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Керівництво КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» 
Миколаївської обласної ради (далі -  КНП «МОКЛ» МОР) засвідчує Вам 
свою повагу та звертається з такого питання.

Незважаючи на складну економічну ситуацію в країні, через збройну 
агресію росії, колектив КНП «МОКЛ» МОР оперативно адаптувався до 
роботи в умовах воєнного стану та безперервно забезпечує надання 
пацієнтам медичних послуг відповідно до договору з НСЗУ за 22 пакетами 
Програми медичних гарантій.

Станом на цей час за своїми функціональними потужностями КНП 
«МОКЛ» МОР надає амбулаторну допомогу у консультативно-діагностичній 
поліклініці майже за 20 лікарськими спеціальностями та стаціонарну 
допомогу у 13 відділеннях (терапевтичного профілю - 335 ліжок,
хірургічного— 175) - за 15 лікарськими спеціальностями.

Починаючи з 24 лютого Миколаївська область постійно перебуває в зоні 
активних бойових дій і кількість пацієнтів, які потребують саме 
спеціалізованої допомоги хірургічного профілю, постійно зростає.

Так, за 6 місяців 2022 року у закладі стаціонарно загалом проліковано 
4508 пацієнтів, серед яких - 2725 (60,4%) госпіталізовано ургентно; 
проведено 1243 операцій, у тому числі 735 (59,1%) мешканцям сільських 
районів області.

Саме тому, колектив КНП «МОКЛ» МОР продовжує планомірно 
працювати щодо посилення ролі та спроможності лікарні, як 
багатопрофільного надкластерного закладу у мережі Миколаївського 
госпітального округу, де планується до 2023 року надавати дорослому 
населенню медичні послуги за 25 лікарськими спеціальностями. Уже 
створено безпечні, комфортні умов для роботи медичного персоналу та 
перебування пацієнтів, у тому числі з особливими потребами, у відділенні
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екстреної (невідкладної) медичної допомоги, на стадії узгодження відкриття 
відділення травматології та політравми.

Водночас, надання якісних медичних послуг/груп послуг та дотримання 
умов їх закупівлі за Програмою медичних гарантій не можливо без належного 
кадрового забезпечення.

Важливо, що через відсутність у КНП «МОКЛ» МОР лікарів-
нейрохірургів оперативне надання медичної допомоги пацієнтам особливо з 
політравмами обмежено, а через постійні обстріли додатково ускладнюється 
та затягується у часі.

Враховуючи вищезазначене звертаємось до Вас за підтримкою та 
сприянням у вирішенні питання щодо направлення до КНП «МОКЛ»МОР 
лікарів-нейрохірургів. Розглядаємо можливість працевлаштування, як за 
сумісництвом, так і на постійній основі.

Розраховуємо на Вашу підтримку та розуміння.

З повагою, 
головний лікар Петро РИМАР
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