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ЗВІТ
про роботу Комунального підприємства – Амбулаторії анонімного лікування
з наркології за 2017 рік
головного лікаря Лобанова Юрія Володимировича
1. Загальна характеристика закладу.
Амбулаторія з наркології розташована в місті Полтаві за адресою вул.
Шевченка, 20-А.
Заклад діє на основі Статуту № 15881050011002158 від 27.03.2013р.
Амбулаторія має безстрокову ліцензію на медичну практику серії АГ
№600308 від 2012 року.
Предметом діяльності амбулаторії є медична практика, впровадження
нового господарського механізму в діяльності медичних закладів та участь у
формуванні галузі наркологічної та психотерапевтичної допомоги, надання
кваліфікованої амбулаторної допомоги населенню Полтавської області та
інших областей України, організація підвищення кваліфікації лікарів та
середніх медичних працівників.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи свідчить
про відповідність закладу встановленим медичним критеріям та
нормативним показникам.
Будівля знаходиться в задовільному стані. Постійно виконуються
вимоги охорони праці, ведеться відповідна документація та проводиться
навчання у строки та в порядку, визначеному чинним законодавством.
Правила пожежної та електробезпеки дотримуються, обслуговування
виконується вчасно підприємствами, що мають відповідні ліцензії.
Проведено поточний ремонт, будівлю та територію підготовлено до
осінньо-зимового періоду.

У листопаді 2017 року заклад пройшов акредитацію, в результаті якої
було підтверджено першу акредитаційну категорію і видано сертифікат серії
ПО № 001133 від 23.01.2018р.
Головний лікар закладу пройшов заплановане навчання з питань
охорони праці у жовтні 2017 року та отримав відповідне посвідчення ТОВ
«ПОЛТАВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР З ОХОРОНИ ПРАЦІ» м. Полтава
№25.
Укладено договір про обслуговування електрогосподарства
амбулаторії з виконавцем, що має відповідний дозвіл та ліцензію з
призначенням відповідальної особи.
2. Кадрова політика.
В амбулаторії працює 5 осіб, з них лікар-психотерапевт першої
кваліфікаційної категорії, лікар-психотерапевт другої категорії, старша
медична сестра першої кваліфікаційної категорії, медичний реєстратор та
молодший медичний персонал.
Особливе значення надається позитивному психологічному клімату,
що повинно підтримуватись всіма членами колективу. Професійна зрілість
членів амбулаторії передбачає вміння бути доброзичливими, відкритими і
контактними в стосунках з пацієнтами. Людина, яка шукає допомоги в
амбулаторії, не приходить на консультацію, як відокремлений індивід.
Пацієнт є частиною свого соціального контексту – родинного оточення,
колег по роботі, сусідів. Всі ці стосунки включаються в терапевтичний
процес.
З персоналом амбулаторії систематично проводиться ознайомлення та
вивчення нормативно-правових актів, зокрема Законів України, наказів
Кабінету міністрів України, Департаменту охорони здоров’я Полтавської
обласної державної адміністрації тощо.
Лікарі постійно приймають участь у науково-практичних
конференціях, в тому числі з міжнародною участю, підвищують та
розширюють свою кваліфікацію.
Головний лікар Амбулаторії з наркології пройшов курси тематичного
удосконалення та передатестаційний цикл навчання з організації та
управління охороною здоров’я, та пройшов атестацію на присвоєння вищої
кваліфікаційної категорії.
В березні 2017 року лікар-психотерапевт Амбулаторії доповідав на Vму Національному конгресі неврологів, психіатрів та наркологів України з
міжнародною участю "Неврологічна, психіатрична та наркологічна допомога
в Україні: тенденції розвитку та сучасні виклики" в м. Харкові згідно
"Реєстру з’їздів, конгресів,
симпозіумів та науково-практичних
конференцій, які проводитимуться у 2017 році".
Лікар-психотерапевт Амбулаторії пройшов навчання роботі з
залежностями та хронічним больовим синдромом, соціальною фобією,
суїцидальністю та низькою самооцінкою в рамках когнітивно-

поведінкової психотерапії за Оксфордською програмою КПТ, а також
приймав участь у семінарі, організованому Департаментом охорони
здоров’я Полтавської ОДА «Поганих дітей не буває, є діти, яким погано».
Лікар-психотерапевт Амбулаторії пройшов передатестаційний цикл з
психотерапії в Харківській медичній академії післядипломної освіти,
успішно склав іспит та атестувався на другу кваліфікаційну категорію.
У вересні-жовтні медична сестра Амбулаторії з наркології проходила
курси удосконалення фельдшерів та медсестер з наркології в
Полтавському базовому медичному коледжі.
Медичний персонал проходить обов’язковий щорічний медичний
огляд.
Проводиться щотижневий аналіз роботи та щоквартальне засідання
медичної ради закладу.
3. Фінансово-економічна діяльність.
Згідно розпорядження виконавчого комітету Полтавської обласної
ради народних депутатів № 214-р від 26.06.1989р. амбулаторія переведена на
господарчий розрахунок.
Бюджетних коштів не надходить.
З вимогами Закону України «Про застосування РРО №265/95-ВР від
06.07.1995 р. було придбано касовий апарат.
Штрафи на установу не накладались.
Кредиторська і дебіторська заборгованість відсутня.
За звітний період випадків затримки заробітної плати працівникам
амбулаторії не зафіксовано.
Надано благодійну допомогу школі-інтернату №2 ім. Н.К. Крупської.
4. Виконання програмних заходів.
За даними ВООЗ депресія є основною причиною інвалідності в світі. В
травні 2013 року Всесвітня асамблея охорони здоров’я прийняла резолюцію,
в якій закликала до прийняття комплексних заходів щодо психічних розладів
на національному рівні.
Згідно зі звітом ВООЗ вживання тютюну є провідною причиною
смертей, що можна попередити. Щороку від тютюнопаління гине 6 млн.
осіб. До 2030 року у всьому світі від тютюну будуть помирати 8 млн. людей,
при чому 80% цих передчасних випадків смерті будуть припадати на країни
з середнім та низьким рівнем достатку. Лікування тютюнової залежності
сприяє покращенню здоров’я населення репродуктивного віку, зменшенню
перинатальної патології, ускладнень вагітності та пологів. Також в Україні
діє програма боротьби з онкологічними захворюваннями, в етіології та
ускладненні перебігу яких вагоме місце належить тютюнопалінню.
Лікування алкогольної залежності позитивно впливає на
попередження розповсюдження та динаміку перебігу такої соціально вагомої

хвороби як туберкульоз та ВІЛ/СНІД (згідно інформаційного бюлетеню
ВООЗ №349 за січень 2015р.).
Напрямок діяльності амбулаторії відповідає міжнародним тенденціям
боротьби з серцево-судинними захворюваннями, туберкульозом і
психічними розладами.
Науково-дослідна та лікувальна робота лікарів Амбулаторії з
наркології має безпосереднє відношення до Державної цільової програми
«Молодь України на 2016-2020 роки».

Головний лікар

_________________

Ю.В. Лобанов

