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БАХМАЧ – ОБ’ЄДНУЄ!

▪ Район розташований на 
сході Чернігівської 
області

▪ Територія району –
1487,73 км2

• Відстань до обласного

центру залізницею –

153 км

• Відстань до обласного

центру шосейними 

шляхами – 145 км 

Відстань шосейними 

шляхами до м. Ніжин  –

95 км

Відстань від найбільш 

віддалених сіл району до 

м. Ніжин – 150 км

• Територія району поєднує 

82 населених пункти, 

в т.ч. 2 міста, 1 селище 

міського типу, 79 сіл



➢ місто Бахмач є 
великим 
залізничним 
вузлом, який 
об’єднує 5 
напрямків. 

➢ Через територію 
району 
пролягають шляхи 
державного 
значення : Кіпті-
Глухів-Бачівськ
(міжнародна 
автодорога Київ-
Москва), Ніжин-
Ічня-Дмитрівка;

БАХМАЧ



Населення
➢ На території району проживає 43917 чол.  

➢ В т.ч. міського – 22587 чол.

сільського – 21330 чол.

➢ В т.ч. м. Бахмач – 18600 чол., м. Батурин – 2420 чол., смт. Дмитрівка
– 2110 чол.



Інформація про ЦРЛ

➢ Основний корпус ЦРЛ, де розташований  

стаціонар, введений в експлуатацію в 1978 

році – проектна  потужність 410 ліжок, на 

даний час ліжковий фонд становить 243 

ліжка.



Бахмацька ЦРЛ  має 1 

акредитаційну категорію та 

статус «Лікарня доброзичлива 

до дитини». 



Профіль ліжок
Терапевтичні 49

Паліативні 12

Гастроентерологічні 9

Кардіологічні 30

Хірургічні 30

Травматологічні 25

Неврологічні 30

Офтальмологічні 5

Дитячі 20

дитячі інфекційні 5

Гінекологічні 13

Пологові 8

патологія вагітних 7

Всього: 243

Крім того: 6 ліжок відділення анестезіології та інтенсивної терапії





















Щорічно в Бахмацькій ЦРЛ проліковується 

понад 9,0 тис. хворих, проводиться близько

1,2 тис. стаціонарних та 1,3 тис. 

амбулаторних операцій. 

Кількість пологів за рік – близько 300 в тому 

числі з інших районів – 8-10%.

Кількість відвідувань до лікарів: 

- поліклінічного відділення -135,0 тис.

- стоматологічного відділення – 57,0 тис.



Оснащення медичною апаратурою

➢ Кардіологічне відділення: 3 кардіомонітори, добовий 

вимірювач артеріального тиску, холтер, функціонує кабінет з 

функціональної діагностики зі всім необхідним обладнанням.

➢ Пологове відділення: інкубатор для новонароджених, апарат 

штучної вентиляції легень «Малятко», фетальний монітор, 

пульсоксиметр для новонароджених, УЗД – апарат,кисневий 

концентратор, відеокольпоскоп.

➢ Операційно-перев’язувальний блок та відділення 

анестезіології: 4 кисневих концентратори, 4 апарати штучної 

вентиляції легень, установка для лікування опіків, кардіомонітор, 

2 пульсоксиметри, 1 дефібрилятор, лапароскопічна стійка, 2 

кардіографи, зварювальний апарат, електровідсмоктувач.

➢ Поліклінічне відділення: цифровий флюорограф, цифровий 

рентгенапарат,  фетальний монітор, апарат  ультразвукової 

діагностики,  електроніж, офтальмологічна щілинна лампа, 

електрокардіограф, необхідна лабораторна  та 

фізіотерапевтична апаратура. 



Придбано обладнання та апаратури 

за останні роки
➢ Камера « ПАНМЕД» для стоматологічного відділення, пульсоксиметр для  

реанімаційного відділення, апарат « Експрес-аналізатор»  для лабораторії.

➢ Фетальний монітор для пологового відділення, камера « ПАНМЕД» для 

хірургічного відділення,  електрокардіограф, апарат  добового  моніторингу 

артеріального тиску для  кардіологічного відділення, пересувний  кисневий 

концентратор для реанімаційного відділення.

