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Консультативна поліклініка є структурним підрозділом закладу, організовує і надає
діагностично-консультативну допомогу дітям з різними видами складних патологій.
Спеціалісти поліклініки здійснюють консультативну і діагностичну допомогу дітям більше
ніж з 20 спеціальностей.
Щороку зростає кількість відвідувань , так у 2008 році вона склала 91 688. майже кожна
друга консультація надана дітям із сільської місцевості (44,43%) , 30,06% - відвідувань із
північних районв . Питома вага відвідувань дорослими і підлітками щороку зростає ( у
2004р.- 8,7%, у 2008 р. – 15,8% ) , що свідчить про впровадження в області
реформування підліткової служби.
На базі ОДКП розгорнуто денний стаціонар (5 ліжок), де забезпечується надання
медичної допомоги дітям з різними видами патології, яка не потребує цілодобового
медичного нагляду. Виконуються різні види малих хірургічних втручань лікарями :
хірургом, гінекологом, окулістом, отоларингологом, ортопедом.
На базі поліклініки працюють лікувально-контрольні комісії:
- по зв’язку захворювань з негативними наслідками аварії на ЧАЕС;
- звільнення від іспитів, фізкультури, призначення інвалідності та інше.
Ведеться диспансерний облік хворих дітей з складною патологією, а також дітей хворих
на цукровий діабет з усіх районів області з забезпеченням лікування цукрознижуючими
препаратами.
На базі ОДКП є можливість провести весь комплекс діагностичних обстежень.
Покази до направлення в обласну дитячу консультативну поліклініку
- доброякісні та злоякісні новоутворення;
- хвороби крові та кровотворних органів, окремі порушення з залученням імунного
механізму;
- хвороби ендокринної системи, розладу харчування та порушення обміну речовин;
- хвороби нервової системи;
- хвороби ока та придаткового апарату;
- хвороби вуха та сосковидного відростку, зниження слуху;
- розлади мови;
- хвороби системи кровообігу;
- хвороби органів дихання;
- хвороби органів травлення;
- хвороби шкіри, які потребують консультації алерголога або імунолога;
- хвороби кістково-м’язевої системи та сполучної тканини;
- хвороби сечостатевої системи;
- окремі стани, що виникають в перинатальному періоді;
- вроджені вади розвитку та спадкова патологія;
- симптоми, ознаки та відхилення від норми, виявленні при клінічних та лабораторних
дослідженнях.
Протипокази для направлення в обласну дитячу поліклініку:
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- гострі інфекційні та венеричні захворювання;
- туберкульоз в активній фазі;
- гострі психози;
- захворювання, що вимагають термінового хірургічного втручання;
- гостра кровотеча будь- якої етіології.
Порядок відбору та направлення дітей в обласну дитячу консультативну
поліклініку.
- направлення на консультацію хворих проводиться з врахуванням показів та
протипоказів;
- при направленні в ОДКП необхідно мати:
- направлення лікувального закладу в якому вказати ціль консультації;
- виписку з історії хвороби з результатами лабораторних, інструментальних обстежень
та проведеного лікування;
- результати останнього комплексного огляду спеціалістами району;
- довідку про профілактичні щеплення, р-цію Манту;
- довідку про епідеміологічне оточення ( 3- денного терміну давності);
Завідуючий поліклінікою – Порохницький Володимир Олександрович.
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