
Структура закладу

Вінницьке обласне спеціалізоване територіальне медичне
об’єднання «Фтизіатрія» (далі – ВОСТМО «Фтизіатрія») є
спеціалізованим лікувально-профілактичним комунальним закладом
охорони здоров’я, що утворений шляхом перейменування
Вінницького обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру
в Вінницьке обласне спеціалізоване територіальне медичне
об’єднання «Фтизіатрія».

В структурі закладу 315 стаціонарних ліжок для лікування
хворих на активний туберкульоз та пацієнтів з підозрою на
туберкульоз для проведення диференційної діагностики.

1.  Відділення легеневого туберкульозу для дорослих № 1 – 70
ліжок – здійснюється лікування пацієнтів на чутливий туберкульоз з
бактеріовиділенням.

Завідувачка відділення – Близнюк Світлана Володимирівна,
телефон 56-66-76.

2.  Відділення легеневого туберкульозу для дорослих № 2 – 70
ліжок – здійснюється лікування хворих на хіміорезиситентний
туберкульоз.

Завідувач відділення – Мацера Володимир Леонідович, телефон
56-66-26.

3.  Відділення легеневого туберкульозу для дорослих № 3 – 50
ліжок – здійснюється лікування пацієнтів з активним туберкульозом
з бактеріовиділенням, з числа осіб, взятих під варту, а також хворих
бактеріовиділювачів, щодо який прийнято рішення суду про
примусову госпіталізацію.

Завідувач відділення – Дублянський Олександр Вікторович,
телефон 56-66-23.

4. Відділення легеневого туберкульозу для дорослих та дітей –
30 ліжок – лікування випадків бактеріонегативного туберкульозу у
дорослих та дітей.

Завідувач відділення – Тхоровський Михайло Анатолійович,
телефон 56-66-41.



5.  Легенево-хірургічне відділення –  25  ліжок –  здійснюється
оперативне лікування туберкульозу органів дихання та оперативні
втручання з діагностичною метою при змінах в легенях неуточненої
етіології.

Завідувач відділення – Колосюк Леонід Володимирович,
телефон 56-66-12.

6. Відділення диференційної діагностики та позалегеневих
локалізацій туберкульозу – 50 ліжок – здійснюється лікування
випадків туберкульозу позалегеневих локалізацій та диференційної
діагностики туберкульозу легеневих та позалегеневих локалізацій.

Завідувач відділення – Назаренко Євген Володимирович,
телефон 56-66-54.

9. Відділення анестезіології та інтенсивної терапії – 6 ліжок для
забезпечення цілодобового лікарського нагляду за
післяопераційними хворими та хворими, важкість стану яких
потребує проведення інтенсивної терапії.

Завідувач відділення – Краснов Олександр Миколайович,
телефон 56-66-02.

10. Диспансерне відділення здійснює амбулаторний прийом
пацієнтів, з підозрою на туберкульоз направлених з лікувально-
профілактичних закладів області та пацієнтів, що направляються для
проведення моніторингу лікування.

Завідувачка відділення – Петрук Ірина Анатоліївна, телефон 56-
66-72.

11. Клініко-діагностична лабораторія.
Завідувачка лабораторією – Безсмертна Неоніла Іванівна,

телефон 56-66-47.
12. Рентгенологічна служба.
Завідувач службою –  Єжокін Олег Вікторович,  телефон 56-66-

03.
13. Фізіотерапевтична служба.
Завідувачка службою – Пелих Світлана Борисівна, телефон 56-

67-37.
14. Кабінет функціональної діагностики.



Лікар – Голошивець Ольга Миколаївна, телефон 56-67-32.

ВОСТМО «Фтизіатрія» здійснює організаційно-методичне
управління протитуберкульозними закладами, які входять до складу
об’єднання (далі – заклади ВОСТМО «Фтизіатрія»):

- Козятинська обласна туберкульозна лікарня (Козятинський
район, с. Сестринівка, 22100).

Головний лікар – Купчик Володимир Миколайович, телефон
(04342) 2-04-90.

- Комунальний заклад «Могилів-Подільський обласний
туберкульозний санаторій для дорослих» (м. Могилів-Подільський,
пр. Незалежності 62, 24000).

Головний лікар – Цендра Анатолій Станіславович, телефон
(04337) 6-50-42.

- Могилів-Подільський дитячий легеневий тубсанаторій (м.
Могилів-Подільський, вул. акад. Заболотного 4, 24000).

Головний лікар – Коваль Оксана Дмитрівна, телефон (04337) 6-
65-20.

- Маньковецький обласний дитячий туберкульозний санаторій
«Зелений гай» (Барський район, с. Маньківці, 23030).

Головний лікар – Миколюк Петро Кузьмич, телефон (04341) 3-
47-37.

- Кашперівський дитячий туберкульозний санаторій «Лісова
пісня» (Козятинський район, с. Кашперівка, 21210).

Головний лікар – Сокоринська Любов Михайлівна, телефон
(04342) 3-02-36.


