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ОРГАНІЗАЦІЙНА  СТРУКТУРА 
Комунального некомерційного підприємства

 «Міської поліклініки №24» 
Харківської міської ради.

Адміністративно-господарський підрозділ. 
(вул. Полтавський Шлях, 153)

приймальна.
кабінет головного лікаря.
кабінет заступника головного лікаря з медичної частини.
кабінет заступника головного лікаря з експертизи тимчасової непрацездатності.
кабінет заступника головного лікаря з економічних питань.
кабінет головної медичної сестри.
кабінет головного бухгалтера.
відділ кадрів.
планово-економічний відділ.
бухгалтерія.
ЦСО.
кабінет юрисконсульта.
інформаційно-аналітичний кабінет

Центр  надання первинної медичної допомоги зі своїми структурними підрозділами:
ЦНПМД   Амбулаторія №1 (за адресою: вул.Полтавський  Шлях,153):
- кабінет завідувача амбулаторії №1, лікар – терапевт дільничний.
- кабінет прийому лікаря-терапевта – дільничного.
- кабінет прийому лікаря-терапевта – дільничного.
- кабінет прийому лікаря-терапевта – дільничного.
- кабінет прийому лікаря-терапевта – дільничного.
- кабінет прийому лікаря-терапевта – дільничного.
- кабінет прийому лікаря-терапевта – дільничного.
- кабінет прийому лікаря-терапевта – дільничного.
- кабінет прийому лікаря-терапевта – дільничного.

ЦНПМД    Амбулаторія№2  (за адресою: вул.Полтавський  Шлях,153):
- кабінет завідувача  амбулаторії №2, лікар – терапевт дільничний.
- кабінет прийому лікаря-терапевта – дільничного.
- кабінет прийому лікаря-терапевта – дільничного.
- кабінет прийому лікаря-терапевта – дільничного.
- кабінет прийому лікаря-терапевта – дільничного.
- кабінет прийому лікаря-терапевта – дільничного.
- кабінет старшої сестри медичної.

 Консультативно- діагностичний центр зі своїми структурними підрозділами та допоміжними службами

Хірургічне відділення:
- кабінет завідувача відділенням, лікаря-хірурга.
- кабінети прийому лікаря - хірурга.
- операційна для чистих операцій.
- операційна для гнійних операцій.
- кабінет прийому лікаря ортопеда - травматолога. 

 (за адресою: вул.Полтавський  Шлях,153)
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- кабінет прийому лікаря ортопеда - травматолога. 
- кабінет прийому лікаря - уролога.
- підсобне приміщення.
- підсобне приміщення.
- палата (денний стаціонар).
- палата (денний стаціонар).

Неврологічне відділення:
- кабінет завідувача відділенням, лікаря-невропатолога.
- кабінет прийому лікаря-невропатолога.
- кабінет прийому лікаря-невропатолога.

Офтальмологічне відділення:
- кабінет завідувача відділенням, лікаря -  офтальмолога.
- кабінет прийому лікаря-офтальмолога.
- підсобне приміщення.

Отоларингологічне відділення:
- кабінет завідувача відділенням, лікаря - отоларинголога.
- кабінет прийому лікаря-отоларинголога.
- кабінет прийому лікаря-отоларинголога.

Відділення жіночої консультації:
- кабінет завідувача відділенням, лікаря – акушер - гінеколога.
- кабінет прийому лікаря-акушера-гінеколога.
- кабінет прийому лікаря-акушера-гінеколога.
- кабінет прийому лікаря-акушера-гінеколога.
- кабінет прийому лікаря-акушера-гінеколога.
- прийом лікаря-акушера-гінеколога кабінету невиношування вагітності та безпліддю.
- кабінет патології шейки матки.

- кабінет лікаря з ультразвукової діагностики.
- операційна.
- денний стаціонар.
- кабінет маніпуляцій ний.
- кабінет старшої акушерки.
- побутова кімната.

Шкірно -венерологичне відділення:
- реєстратура.
- кабінет завідувача відділенням, лікаря – дерматовенеролога.
- кабінет прийому  лікаря - дерматовенеролога.
- кабінет прийому  лікаря - дерматовенеролога.
- кабінет прийому  лікаря - дерматовенеролога.
- кабінет прийому  лікаря - дерматовенеролога.
- кабінети забору та видачі аналізів. 
- процедурний кабінет.
- кабінет по попередньому та періодичному профілактичних медогляду декретованих  контингентів. 
- кабінет сестри медичної.
- кабінет лікаря – лаборанта (лабораторія).