➢ Морозильна камера для збереження препаратів крові, бінокулярний  

мікроскоп для лабораторії, апарат « Алконт» для визначення парів спирту, 

камера «Панмед» для операційної, приставка та  компресор для 

стоматологічного відділення.

➢ Електрохірургічний апарат для  поліклінічного відділення, фетальний 

монітор для поліклінічного відділення, офтальмологічна  щілинна лампа, 

апарат « Алконт»  для визначення парів спирту, дрель електрична для  

травматології, електровідсмоктувач для хірургічного  відділення, два  

пульсоксиметри, один з них - для  новонароджених.

➢ Відеогастроскоп для приймально-діагностичного відділення. 

➢ Автомобіль з ношами для перевезення тяжкохворих.

➢ Автоклав. Зварювальний апарат для операційної. Відеокольпоскоп.

























Поліклінічне відділення знаходиться в сучасному, відремонтованому 

в 2016 році приміщенні, потужність 170 відвідувань за зміну. 















В 2015 році проведений капітальний ремонт 

стоматологічного відділення.



Після переведення кардіологічного відділення 

в основний корпус ЦРЛ, на вивільнених площах 

планується створення відділення відновного 

лікування на 20 ліжок для доліковування хворих 

після інфарктів, інсультів, травм та реабілітації 

учасників АТО.















Кадри Бахмацької ЦРЛ
В Бахмацькій  ЦРЛ  зареєстровано  по штату 485

посади,  фізичних осіб працює 457 – з них 58 

лікарів, середнього медичного персоналу 201 

особа, молодшого медичного  персоналу 125 осіб,

інших осіб – 73.

Серед 58 лікарів мають вищу кваліфікаційну

категорію – 8, першу  кваліфікаційну категорію -20,

другу  кваліфікаційну  категорію - 9.

На даний час проходять інтернатуру 4 лікарі за

спеціальностями, 1 акушер-гінеколог, 1 хірург, 2

реаніматологи.



Кваліфікаційна  характеристика  лікарів  Бахмацького району з 

врахуванням  кадрового потенціалу вузлової поліклініки 

по основних профілях:
№ Спеціальність Кількість Кваліфікація

1 кардіологи 3 З них 1 лікар вищої кваліфікаційної категорії, 1 – першої, 1

– другої.

2 хірурги 6 З них 1 лікар вищої кваліфікаційної категорії, 4 – першої, 1

– другої.

3 терапевти 4 З них 1 лікар вищої кваліфікаційної категорії, 2 – першої.

4 педіатри 4 З них 2 лікарі вищої кваліфікаційної категорії, 2 – першої.

5 травматологи 2 З них 1 – першої кваліфікаційної категорії, 1 – лікар-

спеціаліст.

6 невропатологи 4 З них 4 – першої кваліфікаційної категорії.

7 анестезіологи 3 З них 1 – першої кваліфікаційної категорії, 2 – другої.

8 акушер-гінекологи 5 З них 3 – першої, 1 – другої.

9 ендоскопіст 1 1 – першої кваліфікаційної категорії

10 окулісти 2 2 – першої кваліфікаційної категорії

11 отоларингологи 2 З них 1 – першої, 1 – другої.

В Бахмацькій ЦРЛ  забезпечено чергування в нічний час та у вихідні дні  

бригади лікарів: хірурга, анестезіолога та лікаря іншого профілю. Також 

забезпечена  ургенція на дому  лікарів педіатрів та акушер-гінекологів.



Переваги Бахмацького району:

- вигідне географічне розташування району;

- наявність великого залізничного вузла, який об’єднує 5 

напрямків, автомобільних шляхів державного значення; 

- кваліфікований лікарський кадровий потенціал в районі;

-забезпеченість необхідною медичною апаратурою;

- наявна матеріально-технічна база з перспективами 

подальшого її зміцнення;

- достатні площі для розміщення хворих з інших районів;

- можливість забезпечення житлом молодих лікарів 

фахівців.



Контактні дані: 
м. Бахмач, вул. Соборності, 66 тел./факс + 38 (04635) 3-47-09, 

e-mail: bolnicadoctor@ukr.net

Дякую 

за увагу.


