діагностики 

6.6. Кабінет функціональної діагностики 

7.    Центральна стерилізаційна 

8.    Аптека 

9.    Господарсько-обслуговуючий підрозділ 

10.  Комісія з профілактичних медичних оглядів 

У поліклінічному відділення  КНП «Міська лікарня № 9» ЗМР у 2020 році 

проведено 313508 амбулаторних відвідувань лікарів, прийнято с приводу 

профоглядів 55774 осіб, взято на облік с приводу онкозахворювань 432 особи. 

В денному стаціонарі поліклініки пройшли лікування 347 хворих. 

За 2020 рік одержали стаціонарне лікування на ліжках терапевтичного 

профілю 5151 хворий, на ліжках хірургічного профілю 7932 хворих, всього - 

13096 хворих. За цей період в хірургічних стаціонарах проведено 5970 

операцій. 

Робота  стаціонарного ліжка становить - 335,0; оберт ліжка – 26,6; 

середній ліжко-день – 11,6. 



Протягом 2020 року на ліжках перепрофільованих під інфекційний госпіталь 

для хворих на COVID-19 та з підозрою на COVID-19 проліковано 1197 

хворих, перебувало на кисневій терапії 586 хворих, на ШВЛ 91 хворий. 

 


