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ЗВІТ
про роботу Комунального підприємства – Амбулаторії анонімного лікування
з наркології за 2021 рік
головного лікаря Лобанова Юрія Володимировича
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.
та має ліцензію на медичну практику серія АГ № 600308 від 2012 р.
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.
Будівля знаходиться у задовільному стані. Правила пожежної та
електробезпеки дотримуються, обслуговування виконується вчасно
підприємствами, що мають відповідні ліцензії. Звіти з охорони праці та
протипожежної безпеки подаються своєчасно. Контролюється належне
фінансування служби охорони праці, питання з охорони праці висвітлені у
колективному договорі. Інструктажі та відповідна документація проводяться
своєчасно та на належному рівні. Згідно вимог Закону України «Про
охорону праці» відповідальним за охорону праці та представником служби
охорони праці кожні три роки проходиться навчання стосовно законодавчих
актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим,
електробезпеки та пожежної безпеки.

У закладі розроблено та затверджено план антикорупційних заходів і
проводиться відповідна робота з усіма працівниками амбулаторії.
2. Кадрова політика
У 2021 р. лікар-психотерапевт амбулаторії захистив дисертаційну
роботу та отримав диплом кандидата медичних наук за фахом «Наркологія».
Всього в амбулаторії працює 5 осіб, з них два лікарі-психотерапевти
вищої та першої кваліфікаційної категорії, медична сестра старша другої
кваліфікаційної категорії.
Працівники закладу дотримуються правил медичної етики та
деонтології. В амбулаторії створений позитивного психологічний клімат,
фахівці є професійно зрілими, доброзичливими та контактними в стосунках
із пацієнтами. Обов’язковим є дотримання вимог Закону України «Про
забезпечення функціонування української мови, як державної» –
обслуговування населення проводиться українською мовою, якщо від
пацієнта не надійшло прохання співпрацювати іншою.
У закладі створені належні, безпечні та здорові умови праці,
поважаються права працівників на охорону праці під час роботи.
Забезпечене належне функціонування системи правових, соціальноекономічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувальнопрофілактичних заходів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і
працездатності працівників у процесі трудової діяльності у ввіреному мені
закладі. Трудовий процес знаходиться під контролем.
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
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надання
психотерапевтичної медичної допомоги за рахунок доказових методів

когнітивно-поведінкової терапії, схема-терапії та додатково – майндфулнес.
Впроваджено «Спосіб комплексного, покрокового досягнення терапевтичної
ремісії у осіб із станами залежності» (патент на корисну модель № 136319
від 12.08.2019 р.), у розробці якого приймав участь лікар закладу. Даний
спосіб включає адаптований варіант стресо-психотерапевтичної допомоги.
Відповідно до проведених досліджень, використання способу лікування
дозволяє покращити ефективність терапії осіб із станами залежності на 54 %.
За даними ВООЗ депресія є одною з основних причин інвалідності в
світі, а вживання тютюну є однією з провідних причин смертей, що можна
попередити. Лікування алкогольної та тютюнової залежностей сприяє
покращенню здоров’я населення репродуктивного віку, зменшенню
перинатальної патології, ускладнень вагітності та пологів. Лікування
алкогольної
залежності
позитивно
впливає
на
попередження
розповсюдження та динаміку перебігу такої соціально вагомої хвороби як
туберкульоз та ВІЛ/СНІД. Лікування захворювань наркологічного та
психіатричного
спектру
позитивно
впливає
на
попередження
розповсюдження та динаміку перебігу туберкульозу, онкологічних
захворювань тощо. Напрямок діяльності Амбулаторії з наркології відповідає
міжнародним тенденціям охорони здоров’я дітей та вагітних, боротьби з
серцево-судинними захворюваннями, туберкульозом та психічними
розладами.
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