Відділ надання екстреної медичної допомоги (спеціалізована бригада
постійної готовності другої черги):
1. Відділення політравми з блоком інтенсивної терапії (Центр політравми) –
1.1. Лікарі
1.2. Медсестри/анестезисти
1.3. Водії, технічний персонал
2. Відділення інтенсивної терапії та реанімації при гострих отруєннях
2.1. Лікар
2.2. Медсестри/анестезисти
2.3. Молодші медсестри
3. Відділення підготовки інструкторів з надання медичної допомоги в
екстремальних ситуаціях
3.1. Лікарі
3.2. Оператор ЕОМ
Забезпечення функціонування спеціалізованої бригади постійної
готовності
1. Спеціалізовані бригади постійної готовності (далі - СБПГ)
відповідно до Положення про організацію роботи СБПГ (згідно Постанови
КМУ №343 від 14.04.97р.) розташовані на базі Київської міської клінічної
лікарні швидкої медичної допомоги (далі - КМК ЛШМД).
2. Підрозділи КМК ЛШМД в яких працюють співробітники СБПГ:
- відділення політравми;
- відділення інтенсивної терапії загального профілю;
- відділення анестезіології;
- відділення токсикології та екстракорпоральної детоксикації;
- операційний блок;
- хірургічне відділення №2;
- відділення променевої діагностики;
- кардіологічне відділення;
- відділення невідкладної терапії;
- приймальне відділення.
3. Спеціалізовані бригади постійної готовності взаємодіють
підрозділами МНС (ДСНС України) відповідно до спільного Наказу №248
УНПЦ ЕМД та МК МОЗ України та Наказу №564 ДП «Мобільного
рятувального центру» МНС України» від 30.12.2008 р. «Про затвердження
Положення про співпрацю підрозділів УНПЦ ЕМД та МК МОЗ України та
ДП «Мобільний рятувальний центр МНС України».
Основним завданням Відділу надання екстреної медичної допомоги
(спеціалізованої бригади постійної готовності другої черги) є:
- надання безоплатної медичної допомоги на догоспітальному та
госпітальному етапах постраждалим від надзвичайних ситуацій,

рятувальникам та особам, які беруть участь у ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій;
- надання екстреної, вторинної (спеціалізованої) та третинної
(високоспеціалізованої) медичної допомоги хворим та постраждалим з
політравмою, отруєннями та невідкладними станами на клінічній базі ДЗ
«УНПЦ ЕМД та МК МОЗ України».
Принципи функціонування
№п/п

Принципи

Ступінь та умови реалізації

1.

Постійна готовність з надання
медичної допомоги за
призначенням
Максимальна автономність за
оснащенням та кадровому
забезпеченні
Створення умов безпечного
виконання завдань за призначенням
Відповідність штатного розпису та
структурі бригади завданням
Доступність та безоплатність
медичної допомоги
Послідовність та безперервність
надання медичної допомоги
Мотивація та соціальна
захищенність особового складу
(персоналу)
Створення кадрового резерву

Відповідно прийнятим
рішенням

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Потребує доопрацювання
Додержується
Потребує доопрацювання
Додержується
Додержується
Потребує доопрацювання
Потребує доопрацювання

Відділ надання екстреної медичної допомоги ДЗ «УНПЦ ЕМД та МК
МОЗ України» виконує лікувально-практичний обсяг роботи на клінічній
базі в відділеннях політравми, анестезіології і інтенсивної терапії, відділення
інтенсивної терапії та реанімації при гострих отруєннях та операційного
блоку Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги - і
працює в цілодобовому режимі на протязі року без вихідних. В лікувальнопрофілактичній роботі задіяні лікарі бригад постійної готовності, наукові
співробітники (за сумісництвом),середній медичний персонал.
Госпіталізація хворих (травмованих) відбувається в приймальному
відділенні лікарні: за направленням бригад швидкої медичної допомоги,
направленням поліклінік міста або травматологічних пунктів та в порядку
самозвернення.

Участь у ліквідації медико-санітарних наслідків при надзвичайних
ситуаціях (далі НС) на території України та інших держав
Країна
Турецька
Республіка
Республіка
Індія
Ісламська
Республіка
Іран
Ісламська
Республіка
Пакистан
Республіка
Лівія
Всього:

Кількість
Кількість
Кількість
стаціонарних Операції Пологи
пацієнтів
померлих
хворих
5432

117

35

-

-

5558

270

216

13

6

7304

531

147

29

11

10758

519

126

7

4

171

-

22

-

-

29223

1437

546

49

21

Країна
Турецька республіка
Республіка Індія
Ісламська Республіка
Іран
Ісламська Республіка
Пакистан
Республіка Лівія

1999
2001

Надано
допомогу
5432
5558

Кількість
медперсоналу
40
44

2003-2004

7304

49

2005

10758

51

2011

171

12

Рік

