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багатопрофільна клінічна лікарня матері та дитини ім. проф.
М.Ф. Руднєва» Дніпровської міської ради за 2021 рік.
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Комунальне некомерційне підприємство «Міська багатопрофільна 
клінічна лікарня матері та дитини ім. проф. М.Ф. Руднєва» Дніпровської 
міської ради (надалі -  Лікарня) є багатопрофільним лікувально- 
профілактичним закладом, який цілодобово надає послуги вторинної 
високоспеціалізованої медичної допомоги в умовах цілодобового стаціонару, 
денного стаціонару або амбулаторних умовах переважно найбільш важкому 
контингенту дітей (від 0 до 18 років), вагітних, роділь, породіль, а також 
жінкам з порушенням репродуктивної функції, що потребують високої 
інтенсивності лікування та догляду, установлених законодавством України та 
Статутом підприємства.

У 2021 році на підставі рішення Дніпровської міської ради № 56/8 від 
23.06.2021р. надана згода на передачу зі спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області у комунальну власність 
територіальної громади міста Дніпра Комунального підприємства 
«Дніпропетровський спеціалізований клінічний медичний центр матері та 
дитини ім. проф. М. Ф. Руднєва» Дніпропетровської обласної ради» разом із 
індивідуально визначеним майном та об’єктами нерухомого майна. Також, на 
підставі рішення Дніпровської міської ради № 89/9 від 28.07.2021р. відбулося 
перейменування Комунального підприємства «Дніпропетровський 
спеціалізований клінічний медичний центр матері та дитини ім. проф. 
М.Ф.Руднєва» Дніпропетровської обласної ради» на Комунальне некомерційне 
підприємство «Міська багатопрофільна клінічна лікарня матері та дитини 
ім.проф.М.Ф.Руднєва» Дніпровської міської ради, яке є правонаступником у 
повному обсязі всіх прав та обов’язків.

Основним видом діяльності нашого підприємства є надання пацієнтам 
послуг вторинної (спеціалізованої) стаціонарної медичної допомоги, у 
тому числі екстреної (невідкладної), необхідної для забезпечення належної 
профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших 
розладів здоров’я, медичного контролю за перебігом вагітності та ведення 
пологів і післяпологового періоду; надання пацієнтам спеціалізованої 
амбулаторної медичної допомоги (спеціалізована медична практика).

Комунальне некомерційне підприємство «Міська багатопрофільна 
клінічна лікарня матері та дитини ім. проф. М.Ф. Руднєва» Дніпровської 
міської ради здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на 
досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

На базі Лікарні працюють 4 кафедри ДНІПРОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, а саме:

- Кафедра педіатрії 3 та неонатології;
- Кафедра стоматології;
- Кафедра акушерства та гінекології;



- Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини.
Стаціонар Лікарні розрахований на 276 ліжок, крім цього додатково має 

25 реанімаційних ліжок. Також наша Лікарня веде амбулаторний прийом 
пацієнтів та відповідно є лікарські відвідування, виконує діагностичні та 
лабораторні дослідження. В нашій Лікарні функціонує денний стаціонар для 
жінок на 10 ліжок при клініко-діагностичному відділенні та 10 ліжок при 
гінекологічному відділенні, а також денний стаціонар для дітей на 15 ліжок 
при дитячому реабілітаційному відділенні та 2 ліжка при консультативно- 
діагностичному відділенні для дітей з ліжками денного стаціонару.

Кількість штатних посад по КНП «МБКЛМД Руднєва» ДМР становить 
808 штатних одиниць, в тому числі:

керівники - 11 од. (фізичних осіб 10)
лікарі - 229,75 од. (фізичних осіб 187)
середній медперсонал - 316 од. (фізичних осіб 269)
молодший медперсонал - 155,5 од. (фізичних осіб 131)
адміністративно-управлінський персонал - 28,25 од. (фізичних осіб 21)
допоміжний персонал - 67,5 од. (фізичних осіб 51).
Показники роботи комунального некомерційного підприємства «Міська 

багатопрофільна клінічна лікарня матері та дитини ім. проф. М.Ф. Руднєва» 
Дніпровської міської ради за 2021 рік склали:

- Проліковано стаціонарно -  13 043 пацієнта, у т.ч. дітей -  9523;
- Проліковано в умовах денного стаціонару -  566 пацієнтів;
- Проведено хірургічних втручань -  11 564, у т.ч. дітям -  7 965, кількість 