- кабінет планування сім’ї.
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Денний стаціонар:
- кабінет завідувача денним стаціонаром, лікар – терапевт.
- кабінет прийому лікаря-терапевта.
- кабінет прийому лікаря невропатолога.
- процедурний кабінет. 
     - палата денного перебування.
     - палата денного перебування.
     - палата денного перебування.
     - палата денного перебування.
     - палата денного перебування.
     - палата денного перебування.

Відділення профілактики:

- кабінет лікаря – профпатолога.
- кабінет лікаря - терапевта
- кабінет старшої сестри медичної.
- кабінет долікарняного прийому.
- кабінет з диспансерного обслуговування дорослого населення.
- процедурний кабінет.
- кабінет оглядовий жіночий.
- кабінет оглядовий чоловічій.
- кабінет профілактичних щеплень.
- кабінет  по забору крові.
- кабінет видачі лікарняних листів.
- кабінет забору біологічного матеріалу.

Кабінети прийому вузьких спеціалістів:
     - кабінет лікаря - кардіолога.
- кабінет лікаря - ревматолога.
- кабінет лікаря - гастроентеролога. 
- кабінет ультразвукової діагностики.
- кабінет лікаря - ендокринолога.
- кабінет лікаря - інфекціоніста.
- кабінет відбору проб.
- побутова кімната.
- кабінет лікаря - онколога.
- кабінет лікаря - пульмонолога.
- кабінет ендоскопії.
- кабінет  функціональної діагностики.
- кабінет чергового лікаря.

Фізіотерапевтичне відділення:
- кабінет завідувача відділенням, лікар -фізіотерапевт.
- кабінет лікаря – фізіотерапевта.
- кабінет старшої сестри медичної.
- кабінет масажу.
- кабінет лікувальної фізкультури.
- кабінет санти- та дециметрової терапії.
- кабінет УВЧ -терапії.

- кабінет завідуючої відділенням профілактики та профілактичних медичних оглядів населення (для 
декретованих контингентів, для працівників окремих професій промислових підприємств).
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- кабінет світлолікування.
- кабінет інгаляції.
- кабінет електросну.
- кабінет магнітної терапії.
- гальванічна кухня.
- кабінет електролікування.
- побутова кімната.

Рентгенодіагностичне відділення:
- кабінет завідувача відділенням, лікар –рентгенолог.
- кабінет лікаря – рентгенолога.
- кабінет лікаря – рентгенолога.
- зал очікування.
- кабінет процедурний.
- кабінет процедурний.
- кабінет процедурний.
- кабінет пультовий.
- кабінет пультовий.
- кабінет пультовий.
- кабінет фотолабораторії.
- кабінет видачі висновків.
- кабінет сушки рентгенологічних знімків.
- кабінет флюорографічного обстеження. 
- кабінет мамографічного  обстеження. 
- побутова кімната.
- побутова кімната.

Клініко-діагностична лабораторія:
- кабінет завідувача лабораторії, лікар – лаборант.
- кабінет старшого  фельдшера-лаборанта.
- реєстраційна, мікроскопічна.
- приймальна, мікроскопічна.
- біохімічна.
- мийна.
- мийна.
- вагова.
- матеріальна №1.
- резусна, мікроскопічна.
- сечова, мийна.
- загально клінічна.
- мікроскопічна.
- мікроскопічна.
- побутова кімната.

Бактеріологічна  лабораторія:
кабінет завідувача лабораторії, лікар – бактеріолог.
кімната кишкових досліджень.
кімната крапельних досліджень.
стерилізаційна.
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середовищеварка з боксом.
мийна.
автоклавна.
санітарно-бактеріологічний відділ з боксом.
душова кімната.
підсобна кімната.
роздягальня.

Медична реєстратура:
кімната для прийому викликів.
кімната зберігання амбулаторних карток.

Головний лікар                М.О.Бабак

Заступник головного лікаря з медичної частини                    В.М.Пшиченко

Комунального некомерційного підприємства
 «Міської поліклініки №24» 
Харківської міської ради.

(за адресою: м.Харків  вул.Полтавський  Шлях, 40):

Амбулаторія  ЦНПМД № 4
- кабінет лікаря загальної практики – сімейної медицини.
- процедурний кабінет.

Консультативно- діагностичний центр
 (за адресою: м.Харків  вул.Полтавський  Шлях, 40):

 

- кабінет прийому лікаря-терапевту (денного стаціонару).
- палата.
- палата.
- побутова кімната.

