
Перинатальний центр Хмельницької обласної лікарні 

Хмельницький обласний перинатальний центр створений у складі комунального закладу 

«Хмельницька обласна лікарня» Хмельницької обласної ради на виконання доручення 

Президента України з реалізації в Україні Національного проекту «Нове життя – нова 

якість охорони материнства та дитинства». Головний лікар –  

Флаксемберг Аркадій Семенович. Хмельницький обласний перинатальний центр 

створений на базі відділення екстрагенітальної патології вагітних та новонароджених, 

яке було відкрито в Хмельницькій обласній лікарні в січні 2010 року. 

Заклад  має вищу акредитаційну категорію. В закладі передбачено надання населенню 

Хмельницької області високоспеціалізованої медичної допомоги  та забезпечення 

організаційно-методичної допомоги лікувально-профілактичним закладам області. 

Заклад є базою кафедри акушерства та гінекології факультету післядипломної освіти 

Вінницького  Національного медичного університету. 

Лікувально-діагностична допомога надається амбулаторно у: 

 обласному центрі планування сім’ї (для жінок,чоловіків, дівчаток-підлітків); 

 приймально-діагностичному відділенні. 

 

Стаціонарна допомога надається у наступних відділеннях: 

 

 відділення патології вагітних(з ліжками невиношування вагітності) – 30 ліжок; 

 гінекологічне відділення – 25 ліжок, 2 операційні для проведення гінекологічних 

операцій, палати інтенсивної терапії не 4 ліжка; 

 пологове відділення – 7 пологових залів,1 операційна для акушерських операцій, 

1 мала операційна; 

 післяпологове відділення з сумісним перебуванням матері і дитини – 30 ліжок; 

 відділення інтенсивної терапії для жінок- 6 ліжок; 

 відділення інтенсивної терапії для новонароджених - 6 ліжок; 

 відділення постінтенсивного виходжування та лікування новонароджених – 10 

ліжок 

 

Відділення інтенсивної терапії новонароджених надаватиме допомогу дітям, народженим 

з масою від 500 грам  та хворим новонародженим. Воно оснащено сучасним лікувально-

діагностичним обладнанням, системами спостереження. У відділенні постінтенсивного 

лікування створені необхідні умови для спільного перебування матері та дитини, 

підтримки грудного вигодовування, надання допомоги недоношеним дітям методом 

«кенгуру». 

Пологові зали розгорнуті на 1 ліжко та облаштовані для впровадження сучасних 

перинатальних технологій Всесвітньої організації охорони здоров’я, а саме: 

 догляд, зорієнтований на сім’ю; 

 догляд  для життєзабезпечення: ранній контакт «шкіра до шкіри» матері та 

дитини, метод  «кенгуру»; 

 раннє та виключно грудне вигодовування; 

 залучення матері до догляду за дитиною у відділенні інтенсивної терапії 

новонароджених. 

 

У структурі закладу функціонують клініко-діагностична лабораторія з сучасним 

обладнанням для цілодобового обслуговування відділень перинатального центру; 

центральне стерилізаційне відділення, допоміжні структури – котельня, дезінфекційна 

камера. З пральнею робота відбувається за договором. 

У закладі Хмельницька обласна лікарня  згідно зі штатним розкладом 1507,25 посад, з 

них лікарів - 278,5 посад.  Працює 3 доктора медичних наук, 18 кандидатів медичних 

наук, 12 заслужених лікарів України. Вищу категорію мають 107 лікарів, І категорію – 71 

лікар, ІІ категорію – 32 лікарі. Із 516 медичних сестер вища кваліфікаційна категорія у 

186, І – 86, ІІ – 60. За 2012 рік підвищили кваліфікацію 61 лікар та 43 медичні сестри. 


