Інформація
про комунальний заклад Львівської обласної ради
“Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих
ім.Ю.Липи”
 Комунальний заклад Львівської обласної ради „Львівський обласний госпіталь
ветеранів війн та репресованих ім.Ю.Липи” є самостійним лікувальнопрофілактичним закладом охорони здоров'я, підпорядкований Департаменту
охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації та Управлінню майном
спільної власності ЛОДА (засновнику) і утримується за рахунок коштів
обласного бюджету.
 Діяльність госпіталю регламентується Статутом, затвердженим Управлінням
майном спільної власності Львівської обласної ради, наказ №12-С від
23.02.2018р. “Про затвердження нової редакції статуту комунального закладу
Львівської обласної ради „Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та
репресованих ім.Ю.Липи””.
 Госпіталь повторно акредитований 05.08.2015 р.
 Ліцензію на право здійснення медичної практики госпіталь отримав
07.10.2011р., ліцензія: серія АГ № 603540 безтермінова.
 Ліцензію на придбання, використання і знищення наркотичних середників,
прекурсорів та психотропних препаратів госпіталю надано Комітетом з
контролю за наркотиками від 31.08..2017 р. , дата закінчення 31.08.2022 р.

Історична довідка

Львівський обласний госпіталь інвалідів Вітчизняної війни створений в 1946
році, в 1960 році об'єднаний з Львівським республіканським госпіталем інвалідів
війни і знаходився по вул. 700-річчя Львова, 45.

В 1989 році госпіталь був переведений у новозбудовану будівлю в м.Винники
по вул.Івасюка, 31.

В 1991 р. Львівський обласний госпіталь інвалідів Вітчизняної війни був
перейменований на Львівський обласний госпіталь інвалідів війни та репресованих
ім.Ю.Липи.
У 2016 році перейменований в комунальний заклад Львівської обласної ради
“Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім.Ю.Липи”

Керівниками госпіталю з початку його заснування були лікарі Опришко Л.О.,
Попкова А.І., Ніконенко Ф.Т., Ткаченко О.К., Рафалюк І.Я., Федунь П.І..

Коротка загальна характеристика
Львівський обласний госпіталь - спеціалізований, багатопрофільний медичний
заклад.
Основним напрямком роботи є надання кваліфікованої спеціалізованої стаціонарної
та поліклінічної лікувально-діагностичної допомоги ветеранам війн:
 інвалідам війни та армії,
 учасникам бойових дій,
 учасникам війни,
 демобілізованим учасникам антитерористичної операції
 членам сімей загиблих учасників АТО та Небесної Сотні;
 дітям війни,

 репресованим та колишнім політв’язням,
 ліквідаторам аварії на ЧАЕС,
 самотнім похилого віку
Здійснення функцій організаційно-методичного центру медичного обслуговування
ветеранів війн області.
Мережа госпіталю
Госпіталь розрахований на 700 ліжок, з них - 370 терапевтичного і 330 хірургічного
профілю
(з 01.01.2018 р. після оптимізації до 700 ліжок).
1-е Терапевтичне відділення
(в т.ч. ревматологічні -10 ліжок, кардіологічні – 10 ліжок)
2-е Терапевтичне відділення
3-є Терапевтичне відділення – геріатричні ліжка
(в т.ч. для хворих на остеопороз – 10 ліжок)
4-е Терапевтичне відділення
( в т.ч. 40 ліжок для ліквідаторів аварії на ЧАЕС,
20 ліжок – ендокринологічні, 10 ліжок - терапевтичні)
1-е Неврологічне відділення (в т.ч. 20 психосоматичних ліжок)
2-е Неврологічне відділення (в т.ч. 20 психосоматичних ліжок)
Хірургічне відділення60 ліжок
Урологічне відділення (в т.ч. 20 ліжок для реабілітації хворих
з пошкодженням функції хребта та спинного мозку)
ЛОР – відділення(в т.ч. 10 ліжок щелепно-лицева хірургія)
1-е ортопедичне відділення – обласний ортопедичний центр

