
Комунальний заклад 
охорони здоров’я 

«Менська центральна 
районна лікарня»

Менської районної 
ради



  

м. Мена —  
центр Менського району,  

Чернігівської області, 
розташоване на 

міжнародній трасі 
Чернігів –Грем’яч, за 60 

км. до обласного центру 







Через м. Мена проходить Південно-Західна 
залізниця, де знаходиться однойменна 

станція 



    за 4 км. від Мени в урочищі Остреч 
знаходиться унікальна здравниця 

Чернігівщини – санаторій «Остреч»,



в 12 км. протікає мальовнича річка Десна



    Особливою гордістю міста є заповідний 
об’єкт загальнодержавного значення – 

Менський зоопарк, заснований у 1976 р. 



Щорічно традиційно 
проводиться



МЕНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА 
ЛІКАРНЯ РОЗТАШОВАНА ЗА АДРЕСОЮ 

ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 61 А, 
М. МЕНА, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ



Штат працівників:
Всього  - 426,25 посад

Зайнято – 391,25 посад
Фізичних осіб – 376 із них 28 осіб пенсійного віку, що 

становить 7,4 %
Лікарів – 54 осіб, з них 13 пенсіонерів (24,1 %). У штаті 

закладу 13 інтернів за спеціальністю хірургія, акушерство-
гінекологія, педіатрія, анестезіологія, внутрішні хвороби.

Середнього медичного персоналу – 161 особа, з них 7 
пенсіонерів (4,3 %).

Молодшого медичного персоналу – 99 осіб,  з них 1 
пенсіонер ( 1,0 %).

Інші – 64 фізичні особи, серед них 7 пенсіонерів ( 10.9 %)



З 1.01.2018 року 
забезпеченість населення 

лікарняними ліжками по району 
складає 57,3 на 10 тис. населення 
(показник серед районів області 
станом на 1.01.2018 року – 58,8 на 

10 тисяч населення, обласний 
показник – 89,4 на 10 тис. 

населення)



У січні 2007 року Менська 
центральна районна лікарня 

отримала вищу 
акредитаційну категорію, 

яку успішно тричі 
підтвердила -  у листопаді  
2009 року, у березні 2013 

року та у березні 2016 року.



За підсумками проведеної 
роботи у 2011 році першою в 
області Менська центральна 

районна лікарня отримує 
диплом ВООЗ ЮНІСЕФ 

«Лікарня, доброзичлива до 
дитини». У 2016 році 

експертами ВООЗ  зазначений  
статус було підтверджено



Велика увага приділяється якості 
надання медичної допомоги . 

В закладі затверджена політика, 
визначені  мета та цілі у сфері якості. 

24 листопада 2015 року КЗОЗ 
«Менська центральна районна 

лікарня » отримала Сертифікат на 
систему управління якістю ДСТУ ISO 

9001:2009



Менська центральна районна 
лікарня обслуговує жителів 

Менського району та сусідніх 
прилеглих районів. 

Щороку в лікарні стаціонарно 
лікується близько 7000 хворих, 

виконується близько 1500 
оперативних втручань. 



Стаціонарна медична допомога 
надається в таких відділеннях

• Терапевтичне відділення
• Хірургічне відділення

• Акушерсько-гінекологічне відділення 
• Дитяче відділення

• Неврологічне відділення
• Інфекційне відділення

• Реанімаційне відділення
• Березнянське паліативне відділення
• Макошинське паліативне відділення



Одним із пріоритетних напрямків 
роботи медичних працівників 
впродовж років визначається  

охорона здоров’я матерів та дітей
У 2007 році проведено реконструкцію 

та переобладнання пологового 
відділення Менської ЦРЛ на суму   

близько 1 млн. грн.. В районі 
впроваджуються сучасні перинатальні 

технології 





В лікарні введені новітні перинатальні 
технології, що привело до зменшення  

частки патологічних пологів та зниження  
захворюваності новонароджених



При жіночій консультації працює
 «Школа відповідального батьківства».



У пологовому відділенні розміщена сучасна 
операційна 



В усіх стаціонарних 
відділення лікарні 

проведено 
косметичний ремонт



Терапевтичне відділення



Хірургічне відділення



Дитяче відділення



Інфекційне 
відділення



Неврологічне 
відділення



Реанімаційне 
відділення



Операційний блок 
лікарні оснащений 

сучасною апаратурою



 В поліклініці Менської центральної 
районної лікарні щороку обслуговується 
близько  200 тис. пацієнтів, включаючи 

іногородніх хворих



При поліклініці діє 
кабінет “Довіра”, 

де пацієнти мають 
можливість пройти 

безкоштовно 
діагностику на ВІЛ 

та отримувати 
лікування



В окремому 
приміщенні 
знаходиться 
фізкабінет



У 2015 році в рамках 
виконання  
«Програми 

забезпечення житлом 
медичних 

працівників району 
на 2012-2016 роки» 

було зведено 
двоповерховий 

чотириквартирний 
будинок для лікарів. 



На даний час в 
ньому 

проживають  три 
лікарські сім’ї



Одна квартира 
залишається 

вільною



За 2016-2017 роки проведено капітальний ремонт фасаду 
двоповерхового лікувального корпусу та приміщення бухгалтерії



 Менська центральна районна 
лікарня і надалі продовжує 

оновлювати матеріально-технічну 
базу, вдосконалювати якість 

надання медичної допомоги,  
підвищувати кваліфікаційний 

рівень підготовки лікарів.
На черзі побудова другого 

шестиквартирного будинку – 
житло для медичних працівників. 



Тож запрошуємо ВАС на 
працевлаштування за наступними 

спеціальностями:

- Хірургія
- Педіатрія

- Неонатологія 
- Неврологія

- Анестезіологія
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