прооперованих -  8 017 пацієнтів, у т.ч. дітей -  6 342;
- Амбулаторних відвідувань -  43 095.
Кількість пролікованих пацієнтів стаціонарно за 2021 рік склало:
- Хірургія -  807;
- Невідкладна допомога -  982;
- ЛОР -  2070;
- Челюстно -  лицьова хірургія -  2547;
- Педіатрія -  1666;
- Реабілітація -  530;
- Ортопедія -  929;
- Нейрохірургія -  129;
- Кардіохірургія -  85;
- Пологове -  1384;
- Гінекологія -  1849;
- Інтенсивна терапія для дітей -  758.
Кількість летальних випадків склала за 2021 рік -  0,1 % ( 19 осіб), за 2020 
рік -  0,3% (39 осіб).
Виконаних досліджень за 2021 рік:
- Рентгендіагностичних - 12 188;
- М Р Т -5  136;
- У ЗД - 3 8  579;
- Ендоскопічних -  197;
- Лабораторних аналізів -  465 243;
- Функціональна діагностика- 1 897;



- Е К Г -884 .
Згідно договору «Про медичне обслуговування населення», Лікарня 

протягом 2021 року надавала медичну допомогу за наступними пакетами 
медичних послуг:

№
з/п Найменування послуги

1 «Медичні послуги, пов'язані з первинноюмедичною допомогою»:

2 «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах»:

3 «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних
операцій»:

4 «Гістероскопія»:

5 «Медична допомога при пологах»:

6 «Медична допомога новонародженим у складних неонатальних
випадках»:

7
«Медична допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах 

(профілактика, спостереження, діагностика, лікування та медична
реабілітація)»:

8 «Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям»:

9 «Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям»:

10 Медична реабілітація немовлят, які народились передчасно та/або 
хворими, упродовж перших трьох років життя»:

11 «Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням
опорно-рухового апарату»:

12 «Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням
нервової системи»:

13 «Стоматологічна медична допомога в амбулаторних умовах»:

14 «Ведення вагітності в амбулаторних умовах»:

15 «Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на 
первинному рівні медичної допомоги»:

З урахуванням необхідності покращення надання висококваліфікованої, 
сучасної медичної допомоги, у 2021 році за кошти НСЗУ було закуплено 
високовартісний, сучасний рентгенівський діагностичний комплекс з плоско 
панельним детектором на суму 2 720 000 грн.



Завдяки підтримці депутатів обласної ради та керівництва міста за кошти 
субвенції з обласного бюджету бюджетам територіальних громад на виконання 
доручень виборців депутатами обласної ради у 2021 році було придбано 
надсучасну шейверно - борову систему вартістю 557 470 грн. За допомогою 
цього апарату ми маємо можливість надійної, якісної хірургічної допомоги при 
гострих та хронічних захворюваннях середнього вуха, соскоподібного 
відростку та внутрішнього вуха, захворювань пазух носу, а також вроджених 
вад розвитку, які потребують хірургічних втручань на кістках .

За кошти з бюджету Дніпровської міської територіальної громади за 
Програмою сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021 -  2025 роки було 
проведено поточний ремонт приміщень нашого підприємства на загальну суму 
412 ООО грн., а саме -  заміна старих дерев’яних вікон та внутрішніх дверей на 
нові енергозберігаючі металопластикові в неонатальному корпусі, що сприяло 
створенню належних умов (температурного режиму) хворим та працюючим 
закладу.

Протягом 2021 року Лікарня отримала благодійну допомогу від 
благодійних фондів та підприємств- міста у вигляді нового медичного 
обладнання (два апарата штучної вентиляції легенів, кисневий концентратор, 
медичний аспіратор, стерилізатор паровий, рукоятка для дефибріляції на 
відкритому серці, комплект лапороскопічного обладнання, мікроскоп, 
ультразвукова мийка) на загальну суму 2 360 980,00 грн.

Оновлення матеріально технічної бази нашого підприємства за 2021 рік, а 
саме медичного обладнання та розширення спектру лікування дозволить 
забезпечити виконання вимог НСЗУ з подальшим відшкодуванням витрат за їх 
проведення.

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

Генеральний директор • . Ігор МАКЕДОНСЬКИЙ


