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Основна діяльність КНП "МКЛ №6" ДМР у звітному 2020 році була 
спрямована на надання висококваліфікованої якісної медичної допомоги хворим, 
на виконання комплексного річного плану роботи лікарні на 2020 рік, плану 
роботи ДОЗН ДМР, комплексних заходів по покращенню якості стаціонарної 
спеціалізованої медичної допомоги, наказів МОЗ України та наказів, 
розпоряджень та інших нормативно-правових документів ДОЗН ДМР націлених 
на надання своєчасної та якісної медичної допомоги.

Особливістю роботи закладу у 2020р. Став перехід на новий механізм 
фінансування за договорами НСЗУ згідно закону України «Про державні 
фінансові гарантії медичного обслуговування населення»

Проведений аналіз діяльності лікарні і детальне опрацювання вимог ПМГ 
дозволили заключити договір з НСЗУ на 12 пакетів медичної допомоги:

1. Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних 
операцій

2. Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах
3. Езофагодуоденоскопія
4. Цистосокія
5. Діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ
6. Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням 

опорно-рухового апарату
7. Медична допомога при гострому мозковому інсульті в стаціонарних 

умовах
8. Колоноскопія
9. Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням 

нервової системи
10. Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна 

(високоспеціалізована) медична допомога дорослим і дітям, включаючи 
медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу

11. Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою 
СОУГО-19, спричиненою коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2

12.Перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних 
послуг в частині умов, які застосовуються з 1 вересня 2020 року

У жовтні 2020 року, лікарня визначена опорною для надання медичної 
допомоги хворим на СОУГО-19.

Проведено при підтримці Дніпровської міської ради капітальний ремонт 
(заміна) лікарняного ліфта у травматологічному корпусі та 2 ліфта у 
терапевтичному корпусі на загальну сумму понад 4,2млн. грн. Також у 2020році



розпочато реконструкцію системи киснепостачання в терапевтичному корпусі на 
230 ліжок.

У 2020р. за рахунок медичної субвенції, коштів Дніпровської міської ради, 
коштів НСЗУ і благодійної допомоги було закуплено пересувну рентгенівську 
систему з С-аркою RADIUS R-9 DF6 та рентгенографічну cncreMyPERFORM-X , 
інфузомати SYS-3011 10 шт, кисневі концентратори OLV-IO 25 шт., неінвазивну 
систему вентиляції СРАР 6 шт., уретерореноскоп, зшивач органів, колоноскоп з 
аксесуарами EC-530WL3, лікарські засоби у відповідності до клінічного 
протоколу та стандартів МОЗ,засоби індивідуального захисту (313), 
дезінфектанти та вироби медичного призначення.

Основні показники в роботі
- Проліковано хворих в стаціонарних відділеннях- 13327чол,
- Проведено 4 533 операційні втручання

Проведений фінансово-економічний аналіз діяльності лікарні за 2020р., що 
дозволило встановити основні витратні процеси і процедури у підрозділах та 
почати розробку фінансового плану закладу на 2021 р.

Г енеральний директор


