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№ 054-16
підтверджує, що

у Кіровоградській обласній лікарні
Адреса: 25030, Кіровоградська обл., місто Кіровоград, проспект
Університетський, будинок 2/5
Код ЄДРПОУ 01994942

Впроваджена та підтримується

Система управління якіст ю
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• /ЕКТ1ИКЛТ

• СЬКТІПС АТО

• СОГПГРІКАТ

(180 9001:2008 ЮТ)
Система управління якістю розповсюджується на:

надання медичних послуг
(вид діяльност і за К В Е Д -гою
86.10 Д іяльніст ь лікарняних закладів)
Звіт:

№ 088-16 від 30.05.2016 р.

Дата видачі:

30.05.2016 р.

Дійсний до:

29.05.2019 р.
Керівник органу з сертифікації
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Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органа з сертифікації (жмл/.итсз.огд.иа)

Орган з сертифікації ДП «УМЦС»
юр. адреса: 02160, Україна, м.Київ, просп.Возз'єднання, 7-а; факт адреса: 01042. м Київ, вул. Чигоріна, 18: тел. (044) 285 83 83
Акредитований НААУ на сертифікацію систем управління якістю (атестати акредитації № 80018).

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА ДИТЯЧА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЛІКАРНЯ «ОХМАТДИТ»

СВІДОЦТВО ПРО АТЕСТАЦІЮ
ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ

Видано

21 грудня 2012 р.

Чинне до

20 грудня 2017 р.
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Це свідоцтво засвідчує, що централізована імунологічна

лабораторія Кіровоградської обласної лікарні (м. Кіровоград,
просп. Університетський, 2/5) відповідає критеріям атестації й
атестована на проведення вимірю вань у сфері пош ирення державного
_ •
•
§
метрологічного нагляду в галузі охорони здоров я.
Галузь атестації наведена в додатку до цього свідоцтва і є його
невід’ємною частиною.
Термін чинності свідоцтва п'ять років.

Заступник М іністра

О.К. Толстаїїов
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ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ

Видано

21 грудня 2012 р.

Чинне до

20 грудня 2017 р.
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лабораторія Кіровоградської обласної лікарні (м. Кіровоград,
просп. Університетський, 2/5) відповідає критеріям атестації й
атестована на проведення вимірю вань у сфері пош ирення державного
метрологічного нагляду в галузі охорони здоров'я.
Галузь атестації наведена в додатку до цього свідоцтва і є його
невід’ємною частиною.
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Головний лікар
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ПЕРЕЛІК
ЛІКАРСЬКИХ ТА ПРОВІЗОРСЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ТА
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ З МЕДИЧНОЮ ТА
ФАРМАЦЕВТИЧНОЮ ОСВІТОЮ, ЗА ЯКИМИ ПРОВАДИТЬСЯ
МЕДИЧНА ПРАКТИКА
ЛІКАРСЬКІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
1. А куш ерство і гінекологія
2. А лергологія
3. А нестезіологія
4. Бактеріологія
5. Гастроентерологія
6. Гематологія
7. Генетика медична
8. Геріатрія
9. Дієтологія
10. Ендокринологія
11. Ендоскопія
12. Епідеміологія
13. Інфекційні хвороби
14. Кардіологія
15. Комбустіологія
16. Клінічна лабораторна діагностика
17. Лабораторна імунологія
18. Л ікувальна фізкультура
19. Неврологія
20. Дитяча неврологія
21. Нефрологія
22. Нейрохірургія
23. О рганізація і управління
охороною здоров’я
24. Ортопедія і травматологія
25. О толарингологія
26. Офтальмологія

27. Патологічна анатомія
28. Педіатрія
29. Н еонатолоіія
30. Професійна патологія
31. Психотерапія
32. Пульмонологія
33. Радіонуклідна діагностика
34. Рентгенологія
35. Ревматологія
Зо. Рефлексогерапія
37. Сексопатологія
38. Стоматологія
39. Хірургічна стоматологія
40. Сурдологія
4 1 .Терапія
42. Трансфузіолої ія
43. Ультразвукова діагностика
44. Урологія
45. Фізіотерапія
46. Ф ункціональна діагностика
47. Фармація
48. Хірургія
49. Судинна хірургія
50. Торакальна хірургія
51. Проктологія

СПЕЦІАЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ З МЕДИЧНОЮ ОСВІТОЮ:
1.
2.
3.
4.

Акуш ерська справа
Лікувальна справа
Лабораторна справа (клініка)
Л абораторна справа (патологія)

Начальник відділу кадрів
Мельник 39 71 99
Остапенко 39 71 92

5.
6.
7.
8.

М едична статистика
Рентгенологія
Сестринська справа
Сестринська справа (операційна)

Н.В.КОСЕНКО

ЗАТВЕРДЖ УЮ
Головний лікар обласної лікарні
_________ Л.М.Андреєва
« Я? » іїгАбМбІ.
2016 рік
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Політика у сфері якості
Кіровоградська обласна лікарня працює в галузі надання медичних
послуг з 1945 року. Вона надає у повному обсязі високоспеціалізовану
стаціонарну та консультативну допомогу хворим з усього регіону. В 54
лікувальних та діагностичних відділеннях надаються послуги з:
- алергології, гематології, терапії, неврології, пульмонології, ревматології,
гастроентерології, сурдології, нефрології, інфекціології, інтенсивної терапії,
гематології, кардіології, ендокринології;
- хірургії, отоларингології, офтальмології, нейрохірургії, проктології,
судинної хірургії, торакальної хірургії, кістково-гнійна хірургії, хірургічної
стоматології, ортопедії і травматології, анестезіології;
- акушерства та гінекології; неонатології; сексопатології;
- різних видів діагностики: функціональної діагностики ендоскопії,
патологічної анатомії, клінічно-лабораторної діагностики, трансфузіології,
лабораторна імунології та інші;
- геріатрії, професійної патології;
- фізіотерапії, лікувальної фізкультури, рефлексотерапії, дієтології.
Головною метою Кіровоградської обласної лікарні при визначенні
політики в сфері якості є забезпечення мешканців області сучасним, якісним
медичним обслуговування, яке відповідає міжнародним стандартам та
базується на індивідуальному підході, взаємоповазі та довірі медичних
працівників та пацієнтів.
Створена в медичному закладі система управління якістю (СУЯ) є
надійною основою для підвищення професійного потенціалу співробітників,
якості та безпеці послуг, забезпечення високої результативності всіх процесів.
Найвище керівництво гарантує, що весь персонал Кіровоградської обласної
лікарні, залучений до системи управління якістю, ознайомлений з усіма
документами СУЯ та керується у своєї діяльності встановленою Політикою в
сфері якості, Настановою з якості, методиками СУЯ та робочими інструкціями.
Заклад бере на себе зобов’язання підтримувати та вдосконалювати свою
систему управління якістю для того, щоб максимально задовольнити вимоги та
очікування користувачів своїх послуг - пацієнтів, яким потрібні сучасна
діагностика та якісне лікування, що забезпечується високим рівнем медичного
обслуговування.
Кіровоградська обласна лікарня направить всі необхідні ресурси на
реалізацію власної політики у сфері якості, на створення умов для розвитку
якості медичних послуг, а також максимальне використання знань та творчого
потенціалу кожного співробітника для забезпечення високої якості медичних
послуг для кожного пацієнта, який звернувся до лікувального закладу за
допомогою.

