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1. Мета та пріоритетні напрямки роботи 

 

Комунальне некомерційне підприємство «Міська дитяча лікарня № 5» 

Запорізької міської ради (надалі – лікарня) є закладом охорони здоров’я, що надає 

послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги дитячому населенню від 

народження до 18 років в порядку та на умовах, встановлених законодавством України 

та Статутом. 

Лікарня заснована 15 липня 1990 року. Це єдина у місті Запоріжжі 

багатопрофільна дитяча лікарня, де сконцентровано всі види надання спеціалізованої 

медичної допомоги дитячому населенню: стаціонарної, консультативної амбулаторно-

поліклінічної та виїзної для інтенсивної терапії новонародженим. В цілодобовому 

режимі надається, зокрема, ургентна, хірургічна, реанімаційна, отоларингологічна, 

неврологічна та педіатрична допомога дитині з перших годин життя.  

Основною метою діяльності лікарні є надання вторинної (спеціалізованої) 

багатопрофільної медичної допомоги дитячому населенню, що постійно проживає на 

території міста Запоріжжя, але не обмежуючись вказаним населеним пунктом, шляхом 

надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством. 

Пріоритетними напрямками роботи є: 

• впровадження сучасних технологій, прогресивних методів діагностики та 

лікування дітей; 

• висока спеціалізація і ріст професійної майстерності медичного персоналу; 

• ефективність, комплексність, наступність в наданні медичної допомоги дітям; 

• удосконалення спеціалізованої медичної допомоги новонародженим; 

• розвиток хірургічної, високотехнологічної допомоги дітям; 

• удосконалення форм і методів реабілітації дітей; 

• використання багатоканальних джерел фінансування; 

• розвиток співпраці з міжнародними організаціями; 

• підвищення ефективності використання ресурсного та кадрового потенціалу 

лікарні. 

Для реалізації пріоритетних завдань галузі у звітному періоді вжито низку  

організаційних заходів (спеціалізація персоналу за відсутніми спеціальностями, 

перепрофілювання відділень, оптимізація ліжкового фонду та ін.), зокрема: 

- відповідно до рішення Запорізької міської ради від 19.12.2018 №80                              

«Про припинення юридичної особи – комунальної установи «Запорізька міська 

багатопрофільна дитяча лікарня №5» шляхом перетворення у комунальне 

некомерційне підприємство «Міська дитяча лікарня №5» Запорізької міської ради» 

вжито заходи щодо реорганізації лікарні; 

- отримано вищу акредитаційну категорію; 

- впроваджено та функціонує система управління якістю відповідно до вимог 

ДСТУ ISO 9001:2015; 

- своєчасно отримано ліцензії: на провадження медичної практики; діяльності, 

пов'язаної з обігом наркотичних  засобів, психотропних речовин і прекурсорів; 

іонізуючої радіації, виробництво лікарських засобів. 

 

 



2. Загальні відомості про лікарню  

Медична допомога в лікарні надається за такими напрямками, як: дитяча 

алергологія, дитяча  кардіоревматологія, дитяча гастроентерологія, педіатрія, 

неонатологія, ультразвукова діагностика, функціональна діагностика, фізіотерапія, 

рентгенологія, ендоскопія, дитяча анестезіологія, дитяча неврологія, дитяча 

нефрологія, дитяча хірургія,  дитяча урологія, дитяча отоларингологія, дитяча 

ортопедія і травматологія, дитячі інфекційні хвороби, клінічна лабораторна 

діагностика, клінічна біохімія, бактеріологія, епідеміологія, дитяча гінекологія, 

генетика медична, дитяча ендокринологія, дитяча офтальмологія, сурдологія, 

лікувальна фізкультура, рефлексотерапія, дитяча імунологія, дитяча 

дерматовенерологія. 

Щороку на базі лікарні отримують кваліфіковану стаціонарну та консультаційну 

медичну допомогу понад 115 тис. пацієнтів м. Запоріжжя та Запорізької області.  

