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Носівка, 
         вид з висоти пташиного польоту



Носівка 
центр міста



Вокзал м. Носівка



Залізнична станція 
м.Носівка



Носівська міська рада



Носівська 
районна школа 
мистецтв



Районий будинок 
культури



Вечірня Носівка, центр



Памятник 
героям 
ІІ світової війни
м.Носівка



Памятник 
Кобзарю 
М.Носівка



Свято-Троїцький 
Храм УПЦ
Ніжинська  єпархія
1765 р



ТОВ «Формстиль»



Торгівельний центр
М.Носівка



Центр міста Носівка



Супермаркет
«Фора» та
Готельний комплекс
М.Носівка



Центральний парк
М.Носівка



Цервка Казанської 
Божої Матері в 
с. Коломійцівка 



Річка Носівочка 



Хата «Карася»
Комплексу відпочинку
«Волошка»



25 квартирний будинок
Нового типу
3 квартири отримали 
Лікарі КЛПЗ 
«Носівська ЦРЛ 
ім. Ф.Я. Примака»



Розселення 
на території

м. Носівка 13607чол.,
 в т.ч. діти 2959 чол

Сільська місцевість 15389чол., в т.ч. діти 
– 2267чол

Всього населення району складає 28996 
чол.,

в т.ч. діти 5226 чол.
Щільність населення

 27 чол. на км2 







КЛПЗ «Носівська ЦРЛ
 ім. Ф.Я.Примака»



Дореволюційний 
корпус  ЦРЛ



Консультативно-
діагностична 
поліклілініка
КЛПЗ

КЗ Носівський 
РЦ ПМСД





Стаціонар КЛПЗ











Історія закладу 

Перші корпуси побудовані графом Мусіним-
Пушкіним в кінці 19 століття.
З 1915 року запрацювала Цукрозаводська 
лікарня.
З 1943 року – військовий шпиталь , далі районна 
лікарня.
З 1965 року -  центральна районна лікарня.
З 2014 року – поділ на ЦРЛ та 
КЗ «Носівський РЦ ПМСД»
23.11.2016 р. присвоєно Носівській ЦРЛ імя 
Ф.Я.Примака



23.11.2016 р. 
присвоєно Носівській 
ЦРЛ імя Ф.Я.Примака

Примак Федір 
Якович 

(11 квітень 1899, 
Татарівка — 9 вересня 
1981, Київ) — 
український 
радянський медик, 
доктор медичних наук 
(з 1936 року), професор 
(з 1939 року), 
заслужений діяч науки 
і техніки УРСР (з1964 
року). 



Член правління Українського республіканського наукового товариства терапевтів, 
редколегії журналу «Врачебное дело».

Народився 11 квітня 1899 року в селі Татарівці Чернігівської губернії (тепер 
Софіївка Носівського р-ну Чернігівської обл.) в селянській родині. Навчався у 
Ніжинській гімназії. У 1918році поступив на медичний факультет Київського 
університету, який в період навчання був реорганізований у Київський медичний 
інститут.

По закінченню інституту у 1924 році проходив стажування в медичних 
інститутських клініках та в Бобровицькій районній лікарні Чернігівської губернії. У 
1925-1928 рр, по запрошенню академіка Феофіла Гавриловича Яновського, працював 
ординатором у терапевтичній клініці Київського медичного інституту, а з 1928 по 
1932 рік аспірантом. У 1932–1936 рр. — науковий співпрацівник клінічного відділу 
Київського НДІ експериментальної біології і патології, у 1936–1940 рр. — Київського



НДІ клінічної медицини та НДІ клінічної фізіології АН УРСР у 1938–
1940 рр. За сумісництвом, у 1937–1940  рр. — доцент кафедри 
факультетської терапії Київського медичного інституту. У 1941 році 
завідував кафедрою факультетської терапії Львівського медичного 
інституту. У 1941–1946 рр. — головний терапевт військових шпиталів у 
Башкірії, за сумісництвом у 1942–1943 рр. професор кафедри 
факультетської терапії медичного інституту в Уфі. У 1947–1952 рр. — 
професор кафедри факультетської терапії, у 1952–1973 рр. — завідувач, у 
1973–1978 рр. — професор кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб 
Київського медичного інституту.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82


Установчі документи КЛПЗ 
“Носівська ЦРЛ 
ім.Ф.Я.Примака”





В КЛПЗ Носівська ЦРЛ ім.Ф.Я.Примака 
наявні :

1. Статут КЛПЗ Носівська ЦРЛ ім. Ф.Я.Примака  – затверджений 28 
жовтня 2016р рішенням сесії Носівської районної  ради 7 скликання. 

2.  Ліцензія на медичну практику №071439 серія АД від 29.11.2012р. 
Безтерміново.

3. Ліцензія на придбання, використання та знищення наркотичних 
середників, прекурсорів та психотропних препаратів № 073597 серія 
АД від 04.09.2012р.реєстраційний №108. Термін дії до 26.07.2021р. 