в т.ч.
- вертебрологічні ліжка
- 10 ліжок
- артрологічні ліжка
- 35 ліжок
- ортопедичні для інвалідів війни та репресованих - 20 ліжок
2-е ортопедичне відділення
Відділення кістково-гнійної хірургії 65 ліжок
Відділення анестезіології та інтенсивної терапії

60 ліжок
60 ліжок
60 ліжок

70 ліжок
60 ліжок
60 ліжок
60 ліжок
60 ліжок
40 ліжок
60 ліжок,

60 ліжок
55 ліжок
15 ліжок

Крім стаціонарних відділень у госпіталі функціонують:







приймальне,
рентгенологічне (з кабінетами ультразвукової діагностики),
гіпербаричної оксигенації,
фізіотерапевтичне відділення,
клініко-діагностична лабораторія,
поліклініка зі структурними підрозділами – стоматологічною службою
(стоматологічні та зубопротезний кабінети), кабінетом функціональної
діагностики, ендоскопії та ультразвукового дослідження.
 господарська служба ( харчоблок, пральня, котельня, насосна, гараж).

Категорії хворих













Інваліди війни та армії
Учасники війни
Учасники бойових дій
Репресовані
Учасники АТО
Учасники ЧАЕС
Особи, прирівняні по пільгах
Діти війни
Інваліди загального захв.
Цивільні хворі
Самотні похилого віку
ВСЬОГО

-

1966 (11,8 %)
2690 (17,8%)
832 (5,0%)
628 (3,85%)
1594 (9,6%)
593 (3,6%)
635 (3,8%)
2808 (16,9%)
2476 (14,8%)
2404 (14,4%)
35 (0,2%)
16662

ЗАВДАННЯ
 Удосконалення організації лікувального та реабілітаційного процесу з
використанням останніх світових досягнень.
 Розвиток кадрового потенціалу за рахунок підвищення кваліфікації та
стажування у провідних клініках України та Європи.
 Створення сучасного реабілітаційного центру на базі госпіталю.

Сильні сторони
-

Львівський обласний госпіталь найбільша медична установа серед мережі
госпіталів України.
Центр організаційно-методичної допомоги ветеранам війн ЛПЗ Львівської
області.
з 2014 року визнаний територіальним центром медичної допомоги та
реабілітаційного лікування учасникам АТО та регіональним центром спінальної
допомоги.

Слабкі місця
- Низький рівень матеріально-технічної бази:
- Вичерпується термін експлуатації медико-діагностичного обладнання.
- Потреба в капітальних ремонтах приміщень.
- Зношення ліфтового господарства (14 з 16 ліфтів потребують заміни)
- Недосконалість пожежної сигналізації та системи пожежогасіння.

Можливості
-

Створення повноцінного реабілітаційного центру .
Надання якісної спеціалізованої стаціонарної допомоги ветеранам війн та
цивільному населенню.
Введення платних послуг для пацієнтів з інших областей та цивільного населення.

Загрози
-

Недостатнє фінансування
Зниження рівня заробітних плат
Відтік кадрів

 Відповідно до доручення Кабінету Міністрів України,
охорони здоров'я України від

01.10.2014 року

Міністерством

визначено обласні

госпіталі ветеранів війн територіальними центрами реабілітації учасників
антитерористичної операції, а Львівський обласний госпіталь інвалідів
війни - регіональною базою реабілітації спінальних хворих.
ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ
Для забезпечення реабілітаційної допомоги в госпіталі створена служба
психологічної реабілітації, яка надається психотерапевтом, психіатром та
психологами.
 На базі неврологічних відділень створено 40 психосоматичних ліжок для
психологічної реабілітації учасників АТО.
 В урологічного відділення згідно наказу УОЗ № 244 від 30.04.1998 року
відкрито 20 ліжок для активної медичної реабілітації хворих з порушенням
функції хребта та спинного мозку.
Найбільшу питому вагу складають хворі з залишковими явищами травми хребта та
спинного мозку, в тому числі учасники АТО.
На реабілітаційне лікування поступають хворі після операцій з нейрохірургічних
відділень області, а також на повторне реабілітаційне лікування, яке включає
медикаментозне та фізіотерапевтичне, курс активної медичної та
фізичної
реабілітації.