 

2.1.   Стаціонарна допомога 
Стаціонар лікарні функціонує на 505 ліжок, які розгорнуті  у 15 клінічних відділеннях: 

- відділення планової та екстреної хірургії (50 ліжок),  

- отоларингологічне відділення (55 ліжок),  

- інфекційно-боксоване відділення дітей раннього віку (45 ліжок),  

- інфекційно-боксоване відділення дітей старшого віку (45 ліжок),  

- інфекційно-боксоване відділення патології новонароджених дітей (25 ліжок), 

- інфекційно-боксоване відділення недоношених новонароджених дітей (25 ліжок), 

 - відділення невідкладної (екстреної) медичної допомоги (55 ліжок),  

- алергологічне відділення (30 ліжок),  

- кардіоревматологічне відділення з гастроентерологічними ліжками (60 ліжок),  

- нефрологічне відділення (30 ліжок), 

- неврологічне відділення (40 ліжок),  

- урологічне відділення (30 ліжок), 

- інфекційно-боксоване діагностичне відділення (15 ліжок – на реконструкції), 

- відділення анестезіології та інтенсивної терапії (15 ліжок) та хронічного діалізу            

(6 діалізних місць),  

- відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених (12 ліжок). 

Параклінічні служби лікарні представлені: клініко-діагностичною 

лабораторією, централізованою бактеріологічною лабораторією, відділенням 

функціональної діагностики, рентгенологічним відділенням, ендоскопічним 

відділенням, відділенням відновного лікування та фізіотерапевтичним відділенням. 

У рентгенологічному відділенні щороку проводиться понад 18,5 тис. 

рентгенологічних досліджень на новому сучасному рентгенологічному обладнанні: 

апаратах АPPOLLO, Calypso F, UNSVERSAL X URS, система рентгенівська 

діагностична мобільна MAC. 

Відділення функціональної діагностики щороку проводить близько 73 тис. 

досліджень. Ультразвукові дослідження проводяться на нових сучасних апаратах УЗД 

експертного класу, з останніми інноваційними розробками.  

При відділенні невідкладної екстреної медичної допомоги цілодобово 

функціонує приймально-діагностичний блок (отоларинголог, хірург, педіатр, експрес-

лабораторія). 

У хірургічних відділеннях щороку проводиться близько 3 тис. оперативних 

втручань, з них майже 50% - невідкладні стани. З 2009 року в лікарні широко 

застосовуються ендоскопічна апаратура при проведені хірургічних втручань. Щороку 

у відділенні проводиться 300-400 малоінвазівних втручань, що становить  40 % від усіх 

операцій на черевній порожнині у дітей.  



На базі лікарні функціонує відділення анестезіології та інтенсивної терапії та 

хронічного діалізу, яке є єдиним у Південно-Східному регіоні України з проведення 

гострого та хронічного гемодіалізу дітям.  

Відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених (12 ліжок) є 

єдиним відділенням такого профілю в місті Запоріжжя, в якому надається екстрена 

медична допомога новонародженим дітям, у т.ч. з різноманітними тяжкими вадами 

розвитку, недоношеним з критично низькою масою тіла при народженні (від 500 г), та 

дітям, що потребують екстреної медичної, хірургічної допомоги. Щороку у відділенні 

проходять лікування понад 240 новонароджених м. Запоріжжя, з яких близько 44% - 

недоношені. Більша частина дітей (65%), які знаходяться у відділенні – в критичному 

стані, мають вроджені вади розвитку, судоми, гемодинамічні порушення, дихальні 

розлади та інше.  

На базі лікарні функціонує єдине в м. Запоріжжя та Запорізькій області 

спеціалізоване відділення для дітей з алергопатологією, яке надає планову, екстрену та 

консультативну допомогу дітям від 18 міс. до 18 років. Щороку у відділенні отримують 

стаціонарну медичну допомогу близько 700 дітей та консультативну понад 300 дітей 

міста та області. 

