
Комунальний заклад «Обласний Перинатальний Центр»  

Рівненської обласної ради 

 
Керівник перинатального центру, кандидат медичних наук, лікар вищої категорії, 

заслужений лікар України - Єнікеєва Вікторія Миколаївна. 

Кількість штатних одиниць - 445 

Перинатальний центр – заклад третього рівня надання медичної допомоги потужністю 

123 ліжко/місць, 2700 пологів, для забезпечення жінок та новонароджених 

Рівненської області високоспеціалізованою медичною допомогою 

Структура центру: 

1) Консультативно - діагностичне відділення 

 

2) Центр планування сім’ї та репродукції людини, в т.ч відділення по лікуванню 

безпліддя з денним стаціонаром 

 

3) Лабораторний блок 

 

4) Стаціонарна допомога: 

 

 Відділення анестезіології та інтенсивній терапії з методами еферентної 

терапії – 6 ліжок 

 Відділення патології вагітних, екстрагенітальної патології вагітності з 

ліжками не виношування – 35 ліжок 

 Відділення інтенсивної терапії новонароджених - 9 ліжок 

 Відділення постінтенсивного догляду та виходжування недоношених 

новонароджених – 15 ліжок 

 Пологове відділення з 9 індивідуальними пологовими залами з операційним 

блоком на дві операції 

 Післяпологове відділення сумісного перебування матері та дитини – 35 ліжок 

 Відділення гінекології з малоінвазивними технологіями – 15 ліжок 

 Відділення медицини плода та патології раннього терміну вагітності – 15 

ліжок 

 

У закладі згідно зі штатним розкладом 445 посад, із них лікарів – 104 за 17 

спеціальностями, та 167 середнього медперсоналу, 43,5% лікарів має вищу та 

31,6% - першу кваліфікаційну категорію, 72,6% середнього медперсоналу мають 

вищу та першу кваліфікаційну категорію. У закладі забезпечено професійну 

підтримку персоналу.  

 

У  перинатальному центрі створений унікальний навчально-методичний центр на 

базі Тернопільського державного мед. Університету ім. І.Я. Горбачевського,  де буде 

проводитись післядипломна підготовка лікарів та середнього медичного персоналу 

зі спеціальності акушерство, анестезіологія, неанотологія та сімейна медицина, з 

метою підвищення професійного рівня дійсних спеціалістів та підготовки молодих 

фахівців, які володітимуть найсучаснішими методиками діагностики і лікування. 

 

Основні напрямки діяльності 

 

Функціонування високотехнологічного перинатального центру потужністю у 2700 

пологів дозволить надавати медичну допомогу вагітним, роділлям, породіллям та 

новонародженим на засадах сучасних технологій та досягнень передової науки, 



зменшити показники несприятливих наслідків вагітності, малюкової смертності та 

інвалідізації. 

 

Інформація щодо реконструкції перинатального центру 

 

Загальна площа приміщень – 8523 кв. м. 

Загальна кошторисна вартість об’єкта реконструкції – 81518,74 тис. грн.  

 

Основні джерела фінансування: 

 державний бюджет – 60800,204 тис. грн., 

 місцевий бюджет –16689,047 тис. грн., 

 ВБО «Фонд Віктора Пінчука – соціальна ініціатива ” –  3900,00 тис. грн.; 

 інші 

  

Створені необхідні умови для впровадження сучасних перинатальних технологій за 

рекомендаціями ВООЗ, комфортного та спільного перебування матері та дитини, 

підтримки грудного вигодовування, надання допомоги недоношеним дітям методом 

“Кенгуру”, проведення постінтенсивного лікування. 

 

У блоці інтенсивної терапії – у відділенні інтенсивної терапії новонароджених 

забезпечені умови для надання допомоги дітям народженим з вагою від 500гр., та 

хворим новонародженим, а у відділення для жінок – вагітним, роділлям та 

породіллям з важкими ускладненнями в перебігу вагітності, або з важкою 

соматичною патологією. 

 

Відділення оснащені діагностично-лікувальним обладнанням, системами 

спостереження. 