Короткотермінова перспектива
1. Відкриття реабілітаційного відділення для учасників АТО та спінальних хворих.
2. Оновлення медико-діагностичного обладнання.
3. Перекриття даху в корпусі клубу.
4. Оновлення ліфтового господарства (заміна ліфтів).
5.
Формування команди фахівців по створенню проектів
(регіональних,
державних, міжнародних ).
6. Співпраця з громадськими організаціями, волонтерами.

Довгострокова перспектива розвитку госпіталю:
1. Створення сучасного реабілітаційного центру (використання сонячної
електростанції, системи теплових насосів).
2. Впровадження електронних систем обліку.
3. Проведення енергозберігаючих модернізайцій установи зі заміною віконних
конструкцій та утеплення фасаду, капремонтом покрівлі та гідроізоляції корпусів..
4. Впорядкування стоянки для автомобілів.
5. Проведення ландшафтних робіт згідно проекту.
6. Передача приміщень харчоблоку та пральні в аутсорсинг.
7. Переоснащення котельні з заміною застарілого обладнання.
8. Відновлення пожежної сигналізації.
9. Створення проектів із застосуванням фандрейзингу.
В госпіталі є всі передумови для створення повноцінного реабілітаційного центру,
в якому може надаватися весь спектр реабілітаційної допомоги, а саме фізичної,
медичної та психологічної реабілітації.
До 2020 створення реабілітаційного центру
Структура

Медична реабілітація

Фізична реабілітація

 Стаціонар на 20 ліжок



 20 ліжок для
спінальників в складі
урологічного відділення
 Ліжка профільних
відділень






В.о. головного

Проведено

розрахунок



вартості

Фізіотерапевтичне
лікування
Бальнеологія
Басейни
Гіпербарична
оксигенація
Кінезотерапія
Аквагімнастика

об’єкта

будівництва

Психологічна
реабілітація
 Психосоматичні ліжка
 Робоче місце
психотерапевта та
психологів для
колективних та
індивідуальних занять
 Кімната психологічного
розвантаження

та розроблено

проект

реконструкції басейну, фізіотерапевтичного, бальнеологічного відділення, відділення
ГБО. Зведений кошторисний розрахунок у сумі 53043,948 тис.грн.