 ОРГАНІЗАЦІЙНА  СТРУКТУРА 

     - кабінет прийому лікаря-кардіолога.
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Головний лікар        М.О.Бабак

Заст.головного лікаря з медичної частини   В.М.Пшиченко

ОРГАНІЗАЦІЙНА  СТРУКТУРА 
Комунального некомерційного підприємства

 «Міської поліклініки №24» 
Харківської міської ради.
Амбулаторія ЦНПМД  №3

(за адресою: м.Харків  проспект Слави, 11):

кабінет прийому лікаря – терапевта дільничного.
кабінет прийому лікаря – терапевта дільничного.
кабінет старшої сестри медичної.
процедурний кабінет.
медична  реєстратура.

Консультативно- діагностичний центр
(за адресою: м.Харків  проспект Слави, 11):

кабінет лікаря – невропатолога.
кабінет з масажу.
кабінет  фізіотерапії.
кабінет функціональної діагностики.
стерилізаційний кабінет.
кладова.

Головний лікар                М.О.Бабак

Заступник головного лікаря з медичної частини     В.М.Пшиченко
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ОРГАНІЗАЦІЙНА  СТРУКТУРА
Комунального некомерційного підприємства

«Міської поліклініки №24»
Харківської міської ради.

Амбулаторія ЦНПМД №4
(за адресою: м.Харків  провулок Верхівський, 5):

кабінет завідувача амбулаторією, лікар – терапевт дільничний.
кабінет прийому лікаря – терапевта дільничного.
кабінет прийому лікаря – терапевта дільничного.
кабінет прийому лікаря – терапевта дільничного.
процедурний кабінет.
медична  реєстратура.

Консультативно- діагностичний центр та допоміжно- діагностичний підрозділ
(за адресою: м.Харків  провулок Верхівський, 5):

кабінет ультразвукової діагностики.
кабінет прийому лікаря акушера – гінеколога.
кабінет прийому лікаря акушера – гінеколога.
кабінет прийому лікаря – інфекціоніста.
кабінет прийому лікаря – невропатолога.
кабінет прийому лікаря – хірурга.
кабінет прийому лікаря – уролога.
кабінет функціональної діагностики.
кабінет прийому лікаря-терапевту (денного стаціонару).
стерилізаційний кабінет.
кабінет  з масажу.
долікарняний кабінет.

Головний лікар                М.О.Бабак

Заступник головного лікаря з медичної частини  В.М.Пшиченко
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ОРГАНІЗАЦІЙНА  СТРУКТУРА 
Комунального некомерційного підприємства

 «Міської поліклініки №24» 
Харківської міської ради.

Амбулаторія ЦНПМД
(за адресою: м.Харків  вул. Велика Панасівська, 142):

кабінет завідувача амбулаторією, лікар – терапевт дільничний.
кабінет лікаря загальної практики – сімейної медицини.
-   кабінет лікаря загальної практики – сімейної медицини.
кабінет прийому лікаря – терапевта дільничного.
кабінет медичної реєстратури.
процедурний кабінет.

Консультативно- діагностичний центр та допоміжно- діагностичний підрозділ
(за адресою: м.Харків  вул. Велика Панасівська, 142):

кабінет функціональної діагностики.
кабінет прийому лікаря – хірурга та лікаря-ортопед-травматолога.
кабінет прийому лікаря – інфекціоніста.
кабінет прийому лікаря – невропатолога.
кабінет прийому лікаря-офтальмолога.
кабінет прийому лікаря акушера – гінеколога.
кабінет профілактики.
кабінет лікаря – рентгенолога.
кабінет флюорографічного обстеження.
кабінет фізіотерапевтичний.
кабінет функціональної діагностики.

Головний лікар        М.О.Бабак

Заст.головного лікаря з медичної частини   В.М.Пшиченко

ОРГАНІЗАЦІЙНА  СТРУКТУРА
Комунального некомерційного підприємства

«Міської поліклініки №24»
Харківської міської ради.
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Амбулаторія ЦНПМД
(за адресою: м.Харків  вул. Курилівська, 30):

кабінет лікаря загальної практики – сімейної медицини.
-   кабінет лікаря загальної практики – сімейної медицини.
кабінет лікаря загальної практики – сімейної медицини.
кабінет прийому лікаря – терапевта дільничного.
кабінет прийому лікаря – терапевта дільничного.
кабінет медичної реєстратури.
процедурний кабінет.

Консультативно- діагностичний центр та допоміжно- діагностичний підрозділ
(за адресою: м.Харків  вул. Курилівська, 30):

кабінет функціональної діагностики.
кабінет прийому лікаря – хірурга.
кабінет прийому лікаря акушера – гінеколога.
долікарняний кабінет.
кабінет з масажу.
стерилізаційний кабінет.

Головний лікар        М.О.Бабак

Заст.головного лікаря з медичної частини   В.М.Пшиченко
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