
Бібліотека Бершадської окружної лікарні інтенсивного лікування 

 Рік заснування  1972 рік 

 Адреса 
 вул. Будкевича, 1, м. Бершадь Вінницької 

обл. 

 Телефон  (04352 )2-39-01;2-28-70 

 E-mail  bershad_olil@ukr.net 

 Веб-сайт   www:c2n.info/bershzrl 

 ПІП бібліотекаря  Німчук Людмила Михайлівна 

 Режим роботи  8.00 – 16.30, вихідний: субота, неділя 

 Бібліотечний фонд  7909 

 Кількість і склад користувачів, всього: 

 Лікарів 

 Серед.мед.персонал 

 Інші  

 400 

 123 

 258 

 19 

 Кількість книговидач  10323 

 Технічне забезпечення діяльності :  

 Приміщення,загальна площа  38 кв.м 

 Комп’ютерна техніка   Комп’ютер , підключений до Інтернет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П Р Е З Е Н Т А Ц І Я  

медичної бібліотеки Бершадської центральної районної лікарні. 

 

 
 

   Бершадський район розміщений на південному сході Вінницької області. Він межує з 

Уманським районом Черкаської області , Гайворонським районом Кіровоградської області 

та Балтським районом Одеської області. Відстань від м. Вінниця становить – 170  км.  

      Територія району складає  1285,83 кв. км. В районі проживає 62,9 тис. осіб, з них дітей 

та підлітків  11,6 тис., працездатного  населення 35,5 тис., жінок фертильного віку – 14,6 

тис.  

 

                                
 

               Завідувачка медичною бібліотекою, з 1986 року Л.М.Німчук 



                  
                   В адміністративному корпусі ЦРЛ 

 

              
   Стаціонарний корпус ЦРЛ.В лікарні розгорнуто 245 стаціонарних ліжок. 

 

                     
    Консультативна поліклініка розрахована на 178 відвідувань в зміну.  



В лікарні  розміщено 15 стаціонарних відділень, 15 допоміжних відділень та 

параклінічних служб. 

     З 2012 року функціонує відділення екстреної та невідкладної медичної допомоги  ЦРЛ. 

 

             
 

    Акушерсько – гінекологічне відділення розташоване в окремому приміщенні, яке 

було здане в експлуатацію у 2010 році. Планується найближчим часом відкриття на базі 

акушерсько – гінекологічного відділення регіонального перинатального центру. 

    Хірургічне відділення розділене на чисту та гнійну половину. Є дві операційних, дві 

перев’язувальних. В операційній встановлено два наркозно – дихальних  апарати, 

електроножі.   Операційні забезпечені кондиціонерами. Палати у відділеннях 1-5 місні. 

   У відділенні анестезіології та  інтенсивної терапії розгорнуто 4 палати. В кожну палату 

централізована подача кисню, в кожній є кондиціонер. У відділенні працює ургентно -  

клінічна лабораторія, цілодобовий пост лікарів – реаніматологів, анестезистів та  пости 

медсестер. 

                      
                           В палаті терапевтичного відділення ЦРЛ. 

 

     В поліклінічному відділенні функціонують усі необхідні кабінети вузьких спеціалістів.  

Працюють кабінети ендоскопії, функціональної діагностики, маммографії, мала 

операційна, кабінет ЛФК, мануальної терапії, кабінет КВЧ – терапії, кабінет замісної 

терапії для наркозалежних. В окремому приміщенні функціонує протитуберкульозний 

кабінет, де розгорнуто рентген кабінет, кабінет ДОТ - терапії,  лабораторія. Жіноча 

консультація розрахована на роботу 6 лікарів. В ній функціонують маніпуляційна, кабінет 



патології шийки матки, кабінет планування сім’ї, дитячого гінеколога, кабінет вагітних, 

кабінет гінеколога. В жіночій консультації є кабінет відповідального  батьківства.   

У стоматологічному відділенні працює - 8 лікарів. Функціонує зуботехнічна лабораторія. 

    Відділення швидкої допомоги переведене в капітально відремонтоване приміщення. Тут 

працює дві бригади швидкої допомоги. З 2013 року відділення реорганізоване в 

Бершадську міжрайонну станцію швидкої допомоги. Підпорядковані 6 районних відділень 

швидкої допомоги. 