Впровадження новітніх технологій
Для впровадження новітніх технологій в хірургічній, ортопедотравматологічній, отоларингологічній практиці лікарі госпіталю активно вивчають
досвід, проходять стажування в клініках Польщі, Німеччини, США, Японії та інших
країнах, а також в передових клініках та НДІ України.
В ортопедичному відділенні (обласний артрологічний центр) із 624 операцій
зроблено операцій:
- при дегенеративних захворюваннях хребта та неускладненій травмі хребта,
декомпресійні операції при стенозі хребтового каналу зроблено 70 операції.
- артроскопічне втручання на колінному та плечовому суглобі – 309 операції,
- тотальне ендопротезування кульшового суглобу – 122 операції,
- колінного суглобу – 6 операцій.
По Державній програмі «Централізована закупівля кардіостимуляторів,
ендопротезів, окремих виробів медичного призначення» використано 14 комплектів
ендопротезів на суму 497 тис.грн. для безкоштовного ендопротезування ветеранів
війн.
В 2-му ортопедичному відділенні зроблено 655 операцій, з них блокуючий
остеосинтез
при діафізарних переломах – 96 та пластинами LCP при метаепіфізарних переломах –
110.
В хірургічному відділенні втілювалися сучасні методики оперативного
лікування хворих: малоінвазивні оперативні втручання на органах черевної
порожнини, продовжується вдосконалення лапароскопічних холецистектомій – 71
операція, однак лапараскопічна апаратура потребує оновлення.
Успішно проведено лазерні абляції судин – 134 операції з добрим результатом;
герніотомії з поліпропіленовою сіткою – 188. Всього на органах черевної порожнини
проведено 290 операції, що складає 52% від усіх операцій.
Ці нововведення значно зменшують післяопераційний ліжкодень.
В отоларингологічному відділенні успішно проводяться відео-ендоскопічні
операції на носі, носовій перегородці та приносових пазухах – 1631 операцій, з них
ендоскопічних септопластик – 725, на приносових пазухах – 635, на носових
раковинах – 244.
В урологічному відділенні удосконалюються методики трансуретральної
резекції пухлин простати та сечового міхура, однак апаратура потребує оновлення.
На базі госпіталю працює кафедра хірургічної та ортопедичної стоматології
факультету післядипломної освіти ЛНМУ ім. Д. Галицького і відділення щелепнолицевої хірургії.
У відділеннях терапевтичного профілю значно покращилися діагностичні
обстеження завдяки розширенню та впровадженню новітніх методик обстеження,
які проводяться у госпіталі: УЗД органів черевної порожнини, щитовидної залози,
суглобів та периферичних судин, ехокардіграфія, реоенцефалографія, визначення
функції зовнішнього дихання, спірографія, пневмотахометрія, фіброгастроскопія,
фіброколоноскопія,
остеоденситометрія,
пневмотахометрія,
рентгенологічні
обстеження, рентгенографії, рентгеноскопії і ін.
Потребує покращення ФГДС та колононоскопії через відсутність нової
апаратури.
По програмі “Профілактика та лікування артеріальної гіпертензії в Україні”.
використовуються бета-блокатори, інгібітори АПФ та інші сучасні препарати; у
лікуванні виразкової хвороби шлунку і 12-палої кишки використовуються сучасні
антибактеріальні та ферментні препарати та інші методики, рекомендовані науководослідним інститутом (Маастрихт-V).

Впроваджуються в практику нові методики лікування остеопорозу на фоні
регулярного контролю біохімічних показників та остеоденситометрії, призначення
імунотропної терапії рослинного, синтетичного походження та альтернативну
терапію гомеопатичними препаратами.
Продовжується удосконалення клінічних маршрутів і локальних протоколів
надання медичної допомоги в діагностично-лікувальних процесах стаціонарної
допомоги хворим.
Характеристика стану служби в цілому по області

Госпіталь є основним медичним закладом області, в якому надається
спеціалізована медична допомога інвалідам та ветеранам війн і прирівняним до них
категоріям населення, а також базою по наданню медичної допомоги та реабілітації
учасникам АТО.
В лікпрофзакладах міст та районів області призначені лікарі, які відповідають
за організацію медичного забезпечення ветеранів війн та демобілізованих учасників
АТО. Більшість з них – досвідчені лікарі та організатори, проте через складну
економічну ситуацію вони в основному працюють на громадських засадах.
Стаціонарне лікування ветеранів війн та учасників АТО
В КЗ ЛОР «Львівський обласний
В
лікувально-профілактичних
закладах
госпіталь ветеранів війн та репресованих
області знаходилося на диспансерному
ім. Ю.Липи» в 2017 році проліковано
обліку ветеранів війни на 01.01.2018 року
хворих, з них 87% ветеранів війни та
особи, з них :
інших пільгових категорій населення:
інвалідів війни –
1966;
інвалідів війни –
3179;
учасників бойових дій –
832 ;
учасників бойових дій –
9602;
учасників війни –
2690 ;
учасників війни –
54076;
осіб, прирівняних по пільгах –
635;
особи, прирівняні по пільгах – 6269;
дітей війни –
2808 ;
учасників АТО –
11189;
репресованих –
628;
репресовані –
8946;
інвалідів загального захворювання -2476 ;
дітей війни –
192132.
учасників АТО –
1594 .

