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Відділення невідкладних станів, що було створене у 2013 році, працює у 
цілодобовому режимі та забезпечене повним штатом медичного 
персоналу та апаратури. Має окремі входи для амбулаторних пацієнтів 
та для пацієнтів, що доставляються у важкому стані на ношах. 
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Структура відділення



Відділення невідкладних станів знаходиться у приміщенні 
лікувального корпусу та складається з шести  зон – на нульовому 
поверсі загально-медична зона, що забезпечує прийом та 
реєстрацію амбулаторних та планових стаціонарних хворих, за 
необхідністю сортування хворих, вправлення вивихів, гіпсування, 
обробка ран, має окремий вхід для пацієнтів та окремий в’їзд для 
карет екстреної медичної допомоги, вихід до ліфтів, має у 
наявності ліжка-візки; зона “trauma room” - де проводяться 
хірургічні маніпуляції хворим з поєднаними травмами та 
рентгенографічне обстеження; окрема акушерська зона, що 
знаходиться на першому поверсі на базі пологового відділення та 
забезпечує ургентні пологи; окрема інфекційна зона з окремим 
входом на другому поверсі; на  четвертому поверсі у окремому 
крилі реанімаційна зона, має два входи, сполучення з ліфтом для 
доставки важко хворих, з ліжко-фондом 6, що включає в себе 
реанімаційний блок на 2 ліжка, обладнаний дефібрилятором, 
ЕКГ-апаратом, УЗД-апаратом, моніторами вітальних функцій, 
апаратами для підтримки діяльності дихальних шляхів, киснем, 
системами та розчинами для внутрішньовенного вливання, ліками 
для надання невідкладної допомоги



Завідувач 
відділення

Старша медична сестра, 
операційна -1

Медичні сестри загально-
медичної зони -5 

Медичні сестри 
реанімаційної 

зони(анестезисти )- 5

Молодший та 
обслуговуючий персонал 

-6

Лікар хірург -2 Лікар 
травматолог -1

Лікар акушер-
гінеколог-1

Лікар 
анестезіолог-3

Штат відділення



№ Критерій Показник
1 Кількість ліжок у відділенні 6
2 План ліжко-днів 2040
3 Виконання 1552 (76%)
4 Госпіталізовано 458
5 Виписано 153
6 Переведено 305
7 Робота ліжка 258
8 Середній термін перебування 3
9 Обіг ліжка 80

Статистичні показники роботи відділення 
за 2017 рік



Направляюча сторона Показник

За направленнями лікарів
консультативної поліклініки 33%

Без направлення
(самозвернення) 30%

Доставлено відділенням ЕМД 29%

За направленнями лікарів 
ЛА ПМСД 8%

Маршрут пацієнта



Нозологічні форми 
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Дякую за увагу!


