
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРОБНИЧІ, ТРУДОВІ ТА НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ
головного лікаря Комунального некомерційного підприємства

 «Міська поліклініка №17» Харківської міської ради
ЯКОВЛЕВОЇ ОЛЕНИ ВОЛОДИМИРІВНИ

          Яковлева Олена Володимирівна у 1998 році закінчила Харківський
державний медичний інститут за  фахом “Лікувальна справа» і  у 2008 році -
Харківській  регіональний  інститут  державного  управління  Національної
академії державного управління при Президенті України за фахом «Державне
управління». Має вищу категорію з організації і управління охороною здоров’я,
вищу категорію з дерматовенерології. Кандидат медичних наук.
          Загальний стаж роботи – 25  роки, стаж роботи за фахом – 15 років.
          В КНП «Міська поліклініка №17» ХМР працює з 25.03.2009р. на посаді
головного лікаря. 
           Характеризується як професійний лікар, що постійно підвищує свою
кваліфікацію. Яковлева О.В. - об'єктивний  та  принциповий керівник. Чуйний
до колег, виховує в співробітниках взаєморозуміння і взаємодопомогу. 
          Уважно стежить на останніми досягненнями сучасної медичної науки, що
дозволяє  впроваджувати  в  роботу  КНП  «Міська  поліклініка  №17»  ХМР
найновіші  сучасні  методики  з  діагностики  та  лікування  багатьох  видів
захворювань. Велику увагу головний лікар приділяє планомірному оновленню
устаткування та комп'ютеризації поліклініки.
         Під час  роботи виявила себе як грамотний організатор роботи колективу,
умілий  адміністратор,  здатна  самостійно  вирішувати  поставлені  перед
медичним закладом завдання. 
         Під  її  керівництвом проведено  реорганізація  комунального  закладу
охорони  здоров’я  в  Комунальне  некомерційне  підприємство  Харківської
міської  ради.  Проведена  трансформація  первинної  ланки  надання  медичної
допомоги та  укладений договір з НСЗУ про медичне обслуговування населення
за програмою медичних гарантій. Усього укладено більш ніж  85%  Декларацій
з  пацієнтами про надання первинної  медичної  допомоги.  Процес укладання
Декларацій продовжується.  За технічною  допомогою МІС проведено навчання
усіх  медичних  працівників  з  MedCard Plus.  Впроваджено  Е-реєстратура,
електронний документообіг  та   електронний рецепт за Урядової  програмою
«Доступні ліки»,  також  відбулось  отримання кваліфікованого електронного
підпису  (КЕП)  в  усіх  лікарів  первинної  ланки,  що  залучені  до  надання
первинної медичної допомоги.   
          З метою забезпечення громадян якісними і доступними медичними
послугами  підприємство  приєдналось  до  Єдиної  державної  бази  даних
медичних  оглядів  певних  категорій  осіб  в  системі  охорони  здоров’я.  На
теперішній  час  проводиться  робота  із  запровадження  Електронного  реєстру
листків непрацездатності. 
          Збільшуються обсяги комп’ютеризації Комунального некомерційного
підприємства «Міська поліклініка №17» Харківської міської ради.
          У 2020 році вперше за останні 25 років проведено ремонт в кабінетах
лікарів первинної ланки, у відділенні фізіотерапевтичного лікування, окремих
кабінетах  вузьких  фахівців.  Закуплені  нові  меблі  для  кабінетів  лікарів-
терапевтів,  клініко-діагностичної  лабораторії,  медичної  реєстратури,
маніпуляційного кабінету.



        З  метою запобігання  поширенню коронавірусної  хвороби  COVID-19
проведені  заходи  з  придбання  засобів  індивідуального  захисту  (маски,
рукавички,  халати,  комбінезони,  щитки,  бахали),  а  також  бактерицидні
рециркулятори, пульсоксиметри, та інш.
        В  кожен  терапевтичний  кабінет  встановлений  бактерицидний
рециркулятор.  Крім  того,  рециркулятори  працюють  у  кабінетах  фахівців,
клініко-діагностичній  лабораторії,  медичній  реєстратурі,  маніпуляційному
кабінеті  та  кабінеті  щеплення,    приймальні  головного  лікаря,  канцелярії,  а
також  у  кабінеті,  де  проводиться  забір  зразків  біоматеріалу  для  виявлення
коронавірусного збудника COVID-19.
         До початку компанії вакцинації населення від COVID-19 в КНП «Міська
поліклініка  №17»  ХМР  проведено  підготовку  та  організований  кабінет
щеплення  для  громадян,  які  бажають  здійснити  щеплення  проти  COVID-19.
Сформовані  мобільні  бригади.  Визначений  відповідальний  за  координацію
вакцинальної компанії.