Санаторно-курортне лікування отримали: 701 - учасник АТО, 242 - інвалідів
війни,
306- учасників бойових дій, 364 – учасників війни, 77 - особи,
прирівняні по пільгах,
Забезпечення безкоштовним протезуванням:
-слухові апарати -37 ветеранів війни м. Львів;
-ендопротезування суглобів- 14ветеранів війни (в ЛОГВВ таР)
-зубопротезування-1444ветеранів війн та уч. АТО.
Медична та планово-консультативна допомога:
Для наближення медичної допомоги ветеранам війн та учасникам АТО по
місцю їх проживання згідно наказу департаменту охорони здоров'я ЛОДА призначено
лікарів- кураторів та організовані виїздні бригади лікарів госпіталю в лікувально –
профілактичні заклади міст та районів області .
За 2017 рік здійснено 16 виїздів бригад лікарів госпіталю в міські та районні
ЛПЗ області, у виїздах прийняли участь 56 лікарів різних спеціальностей (терапевти,
невропатологи, хірурги, ортопеди, урологи, отоларингологи), а також 15
індивідуальних виїздів кураторів в ЦРЛ.
Під час виїздів проконсультовано 779 ветерани війни та уч. АТО, з них 574 при
бригадних виїздах; біля 30% з оглянутих спрямовано на стаціонарне лікування в КЗ
ЛОР «Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім.Ю.Липи».

Незважаючи на певні позитивні результати у покращенні медичного
забезпечення ветеранів війни та учасників АТО, в області існують невирішені
проблеми щодо матеріально-технічної бази стаціонарних відділень лікувальнопрофілактичних закладів, де отримують лікування ветерани війн, зокрема оснащення
палат для ветеранів війни та медикаментозне забезпечення, безкоштовне
протезування.
Інші сфери діяльності (за потребою)
• Госпіталь забезпечує медичне обстеження, амбулаторне та стаціонарне лікування
громадянам, які прибувають з тимчасово окупованої території Донецької та
Луганської обл., з районів проведення антитерористичної операції на територію
Львівської області. Програма розроблена департаментом праці та соцзахисту
населення ЛОДА з департаментом охорони здоров’я ЛОДА та обласним військовим
комісаріатом.
• Госпіталь продовжує співпрацювати із спеціалістами «Єдиного вікна надання
допомоги демобілізованим учасникам АТО», яке розміщується в госпіталі.
• Налагоджена співпраця з волонтерами та благодійними організаціями, які в 2017
році надали допомогу медикаментами, медичними інструментами, медичними
виробами, предметами догляду за хворими та ін.
• В госпіталі створено громадську наглядову Раду з метою забезпечення права
громадян на участь в управлінні та здійснення громадського нагляду.
Робота зі зверненнями громадян:
Поступило 70 звернень в МОЗ України, до депутатів Верховної ради України, до
депутатів Львівської міської ради, в ДОЗ ЛОДА стосовно ендопротезування
кульшових та колінних суглобів на безоплатній основі. Усіх хворим було обстежено
та встановлено черговість оперативних втручань, у двох хворих протипокази до
операцій.
Безкоштовно проведено ендопротезування кульшових суглобів 14 хворим по
обласній програмі „Забезпечення ортопедичного центру сучасним обладнанням”,
згідно якої було видалено 500 тис.грн., на які придбано 14 ендопротезів.
Подяки: В госпітальній книзі подяк зареєстровано 24 подяки від пацієнтів лікарям
госпіталю різних відділень.
Міжнародна діяльність
• З метою вивчення досвіду лікарі госпіталю прийняли участь у науково-практичних
конференціях в США, Японії, Німечині, Польщі, Нідерландах, Україні.
• Госпіталь співпрацює з клініками в Польщі - м.Жешув, Німечині –м.Дюрен, в
Польщі - м.Луков Любачівського повіту

В.о.генерального директора

П.І.ФЕДУНЬ