Спеціалізована медична допомога надається не лише в стінах лікарні, а й при 

термінових викликах лікарів-консультантів у лікувальні заклади міста. При відділенні 

анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених, функціонує виїзна 

консультативна бригада інтенсивної терапії для допомоги новонародженим у 

пологових будинках. Щороку бригадою обслуговується до 380 викликів на 

транспортування важкохворих дітей, з яких 48-54 % новонароджених першої доби 

життя.  

Аналіз виконання планово-економічних показників роботи стаціонару  

Рік 
Ліжковий 

фонд 

План 

роботи 

ліжка 

Фактична 

робота 

ліжка 

% 

виконання 

плану 

ліжко/дня 

Оберт  

ліжка 

Виписано 

хворих 

Середній 

термін 

лікування 

Летальність 

2017 505 288,2 240,3 83,4% 28,7 14 458 8,4 0,08 

2018 505 288,2 221,8 77,0% 27,3 13 761 8,1 0,09 

2019 505 288,2 204,6 71,0% 26,4 13 312 7,8 0,10 

 

Результати лікування по лікарні в стаціонарі  

 
 2017 2018 2019 

Проліковано всього 14458 13761 13312 

в т.ч. - з області 1375 1423 1468 

           - питома вага 9,5 10,3 11,0 

Виписано: - з одужанням (питома вага) 41,2 41,0 40,0 

                   - з поліпшенням (питома вага) 58,4 58,5 59,0 

                   - без змін (питома вага) 0,2 0,2 0,4 

                   - здорові (питома вага) 0,2 0,3 0,1 

Померло всього 12 13 13 

Показник загальної летальності 0,08 0,09 0,09 

Показник добової летальності 0,01 0,02 0,02 

Показник летальності дітей до року 0,47 0,58 0,36 

Показник післяопераційної летальності 0,01 - 0,04 

Після операційна летальність 

новонароджених 

- - - 

 

 



Аналіз роботи клініко-діагностичної лабораторії  

 

Дослідження 

2017 2018 2019 

 

Всього 

в т.ч. 

амбулаторних 

хворих 

 

Всього 

 

в т.ч. 

амбулаторних 

хворих 

 

Всього 

 

т.ч. 

амбулаторних 

хворих 

кіл-сть % кіл-сть % кіл-сть % 

Загальноклінічні 359466 151170 42,0 362506 163649 45,4 370121 187401 50,6 

Генетичні 882 414 46,9 1044 756 72,4 1170 900 76,9 

Токсикологічні 75 - - 97 - - 101 - - 

Гематологічні 340830 110258 32,3 356308 133626 37,5 445967 152668 34,2 

Біохімічні 190084 18136 9,5 194261 21371 11,0 170554 18906 11,1 

Імунологічні 15943 1931 12,1 19668 2788 14,1 17482 3938 22,1 

Всього 907280 281909 30,1 933884 322190 34,5 1005395 363813 36,2 

 

Аналіз роботи бактеріологічної лабораторії  

 Кількість  проведених 

аналізів  

Кількість  проведених 

досліджень 

Кількість вироблених 

 одиниць 

2017 51 427 78 769 223 529 

2018 48 050 80 087 211 749 

2019 41 923 70 866 187 224 

 

Якісні показники діагностики кишкових інфекцій  

Дослідження 2017 2018 2019 

З діагностичною метою Виявлення % 11,0% 10,4% 8,8% 

За епід. показаннями Виявлення % 1,1% 1,0% 1,4% 

З профілактичною метою Виявлення % 0,03% 0,08% 0,05% 

Загальний показник Виявлення % 2,4% 2,1% 2,1% 

 

Робота рентгенологічної служби  

рік Загальна 

кількість R-

досліджень 

в т.ч. 

дослідження 

грудної 

клітини 

дослідження 

шлунково-

кишкового 

тракту 

дослідження 

кістково-

суглобової 

системи 

інші 

дослідження 

2017 13 740 6 664   311 3 434 3 331 

2018 18 529 8 575 379 6 531 3 944 

2019 23 306 10 348 356 8 027 4 575 

 

 

 



Робота функціональних,  ультразвукових досліджень  

рік Загальна кількість 

досліджень 

в т.ч. 

