ОДА Шурма Обланий госпиталь ІВВВ

В Обласному госпіталі для інвалідів війни створені сучасні умови для повноцінного
обстеження та лікування пацієнтів

Як повідомив на прес-конференції заступник голови Харківської облдержадміністрації
Ігор Шурма, починаючи з 2010 року в Харківській області згідно з завданнями
Президента України реалізуються заходи щодо створення умов для проходження
обстеження та лікування на базі Обласного госпіталю для інвалідів війни.
«В цю установу з державного та обласного бюджетів протягом трьох років вкладено
майже 14 млн.грн. на проведення капітального ремонту та придбання обладнання. Зараз
там створені всі умови для повноцінного обстеження та лікування пацієнтів», - підкреслив
Ігор Шурма.
За його словами, в госпіталі організоване нове приймальне відділення, бальнеологічне
відділення, якого там раніше не було, стерилізаційне відділення, відремонтовані всі
палати, встановлені нові ліжка, функціонує лабораторія, абсолютно новий операційний
блок та реанімаційне відділення. Повністю відремонтовані всі процедурні. Вперше за
останні 30 років придбано нове фізіотерапевтичне обладнання. Встановлено новий
рентген-апарат, апарат УЗД та ліфт. Цього року виділено 200 тис. грн. на придбання
окремого автомобілю для перевезення у разі потреби пацієнтів госпіталю в
спеціалізовані медичні установи на консультації та лікування.
«Коли ми говоримо, що Обласний госпіталь буде найкращим медичним закладом в
регіоні, це означає, що умови перебування для пацієнтів, проходження обстеження,
стаціонарного лікування, харчування, є найкращими в області. Умови праці медичного
персоналу суттєво відрізняються від інших закладів. Такий результат досягнуто завдяки
реалізації в області завдань Президента України», - підкреслив Ігор Шурма.
Довідка. Комунальний заклад охорони здоров’я «Обласний госпіталь для інвалідів
війни» є головним в регіоні спеціалізованим закладом третинного рівня з медичного
обслуговування ветеранів та інвалідів війни, учасників та ветеранів локальних війн та
міжнародних конфліктів, а також репресованих в роки політичних репресій – жителів з м.
Харкова та Харківської області. Щорічно в Обласному госпіталі для інвалідів війни
здійснюється більше 31 тис. консультацій, отримують стаціонарне лікування до 5 тис.
ветеранів, проводиться біля 400 оперативних втручань середньої та високої складності.
У 1 півріччі 2013 року в Обласному госпіталі для інвалідів війни проліковано 2 532
особи. Ветерани, які мешкають в районах області, приїжджають на лікування в госпіталь
транспортом, який виділяється райдержадміністраціями.
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