
4

А ще ця енергійна жінка – палка 
прихильниця високого мистецтва, 
учасниця самодіяльної народної твор-
чості. Саме за її підтримки і сприяння 
народний аматорський ансамбль піс-
ні «Зорина» медичних працівників лі-
карні є переможцем і лауреатом бага-
тьох районних  та обласних конкурсів і 
фестивалів художньої самодіяльності. 

   
Паліативна допомога – це комп-

лекс послуг, спрямований на покра-
щення якості життя невиліковно хво-
рої людини та членів її родини через 
проведення адекватних терапевтич-
них заходів, догляду, надання психо-
логічної, соціальної, духовної та мо-
ральної підтримки.

На сьогодні хоспісна й паліативна 
допомога є індикатором гуманнос-
ті суспільства. Цілком логічним ре-
зультатом реформування медичної 
галузі на Рівненщині стало рішення 
Рівненської обласної ради від сьомо-
го грудня 2018 р. про створення КП 
«Зірненська лікарня «Хоспіс» Рівнен-

Життєвий шлях Олександри Кучер, здобуті знання та професійний досвід 
присвячені обраній професії, поверненню здоров’я, радості, повноцінного 
життя пацієнтам.

Після закінчення Тернопільського державного медичного інституту розпо-
чала свою лікарську практику на Рівненщині. Добре професійно підготовлена, 
енергійна й наполеглива, вона швидко завоювала авторитет у колективі та по-
вагу серед пацієнтів. Тому цілком логічним стало її призначення завідуючою від-
діленням медичного закладу. А з 1996 р. Олександра Кучер обійняла посаду 
головного лікаря протитуберкульозної лікарні, нині реорганізовану в лікарню 
«Хоспіс». 

За майже двадцять п’ять років перебування на цій відповідальній посаді, 
завдяки своїм високим діловим якостям, щирому вболіванню за стан справ в 
очолюваному колективі багато зробила для того, щоб лікарня стала однією з 
кращих серед аналогічних закладів Рівненщини. 

Займаючи активну громадянську позицію, Олександра Кучер обиралася де-
путатом районної ради трьох скликань, є переможцем в обласному конкурсі 
«Жінка року» в номінації « Жінки – працівники охорони здоров’я».

На базі лікарні не раз проходили обласні наради та семінари, досвід роботи 
керівника лікарні вивчали колеги з усієї Рівненщини.

Олександра Кучер
головний лікар КП «Зірненська лікарня «Хоспіс» 
Рівненської обласної ради
спеціаліст вищої категорії з організації  
та управління охороною здоров’я
лікар-фтизіатр вищої категорії

Хоспісна та паліативна допомога є індикатором 
гуманності суспільства.
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ської обласної ради, яка офіційно за-
реєстрована другого квітня 2019 р. 
Щороку в лікарні «Хоспіс» одержують 
паліативну допомогу 300 - 400 паці-
єнтів. Це онкохворі в термінальній ста-
дії, хворі після перенесеного мозко-
вого інсульту, пацієнти з саркоїдозом 
легень та лімфатичної системи, хворі 
на ХОЗЛ, з декомпенсацією дихальної 
та серцево-судинної системи, хворі з 
невиліковними формами туберкульо-
зу та його наслідками.

КП «Зірненська лікарня «Хоспіс»  
працює за програмою державних ме-
дичних гарантій для пацієнта і надає 
медичні послуги за пакетами  «Стаці-
онарна паліативна медична допомога 
дорослим та дітям» і «Мобільна палі-
ативна медична допомога дорослим 
та дітям».

За підтримки місцевої влади, де-
партаменту цивільного захисту та 
охорони здоров’я населення, терито-
ріальних громад для потреб «Хоспісу» 
придбано нове медичне обладнання 
згідно з  вимогами табеля оснащення, 
а саме: ШВЛ, СРАР, дефібрилятор, мо-
нітори пацієнта, дозатори лікувальних 
речовин, пристрій для парентераль-

ного харчування важких хворих, кисневі концентратори, механічний відкаш-
лювач, гематологічний аналізатор, обладнання для мобільності хворих, пред-
мети догляду.

Нині в закладі реконструюють систему забезпечення киснем, що зробить 
можливим надання респіраторної допомоги пацієнтам після перенесеного за-
хворювання COVID-19.

Лікарня «Хоспіс» акредитована, має ліцензію на впровадження господар-
ської діяльності та ліцензію на роботу з наркотичними засобами, прекурсорами 
та психотропними речовинами.

Завдяки співпраці з сімейною медициною та соціальною службою терито-
ріальних громад налагоджена якісна мобільна паліативна медична допомога 
пацієнтам, які за станом здоров’я позбавлені можливості одержувати доступні 
медичні послуги.

Таку  допомогу надає дружний колектив медичних працівників, які пройшли 
спеціальну медичну підготовку й навчання з надання паліативної медичної до-
помоги тим, хто її потребує.

У лікарні працює медичний персонал з п’яти лікарів вищої категорії: анесте-
зіолог, терапевт, фтизіатр, лікар-лаборант, лікар з УЗД.

У закладі постійно проводяться навчання, тренінги середнього й молодшого 
медичного персоналу з надання невідкладної медичної допомоги, догляду за 
хворими різної складності.

До створеної мультидисциплінарної  бригади входить лікар, медична се-
стра, психолог, соціальний працівник, які надають паліативну медичну допо-
могу за місцем проживання пацієнта, навчають родичів методів догляду та 
зменшення страждання невиліковних хворих.

На сьогодні Зірненська лікарня «Хоспіс» – це сучасний медичний заклад, 
який здійснює весь перелік гарантованих лабораторних та інструментальних 
досліджень, забезпечує надання нутритивної підтримки, респіраторної, знебо-
лювальної та психологічної допомоги.