функціональна діагностика 

(ЕКГ, РЕГ, ЕХО-ЕГ, ЕЕГ, 

Холтер)  

ультразвукові  

дослідження 

2017 75 883 34 147 (45%) 41 736 (55%) 

2018 72 697 34 769 (48%) 37 928 (52%) 

2019 69 883 42 566 (61%) 27 317 (39%) 

 

Аналіз хірургічної служби  

 2019 2018 2017 

 Виписано хворих 13 312 13 761 14 458 

 Оперовано хворих 2 656 2 755 2 978 

 Кількість операцій, в т.ч.: 3 123 3 229 3 482 

      - планових 2 158 2 229 2 439 

      - питома вага планових 691 69,0 70,0 

      - ургентних 965 1000 1043 

      - питома вага ургентних 30,9 31,0 30,0 

 Хірургічна активність 70,2 68,5 68,5 

Кількість проведених загальних анестезій 23,9 2134 2358 

Кількість оперативних втручань з застосуванням 

ендоскопічної апаратури 
78 355 340 

Кількість операцій на одного оперованого 1,2 1,2 1,2 

Кількість операцій на 1 ліжко хірургічного профілю 23,1 23,9 25,8 

Кількість загальних анестезій на 100 операцій 76,58 66,1 67,7 

Післяопераційні ускладнення - - - 

Післяопераційна летальність - - - 
 

2.2. Амбулаторно-поліклінічна допомога 

 

Амбулаторно-поліклінічний підрозділ лікарні надає спеціалізовану 

висококваліфіковану консультативну медичну допомогу дитячому населенню 

Хортицького, Дніпровського, Вознесенівського та Заводського районів. 

Структура поліклінічного підрозділу: 

- поліклінічне відділення № 1, Хортицький район, вул. Новгородська, 28-а;  

- поліклінічне відділення № 2, Вознесенівський район, вул. Л.Жаботинського, 32; 

- поліклінічне відділення № 3, Дніпровський район, вул. Дудикіна, 6; 

- поліклінічне відділення № 4, Заводський район, вул. Історична, 65. 

В поліклінічному відділенні № 2 амбулаторно-поліклінічного підрозділу 

функціонує денний стаціонар неврологічного профілю на 60 ліжок та денний стаціонар 

соматичного профілю на 45 ліжок. За 2019 рік проліковано 1173 дитини в денному 

стаціонарі неврологічного профілю,  226 - в денному стаціонарі соматичного профілю. 

Консультативна спеціалізована медична допомога надається за такими 

спеціальностями: ендокринолог, офтальмолог, нефролог, уролог, дерматовенеролог, 

гінеколог, генетик, невролог, кардіоревматолог, логопед, педіатр, імунолог, 

інфекціоніст, алерголог, гастроентеролог, отоларинголог, хірург, травматолог, 

ортопед. 

В поліклінічний підрозділ за звітний період було проведено 198 821 консультацій 

спеціалістами підрозділу, в тому числі кількість відвідувань пацієнтів в  



поліклінічному відділенні №1 – 69 546, в поліклінічному відділенні №2 – 65 919, в 

поліклінічному відділенні №3 – 45 861, в поліклінічному відділенні №4 – 17 495. 

Лікарня є клінічною базою кафедр Запорізького державного медичного 

університету: дитячої хірургії та анестезіології, дитячих хвороб ФПО, факультетської 

педіатрії та дитячих інфекційних хвороб. 

У складі лікарні функціонує відділення медичної допомоги підліткам та молоді 

«Клініка дружня до молоді», яке надає  медичну  допомогу підліткам  та  молоді на 

засадах  Дружнього  підходу  до   молоді, рекомендованого Всесвітньою організацією 

охорони здоров'я, Дитячим Фондом ООН (ЮНІСЕФ),  основними принципами якого є 

добровільність, доброзичливість,  доступність,  конфіденційність,  анонімність  та 

неосудливий підхід до відвідувача.  