4. Акредитаційна категорія – перша.Сертифіккат – серія МЗ № 0000902. 
Лікарня проакредитована 24 квітня 2015 року. Термін дії – до 
20.04.2018. 

5. Свідоцтво про атестацію лабораторії до 17.07.2021 
року( Сертифікована за ISO 9001:2009 .

6. 05.01.2018 КЛПЗ Носівська ЦРЛ ім. Ф.Я.Примака сертифікована 
за ISO 9001:2015





Приймально-діагностичне 
відділення КЛПЗ 

«Носівська ЦРЛ ім 
Ф.Я.Примака" 

Реорганізоване з 
приймального відділення  
03.01.2017 року. 

В даний час працюють в 
день лікарі приймально-
діагностичного 
відділення , вночі чергові 
лікарі . Цілодобово працює 
клінічна лабораторія, 
цілодобово чергує 
автотранспорт.

Всі медичні сестри 
відділення навчені та 
проводять щодня ЕКГ 
дослідження.



КАРДІОДЕФІБРИЛ
ЯТОР

кардіодефібрилятор-монітор «Біфазік +»



ЕХОЕНЦЕФАЛОГРА
Ф

Ехоенцефалограф- «Сономед»



АВТОМАТИЗОВАНИЙ КОМПЛЕКС “КАРДІО+”

• 12 канальний ЕКГ
• Спірограф
• Реовазограф
• Фонокардіограф





Лікар УЗД 
дігностики вищої 
категорії 

Хіняєв О.М.

Апарат УЗД
PHILIPS



ДАТЧИК ДО УЗД ПРИСТРОЮ СУДИННИЙ 
ДОПЛЕР





Ендоскопічне обладнання – 
ФГДскоп Penthax.

При потребі може бути 
перенесений в 

приймально- діагностичне  
відділення. 



Травмпункт 

приймально- 
діагностичного
 відділення



Палата 

приймально
- 
діагностичн
ого 
відділення 



ВІДДІЛЕННЯ 

ІНТЕНСИВНОЇ 

ТЕРАПІЇ





Палата ВІТ



Маніпуляційна ВІТ





ПОСТ ХІРУРГІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ





КІМНАТА   ЛОР
ПЕРЕВ'ЯЗУВАЛЬНА 



Перев'язувальна чиста 1    операційна 



ЛАПАРОСКОПІЧНО-ЕНДОСКОПІЧНА СТІЙКА

2  ОПЕРАЦІЙНА



Кисневий концентратор 
високого тиску 

модель JAY-10-4.0     .



СВІТИЛЬНИК ОПЕРАЦІЙНИЙ 
П’ЯТИРЕФЛЕКТОРНИЙ 
ПОТОЛОЧНИЙ



ОПЕРАЦІЙНИЙ СТІЛ



Оперує бригада
лікарів у складі 
Бойко А.Г. , 
Хіняєв О.М.
ТУР простати.



Операційна бригада, що вперше виконала ТУР простати в 
КЛПЗ



АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ 





ПОЛОГОВИЙ ЗАЛ 



МАНІПУЛЯНЦІЙНА  АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНОГО 
ВІДДІЛЕННЯ 







ДИТЯЧА КІМНАТА АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНОГО  ВІДДІЛЕННЯ 



КІМНАТА ВІДПОЧИНКУ АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНОГО  ВІДДІЛЕННЯ 



НЕВРОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ 



ТЕРАПЕВТИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ 





МАНІПУЛЯЦІЙНА 
ТЕРАПЕВТИЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ 



ІНФЕКЦІЙНЕ ВІДДІЛЕННЯ 



Маніпуляційна інфекційного віддліення 

Палата інфекційного віддліення 



Ремонт дитячого відділення



Проект капітальної реконструкції дитячого відділення.  Вартість -  1,5 
млн Грн.



  КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНА ПОЛІКЛІНІКА 



Аналізатор сечі Сitolab Reader 300 



 Запущено апарат 
для вимірювання 
електролітів.



Автоматичний аналізатор загального аналізу крові



ЛАМПА ВУДА

 



 Онкологічний кабінет



СТОМАТОЛОГІЧНИЙ КАБІНЕТ 



ДЕНТАЛЬНИЙ КОМПЮТЕРНИЙ ТОМОГРАФ 



Реєстратура



Кабінет завідувача поліклініки



Кабінет невропатолога



Кабінет фізпроцедур



Кабінет ендокринолога



Кабінет отоларинголога



Кабінет флюорографії



Кабінет флюротеки



Кабінет акушер-гінеколога



МЕРЕЖА ІНТЕРНЕТ В КДП 



• Планується створення інсультниого блоку

• Придбання апаратури для нейровізуалізації ( КТ,МРТ, 
ЕХоЕГ з доплером)

