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КНП "МКЛ №6" ДМР - це сучасний багатопрофільний лікувально-

профілактичний заклад, який  цілодобово надає спеціалізовану невідкладну і 
планову медичну допомогу населенню всієї лівобережної частини міста. 

В структурі лікарні 479 стаціонарних ліжок, 300  з них  (62,6%) 
перепрофільовано під пацієнтів з коронавірусною інфекцію.  

З початку епідемії стаціонарна медична допомога  надана більше 2 тис. 
хворим на  COVID-19, що складає 14% від загальної кількості хворих, які 
проходили лікування в нашому закладі. 

У складних та небезпечних умовах роботи із даною категорією хворих 
організована цілодобова робота 24 лікарів, 48 медичних сестер та 16 молодших 
медичних сестер, які безпосередньо надають медичну допомогу пацієнтам у 
складі сформованих 8 бригад. 

З метою ефективного управління лікувально-діагностичним процесом в в 
2021 році проваджена комплексна автоматизація із забезпеченням всіх відділень 
лікарні комп’ютерною технікою. Використання медичної інформаційної системи 
дозволяє: 

•  - формувати повноцінну електронну карту та медичний висновок про 
тимчасову непрацездатність (МВТН) пацієнта; 

• - автоматизувати процес формування та надання необхідних форм та 
звітностей в електронному вигляді; 

• - дає можливість детально аналізувати діяльність закладу з метою 
своєчасного корегування. 
У 2021 році  за кошти НСЗУ проведено реконструкцію системи 

киснепостачання в терапевтичному корпусі на загальну суму 1 657 109 грн. 
Киснепостачанням забезпечено 236 стаціонарних ліжок. 

За кошти міського бюджету було  проведено поточний ремонт 
рентгенологічних кабінетів  та заміна рентгенологічного обладнання в 
поліклінічному корпусі лікарні на загальну суму 2 350 000 грн., проведено 
капітальний ремонт системи електрообладнання зі встановленням незалежного 
джерела живлення терапевтичного корпусу лікарні – сума 2 000 000 грн., а також 
проведено капітальний ремонт приміщення під розміщення системи 
рентгенівської комп’ютерної томографії в приміщенні травматологічного 
корпусу на загальну суму 2 500 000 грн. 

Завдяки підтримці керівництва міста, ефективному менеджменту 
департамента охорони здоров’я населення та керівництва лікарні за кошти 
міського бюджету та НСЗУ, з урахуванням необхідності покращення надання 
висококваліфікованої, сучасної медичної допомоги у 2021 році було закуплено 
високовартісне, сучасне обладнання на загальну суму 61351000 грн.: 



• герніостеплер (зшивач органів); 
• уретерореноскоп; 
• колоноскоп з аксесуарами; 
• лікарняні ліжка (63 шт.) 
• стіл операційний універсальний;  
• лапороскоп; 
• УЗД  в кількості 4 шт. 
• гістероезектоскоп; 
• гнучкий цистоскоп; 
• відеогастроскоп, відеопроцесор, ендоскопічний хірургічний комплекс; 
• відеобронхоскоп; 
• система рентгенівської комп’ютерної томографії; 
• цифрова діагностична рентгенівська система на 2 місця. 
Проведення реконструкції лікарні та придбання нового сучасного лікувально-

діагностичного обладнання та розширення спектру діагностичних процедур та 
лікування дозволить забезпечити виконання вимог НСЗУ з подальшим 
відшкодуванням витрат за їх проведення. 

 Згідно Рішення сесії міської ради №34/2 від 27.01.2021, №88/9 від 28.07.2021, 
№33/10 від 22.09.2021, відбулося об’єднання із КНП “Міська клінічна лікарня 
№6”ДМР лікувально-профілактичних закладів міста, а саме 11-ої, та 
Лівобережної стоматологічної поліклініки, що дозволить: 

  -реалізувати в повному обсязі завдання щодо створення єдиного сучасного 
конкурентоспроможного медичного комунального підприємства, яке буде в 
змозі задовільнити потреби мешканців лівобережної частини Дніпра в отриманні 
повного спектру медичних послуг, без необхідності звернення до інших лікарень 
міста або приватних медичних закладів. 

 - з логістичної точки зору більш раціонально транспортувати пацієнтів лів 
обережної частини Дніпра до сучасного багатопрофільного лікувального 
закладу, котрим є міська клінічна лікарня №6, ніж до більш віддалених 
медичних закладів правобережної частини міста. Економічний розрахунок 
транспортної складової такого рішення демонструє значну економію фінансових 
коштів, але найважливішим є скорочення до мінімуму часу на транспортування 
хворого із невідкладним станом до лікувального закладу, що дуже часто є 
вирішальним для врятування життя пацієнта. 

Зміни в роботі структурних підрозділів та часткова ротація кадрового складу 
позитивно вплинули на фінасові показники лікарні, а саме дали змогу збільшити 
фінансування та кількість пакетів медичних послуг за договорами з НСЗУ на 
майже  51 млн. грн. в порівнянні з 2020 роком. 

Завдяки підтримки керівництва міста, департамента охорони здоров’я 
населення впроваджені ефективні рішення по упорядкуванню та  покращенню 
медичної допомоги.  
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