
Торчин з 1540р.- місто за 
магдебурським правом

Ми Магдебурське право місту
Трудом, любов’ю здобули
Щоб шляхи нащадкам чисті
В світ торгові пролягли

Кличуть мене
У міста величаві,
Бачу там Божу красу,
Та я з любов’ю у серці своєму
Торчина образ несу

Як районна лікарня функціонує з 5 вересня 1944р.
на 20 ліжок



Торчинська рл на шляху…

З 1963р. Лікарня відкрита, ліжковий фонд – 150 ліжок
З 1993р.                                                      - 101 ліжко
З 1997р.                                                        - 61 ліжко
З  2000р.                                                        -51 ліжко



в процесі…УОЗ ОДА
Торчинська РЛ

А у біди шляхи одні

В лікарню. В Торчинську лікарню



Операційна до реконструкції



Операційна на вимогу часу



Палата інтенсивної терапії



Відділення стаціонару

 хірургічне
хірургічне терапевтичне

Два конкуренти: хірургія й терапія

За пацієнтів сперечається всякчас…



Трудові будні

У нас команда справжніх однодумців

Хвороби викликають на двобій



Лікувальний процес

Операційна - в ногу з часом!

Боротись за життя завжди готова



      Апаратні методи обстеження



Процес обстеження та  лікування



Деякі результати…

На руках і на ногах  –  результат

В хірургії – компетентний , професійний штат



Мовою цифр

 В 2008 році стаціонарно проліковано  
        1567 хворих – процент виконання ліжкоднів 

 103       відсотки

 В 2009 році  проліковано 1535 хворих-процент 
виконання ліжкоднів
  104       відсотки

В 2010 році проліковано 1553 хворих
Процент виконання ліжкоднів 

108  відсотків



                                                                      
«Справжнього, хорошого хірурга можна 
впізнати не по кількості виконаних ним 

операцій, а по тій кількості операцій, яких 
вдалося уникнути…

Сама операція,- в різній степені - питання 
техніки, відмова від неї є мистецька 
робота розуму,строгої самокритики і 

детального   спостереження»

Ю. Герман «Дело, которому ты служишь»

                                                                      
«Справжнього, хорошого хірурга можна 
впізнати не по кількості виконаних ним 

операцій, а по тій кількості операцій, яких 
вдалося уникнути…

Сама операція,- в різній степені - питання 
техніки, відмова від неї є мистецька 
робота розуму,строгої самокритики і 

детального   спостереження»

Ю. Герман «Дело, которому ты служишь»



Оперативна активність

 Проведено оперативних втручань
                                                                                        
                   В 2008 році прооперовано в стаціонарі

269 хворих, під загальним знечуленням
85,- оперативна активність 42 відсотка

В 2009 році прооперовано в стаціонарі
320 хворих,під загальним знечуленням

124,- оперативна активнысть 50 відсотка

В 2010 році прооперовано 349 хворих 

Оперативна активність 57 відсотків



Фінансування

   В 2008р. Використано 2 818 082 грн. бюджетних 
коштів,з них на заробітну плату     1 618 421 грн., що 

становить 60 відсотків
  Надійшло коштів 100 238 грн.- 3 відсотка

 В 2009р. Використано 3 189 008  грн.
  бюджетних коштів, з них на заробітну плату    1 719 

200 грн.,що становтиь 54 відсотка
Надійшло коштів 125 260 грн.- 4 відсотка

В 2010р. Використано 3 971 654 грн.
Заробітна плата 2 976 111 грн., що становть
74,6 відотка. Надійшло коштів-129 340грн.









Телемедицина в дії



Телемедицина в дії

До справи, телемедицина! 

Консиліум “он лайн”не тільки в Україні



    Впроваджено комп’ютерну 
програму обліку листків 

непрацездатності



Торчинська РЛ

http://www.torchinmed.ucoz.ua



     Ремонти продовжуються…



     Так ми активно відпочиваємо



Так ми святкуємо



дякую за увагу

Де робота,там і результат хороший
Як би до цього всього та й ще трохи грошей…

Успіхів в роботі