• Забезпечення препаратами для проведення 
тромболізису( актілізе) в розрахунку на середньо 
статистичну кількість ГПМК за ішемічним типом по 
районам

• Придбання реанімобілів класу А1 чи А2 для швидкого 
транспортування хворих в межах зеленого коридору в 
КЛПЗ ЧОЛ або інший  для госпіталізації в реперфузійні 
центри або  для проведення ендоваскулярних  втручань .
( до створення справжніх окружних лікарень 

інтенсивного лікування ІІ рівня )



Інсультний блок в 
Білій Церкві було 
створено та відкрито 
в 2017 році завдяки 
співфінансуванню: 
50% коштів було 
виділено міською 
радою на закупівлю 
обладнання, ще 50% 
було надано 
німецькою 
благодійною 
організацією "Хоф 
Шлютер".



Трудовий потенціал лікарні
Укомплектованість штатами лікарні

кількість        
штатних посад

кількість зайнятих 
посад

      кількість      
вільних посад

лікарі 59,75 49,5 10,25

     середній  
медперсонал

124,5 120,0 4,5

    молодший  
медперсонал

75,0 73,5 1,5

Інші 50,75 50,75 -

Всього 310,5 294,25 16,25



В даний час в КЛПЗ працюють лікарі хірурги - 3, 
анестезіолог – 1, терапевти – 3, неврологи – 3, акушер-
гінекологи – 2, оториноларингологи – 2, педіатри – 2( 1 – 
в декретній відпустці),психоневролог, нарколог, біолог в 
клініко-діагностичній лабораторії,  травматолог, уролог, 
лікар УЗД діагностики, офтальмолог, ендоскопіст, 
онколог за сумісництвом, лікарі приймально-
діагностичного відділення, лікарі стоматологи – 4 , лікарі 
протезисти- 3, лікар хірург – стоматолог – 1, лікар – 
рентгенолог – 1, 
В РЦ ПМСД – 6 сімейних лікарів, 3 – лікаря –терапевта, 
3 – лікаря –педіатра. 



26 квітня 2018 року на 18 сесії районної ради 
затверджено перспективний план розвитку 
КЛПЗ «Носівська ЦРЛ ім Ф.Я. Примака» 
на 2018 – 2022 роки.

Планується реформатувати КЛПЗ в лікарню 
інтенсивного лікування 
І рівня.



Потреба в лікарях
В комунальному закладі «Носівський районний центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Носівської районної ради складена потреби у молодих фахівцях: 
- в Макіївську сільську лікарську амбулаторію загальної практики-сімейної медицини – 2 
вільні вакансії (1 – завідувач сільською лікарською амбулаторією ЗПСМ, лікар загальної 
практики-сімейний лікар; 1 – лікар загальної практики-сімейний лікар) із забезпеченням 
житлом;
- в Носівську міську лікарську амбулаторію – 1 вільна вакансія лікаря загальної практики-

сімейного лікаря з забезпечення житлом 
На сьогодні в КЛПЗ «Носівська ЦРЛ ім.Ф.Я.Примака» є неукомплектованість лікарями 
таких посад: 
- кардіолог-реаніматолог - 1, 
- лікарі-терапевти - 6,
-лікарі-анастезіологи – 4
-лікар з медицини невідкладних станів;
-лікар з морфологічних та патоморфологічних досліджень-1
-лікаря-невролога зі спеціалізацією в інтенсивній терапії-1
-лікар-невропатолог дитячий -1
-лікар-імунолог -1
-лікарі-педіатри -5
Проходять інтернатуру : лікар-педіатр, лікар-радіолог, 2 лікаря акушер-гінеколога, лікар-
терапевт



УКРАЇНА
НОСІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
(тринадцята сесія сьомого скликання) 02 червня 2017 року                                         №7 
– 13 /VII м. Носівка
Про районну Програму забезпечення медичних працівників Носівського району 
службовим житлом на 2017 – 2019 роки Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з урахуванням вимог Закону 
України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», районна 
рада вирішила:
1. Затвердити районну Програму забезпечення медичних працівників Носівського 
району службовим житлом на 2017 – 2019 роки (далі – Програма, додається).
2. Районній державній адміністрації забезпечити виконання вищезазначеної 
Програми в повному обсязі.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з 
питань гуманітарної сфери, молодіжної політики та соціального захисту 
населення.
Голова районної ради                         А.Г. Красносільський



26 квітня 2018 року на 18 сесії районної ради збільшено суму 
для придбання житла згідно програми 
До 500000 ГРН.

За період з 2003 по 2018 роки придбано житло 9 лікарям – 4 
квартири та 5 садиб.

На 18  сесії районної ради  надано дозвіл на придбання будинку 
сім'ї  Швецових – лікарі травматолог та офтальмолог.



В 2016 році створено сайт закладу http://nosovkazrl.ucoz.net/



Запрошуємо майбутніх лікарів  на роботу в 
заклади охорони здоров'я Носівського району



Дякую за 
увагу
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