За результатами міської Програми забезпечення реанімаційних заходів для 

дитячого населення міста Запоріжжя на придбання медикаментів та виробів медичного 

призначення  у 2017 році виділено близько 4,4 млн. грн., у 2018 році – понад 5,2 

млн.грн., у 2019 році понад  5,5 млн.грн. 

За результатами реалізації міської програми по забезпеченню медичними 

препаратами хворих на ювенільний ревматоїдний артрит (ЮРА) у 2017 році придбано 

медичних препаратів  на суму близько 4,0 млн. грн., у 2018 році – 5,08 млн.грн.; у 2019 

- понад  5,5 млн.грн.  

3. Кадрове забезпечення 

 

Надання спеціалізованої медичної допомоги в лікарні забезпечується потужним 

кадровим потенціалом.  

Станом на 01.01.2020 у лікарні працює 1 153 фізичні особи, у тому числі: 

• лікарів – 194 осіб, з яких:  37,1% - вища категорія, 19,6% – перша категорія, 8,8% 

- друга категорія, 20,1% - спеціалісти, 14,4% - без категорії; 

- присвоєно звання Заслужений лікар України - 1;  

- кандидати медичних наук - 6;  

• молодших спеціалістів з медичною освітою – 408 осіб, з яких: 50,3% - вища 

категорія, 12% – перша категорія, 7,7% - друга категорія, 30% - без категорії. 

• молодших медичних сестер – 303 осіб; 

• іншого персоналу (робітники, службовці, фахівці, провізори, педагоги) –                  

248 осіб. 

Укомплектованість персоналом в лікарні становить 79%, з них: 

 - лікарями – 75 %, 

 - молодшими спеціалістами з медичною освітою –72 %, 

 - молодші медичні сестри – 90%, 

 - інший персонал - 82%. 

 

4. Вдосконалення матеріально-технічної бази 

 

Завдяки реалізації міської програми по оновленню матеріально-технічної бази 

медичних, за кошти бюджету міста протягом  2016-2019 років КНП «Міська дитяча 

лікарня № 5» ЗМР дооснащено сучасним медичним обладнанням на суму понад         

27,3 млн.грн.: 

- апарати штучної вентиляції легенів (10 од.), монітори пацієнта (13 од.), 

реанімаційна система для новонароджених (2 од.), система обігріву новонароджених 

«Kanmed Beby Warmer» (2 од.), пульсоксиметри Rad-8 (2 од.); лапароскопічний набір 

Karl Storz, цистоскоп, резектоскоп, гастроскоп, оптика HOPKINS®, електохірургічний 

апарат (3 од.); діагностична рентгенівська система (4 од.), стаціонарний апарат УЗД          

(3 од.), портативний УЗД апарат та мобільна рентгенівська система, обладнання для 

реабілітації (реабілітаційні тренажери) та інше медичне обладнання. 



Також, за залучені кошти на суму понад 3,0 млн.грн. придбано медичне 

обладнання (опромінювачі, столи операційні, електрокардіограф, фототерапевтичні 

лампи та інше); меблі та інший інвентар. 

 На початку 2017 року автотранспортну службу лікарні поповнено 5 новими 

санітарними автомобілями ЗАЗ VIDA. 

Протягом звітного періоду широко проводилася кампанія щодо залучення не 

бюджетних коштів, участі у грантових проектах тощо задля покращення матеріально-

технічної бази лікарні та підвищення якості надання медичних послуг в лікарні. 

Завдяки плідній співпраці з депутатським корпусом, підприємствами соціально-

відповідального бізнесу у 2017 році завдяки благодійній допомозі придбано новий 

сучасний реанімобіль на базі сертифікованого автомобілю Peugeot Boxer, оснащений 

відповідним медичним обладнанням та транспортним кувезом, придбаним за кошти 

бюджету міста.  

