
 

ЗВІТ 

директора  комунального підприємства «Тернопільський міський 

лікувально-діагностичний центр» Тернопільської міської ради 

ЛЕВИЦЬКОГО ПЕТРА РОСТИСЛАВОВИЧА за 9 місяців 2021року 

 

І. З 17.09.2021року  на базі КП  «Тернопільський міський лікувально-

діагностичний-центр» ТМР розпочато  проведення безкоштовної check-up 

діагностики, що  має на меті  виявлення хвороб на доклінічних  стадіях або ж 

схильності до них для жителів Тернопільської ОТГ старших 55 років. 

 

ІІ. КП «ТМЛДЦ» ТМР укладено договори з Національною службою 

здоров'я  України  про медичне обслуговування населення за програмою 

медичних гарантій  на 2021 рік  по Пакетах послуг: 

1. Медична допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах 

(профілактика, спостереження, діагностика, лікування  та медична 

реабілітація). 

Відвідування до лікарів включаючи профілактичні огляди за: 

- 9 місяців 2021року  – 121460 ( на 1 жителя-2,2 від.); 

Хірургічна робота амбулаторно-поліклінічного закладу: 

- 9 місяців 2021року  – 734 операцій, прооперовано хворих – 734; 

Структура амбулаторних втручань: 

І-ше місце -   операції на шкірі та підшкірній  клітковині – 602операцій 

(82,0%); 

ІІ-ге місце – операції на кістково-м'язевій системі – 70 операцій (9,5%); 

ІІІ-тє місце – операції на ЛОР органах – 21 операцій (2,8%); 

ІV- те місце –  інші операції  – 21 операцій  (2,8%); 

V – те місце –  операції на органах зору  – 20 операцій (2,7%). 

  Робота діагностичних служб 

 Рентгендіагностичні дослідження: 

9 місяців 2021року –11576 обстежень; 

Обстежено профілактично з метою виявлення хворих на туберкульоз 

9 місяців 2021 року – 8955обстежень; 

Кабінетом комп’ютерної томографії  проведено: 

9 місяців2021 року - 3358 обстежень; 

У структурі обстежень КТ : 

І - ше місце – хвороби органів дихання – 60,9% 

ІІ - ге місце – кістково-суглобової системи – 19% 

ІІІ - тє місце – хвороби інших органів – 12,4% 

V- те місце – органів травлення – 7,7%  

УЗД дослідження: 

9 місяців 2021року  – 6291; 

Діяльність ендоскопічного кабінету 

9 місяців 2021р. – 204 ендоскопій; 

Робота денного стаціонару. 

Проліковано хворих  

9 місяців 2021року – 652хв. Проведено 6545л.д. 



 Стоматологічна медична допомога в амбулаторних умовах. 

За даним пакетом   станом на 12.11.2021р.  надано послуг на суму 

177 127,000 грн. (1073 відвідування) 

Показник звернень хворих за стоматологічною допомогою зріс на 123% в 

порівнянні з минулим роком. 

2. Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої 

коронавірусом  SARSS-CoV-2. 

За даним  пакетом послуг   проведено 18312 вакцинацій.  

 

ІІІ. Для покращення роботи закладу  придбано  обладнання: 

   -      аналізатор імуноферментний RT-21000 1 шт – 254 000грн; 

  -       світильник хірургічний  КД -20212-3 1 шт – 7 420грн; 

  -       центрифуга лабораторна SC – 04 3 шт – 43 005 грн. 

 


