
Основні цілі Підприємства:

-  забезпечення  доступності  та  задоволення  потреб  населення  у

своєчасній та кваліфікованій амбулаторній медичній допомозі відповідно

до  Програми  медичних  гарантій  в  межах  договорів,  але  не  виключно,

укладених між Підприємством та органом, що реалізує державну політику

у  сфері  державних  фінансових  гарантій  медичного  обслуговування

населення;

-  забезпечення  права  громадян  на  вільний вибір лікаря,  що надає

первинну медичну допомогу, у визначеному законодавством порядку;

- забезпечення якісного обстеження, лікування, реабілітації хворих в

амбулаторних умовах та умовах денного стаціонару;

- організація надання первинної медичної допомоги у визначеному

законодавством  порядку,  в  тому  числі  надання  невідкладної  медичної

допомоги  в  разі  гострого  розладу  фізичного  чи  психічного  здоров’я

пацієнтам, які  не потребують екстреної,  вторинної (спеціалізованої)  або

третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги; 

- забезпечення дотримання наступності та послідовності у наданні

медичної  допомоги,  медичного  обслуговування  населення  із

підприємствами, установами і  закладами охорони здоров’я,  які  надають

вторинну (спеціалізовану),  третинну  (високоспеціалізовану)  та  екстрену

медичну допомогу;

-  вивчення  та  прогнозування  потреби  населення  у  медичній

допомозі і медичному обслуговуванні;

-  планування,  організація,  участь  та  контроль  за  проведенням

профілактичних  оглядів  та  динамічного  диспансерного  нагляду,

здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження

стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та

забезпечення  лікування  хвороб,  травм,  отруєнь,  патологічних,

фізіологічних (під час вагітності) станів;



-  консультації  щодо профілактики,  діагностики,  лікування хвороб,

травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а

також щодо ведення здорового способу життя;

- впровадження нових форм та методів профілактики, діагностики,

лікування та реабілітації захворювань та станів;

-  динамічне  спостереження  за  пацієнтами  із  діагностованими

хронічними захворюваннями та з  наявними факторами ризику розвитку

окремих  захворювань,  що  включає  комплекс  діагностичних  та

лікувальних втручань, які передбачені галузевими стандартами;

-  систематичне  та  своєчасне  опанування  та  впровадження  нових

ефективних  методів  діагностики,   лікування   та  профілактики

захворювань,  передового досвіду праці  та нових технологій  в  практику

роботи лікувально-профілактичного закладу;

-  надання  елементів  паліативної  допомоги  пацієнтам  на  останніх

стадіях  перебігу  невиліковних  захворювань,  яка  включає  комплекс

заходів,  спрямованих  на  полегшення  фізичних  та  психоемоційних

страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;

-  участь  у  формуванні,  заповненні  та  використанні  Єдиного

електронного реєстру пацієнтів.


