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1. Загальна характеристика закладу.
Амбулаторія з наркології розташована у м. Полтаві за адресою
вул. Шевченка, 20-А.
Заклад діє на підставі 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, реалізація
госпрозрахункового механізму в діяльності закладів охорони здоров’я 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.
Першу категорію закладу підтверджено акредитаційним сертифікатом
серії ПО № 001133 від 12.01.2018 р.
Будівля знаходиться у задовільному стані. Вимоги охорони праці
дотримуються, 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. Звіти з охорони праці
та протипожежної безпеки подаються своєчасно.
Відповідальний за охорону праці пройшов обов’язкове навчання.

У звітному році завершено роботу з автономізації електромережі
амбулаторії, а також проведено ремонт входу системи опалення закладу.
2. Кадрова політика.
В амбулаторії працює 5 осіб, з них два лікарі-психотерапевти вищої та
першої кваліфікаційної категорії, медична сестра старша другої
кваліфікаційної категорії.
У роботі 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, що мають психічні
розлади, та їх родичами.
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. Проводиться робота згідно із
планом заходів запобігання корупції.
Лікарі та старша медична сестра постійно приймають участь у
науково-практичних конференціях, курсах удосконалення, підвищують та
розширюють свою кваліфікацію.
Лікар-психотерапевт Амбулаторії пройшов цикл удосконалення у
НМАПО та отримав вищу кваліфікаційну категорію.
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.).
Науково-дослідна та лікувальна робота лікарів Амбулаторії з
наркології має безпосереднє відношення до Державної цільової програми
«Молодь України на 2016-2020 роки» – лікарем закладу опубліковано
декілька наукових статей, в т.ч. у зарубіжному фаховому виданні, який
індексується у системі Scopus.
Напрямок діяльності амбулаторії відповідає міжнародним тенденціям
боротьби з серцево-судинними захворюваннями, туберкульозом і
психічними розладами.
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