Завдяки коштам, отриманим за результатами перемоги проекту лікарні у 

конкурсі «Ми-це місто» на базі лікарні створено та функціонує  теле-медіа центр. 

Використовуючи інформаційні технології, в умовах лікарні налагоджено можливість в 

режимі он-лайн отримувати консультації провідних фахівців України та за її межами, 

збирати консиліуми, приймати участь та організовувати конференції, проводити 

санітарно-просвітницьку роботу з навчальними закладами м.Запоріжжя та Запорізької 

області. З початку 2018 року в режимі он-лайн в умовах лікарні проведено понад            

15 консультацій з фахівцями провідних закладів охорони здоров’я країни, зокрема, в 

частині консультування пацієнтів з генетичними вадами - з КЗОЗ «Харківський 

спеціалізований медико-генетичний центр» (м. Харків), пацієнтів з вадами серця – ДУ 

«Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ 

України» (м. Київ). Завдяки телекомунікаційному зв’язку, з метою вдосконалення 

професійних знань спеціалісти мали змогу прийняти участь у понад 20 вебінарах та 

конференціях. 

Створено та функціонує веб-портал лікарні (http://www.zmdl5.zp.ua), на якому 

кожен бажаючий може отримати корисну інформацію від фахівців щодо профілактики 

захворювань, методик лікування, про новини в лікарні та інше. Також, на сайті 

запроваджено можливість в он-лайн режимі записатися до лікаря-спеціаліста 

поліклінічного підрозділу вторинного рівня КНП «Міська дитяча лікарня № 5» ЗМР та 

залишити питання/відгук/пропозицію і отримати відповідь у найкоротший час. 

Завдяки перемозі проекту лікарні, направленого на вдосконалення напрямку 

відновного та реабілітаційного лікування для дитячого населення м. Запоріжжя та 

Запорізької області, в рамках «Громадський бюджет м. Запоріжжя» (2018, 2019): 

- проведено поточний ремонт відділення відновного лікування та оснащення 

відповідним інвентарем та фізіотерапевтичним обладнанням (на суму 287,044 тис. 

грн.); 

- створено кабінет галотерапії (соляна кімната) з фітобаром (проведено ремонт 

та оснащено відповідним обладнанням - на суму 357 тис. грн.). 

За грант від участі в конкурсі соціальних ініціатив «Ми – це місто» (ПАТ 

«Запоріжсталь») у відділенні відновного лікування у 2018 році  дооснащено: 

- кабінет Охорони зору – сучасним офтальмологічним обладнанням, 

комп’ютерними програмами на суму 83 тис.грн.;  

- зал ЛФК – сучасними реабілітаційним обладнанням та тренажерами на суму          

64,280 тис. грн. 

З метою підвищення якості та доступності медичної допомоги в лікарні, в умовах 

реформування галузі охорони здоров’я в лікарні розроблено стратегію розвитку             

КНП «Міська дитяча лікарня № 5» ЗМР на період 2018-2022 роки, яку підтримано на 

місцевому та обласному рівні. 

Стратегія розвитку лікарні на найближчі п’ять років (2018-2022 роки) 

передбачає наступні напрямки: 



- реорганізацію (оптимізацію) відділень лікарні; 

- вдосконалення наступних напрямків: 

- приведення відділення невідкладної екстреної медичної допомоги планується 

до  стандартів Emergency medicine; 

- створення на базі поліклінічного відділення № 2 міського консультативно-

діагностичного центру;   

- реформування клініко-діагностичної та бактеріологічної лабораторій; 

- вдосконалення лікувального напрямку (Створення Центру респіраторної 

медицини, харчової та медикаментозної алергії та анафілаксії; Центру реабілітації та 

відновного лікування у т.ч. розвиток напрямку кінезіотерапія; Центру ранньої 

реабілітації дітей з органічними ураженнями ЦНС та реформування окремих відділень 

лікарні); 

-  інформатизація та комп’ютеризація лікарні. 