 

 
 

Відкриті пункти тимчасового базування в с. Устя, с. Маньківка, с. Михайлівка, 

Шляхова. 

      В ЦРЛ працює клінічна та бактеріологічна лабораторії, відділення переливання крові.  

     У стаціонарі ЦРЛ функціонує УЗД – кабінет, рентгенкабінет, центральна 

стерилізаційна, пральня, дезкамера, патологоанатомічне відділення . 

 

 

 

Медична бібліотека Бершадської ЦРЛ  
       Бібліотека Бершадської Ц РЛ – центр науково – медичної інформації, а ще довідково – 

бібліографічна служба і затишний куточок для психологічного розвантаження медичних 

працівників. На сьогодні тут біля 10 тисяч примірників фонду медичної літератури. 

Більше 30 назв наукових медичних журналів для лікарів усіх спеціальностей. Саме 

завдяки розумінню і підтримці адміністрації ЦРЛ та ОНМБ бібліотека ЦРЛ є одним із 

лідерів  з передплати медичної періодики. Декілька років поспіль бібліотека ЦРЛ серед 

кращих за підсумками діяльності та технічного оснащення серед медичних бібліотек 

області.     



              
Головний лікар ЦРЛ  В.А. Залецький – активний користувач медичної  бібліотеки. 

 

          Історія формування фондів  медичної бібліотеки Бершадської ЦРЛ починається з 

 50-х років минулого століття. Це підтверджується  книгами наказів,  де згадується про те, 

що медичним статистикам було введено у функціональні обов’язки деякі функції  

бібліотечної роботи, фонд формувався з особистих бібліотек лікарів, подарунків, а потім з 

обласного бібліотечного колектора та обласної медичної бібліотеки. В інвентарній  книзі, 

зроблено запис 1972  роком,  так був започаткований облік бібліотечного фонду  в 

медичній бібліотеці при Бершадській районній лікарні. Бібліотека тривалий час 

розміщувалася в аварійному старому приміщенні, потім в пристосованому приміщенні, а з 

1988 року має гарний зал на четвертому поверсі поліклінічного відділення, площею біля 

60 кв.м. Укомплектована необхідними меблями та інвентарем. Щорічно фонд бібліотеки 

поповнюється новими книгами та медичними журналами. 

 

       
                         У медичній бібліотеці Бершадської ЦРЛ. 

 



      Широко застосовуються  новітні інформаційні технології, тож комп’ютер з 

підключенням до мережі Інтернет кожного дня дає відповіді на запити користувачів.  

Налагоджена тісна співпраця з Вінницькою обласною медичною бібліотекою. Завдяки 

цьому лікарі мають можливість познайомитися із найновішими публікаціями з видань, які 

є в обласній бібліотеці. Інформаційні списки обласної бібліотеки є інформаційною базою 

для  бершадських лікарів. Замовлення за списками надсилаються протягом 1-10 днів. До 

вподоби користувачів бібліотеки і послуги  пересувної бібліотеки ОНМБ,  яка  щорічно 

функціонує протягом одного – двох місяців. 

 

                               
  Сучасні інформаційні технології на допомогу лікарям – практикам.   

 

           Народна мудрість каже: «Знання, які не поповнюються - зменшуються з кожним 

днем».  На такі втрати не має права жоден поважаючий себе і своїх пацієнтів лікар. Саме 

тому медична бібліотека активно працює в інформаційному просторі, щоб лікарі та 

медсестри змогли дізнатися про нове в медицині  якнайшвидше.  

      Багато уваги приділяється краєзнавчій роботі, особливо історії Бершадської ЦРЛ. Вже 

є напрацьовано  великий об’єм матеріалів до нарису  з історії розвитку медицини та 

охорони здоров’я  на Бершадщині. Практично всі медичні працівники і навіть деякі 

пацієнти вносять свій вклад у зміст цього нарису.  

 

               
       Пошук літератури відповідно до запитів користувачів. 



      Бібліотека також формує фонд друкованих видань:  «Бершадські медики на сторінках 

ЗМІ». Каталоги, тематичні картотеки, інформаційні та тематичні виставки і перегляди 

літератури, а ще Дні і тижні інформації, Дні спеціалістів  та огляди літератури – всі ці 

заходи систематично відбуваються задля того, щоб лікар мав можливість швидко, легко і 

надійно ставити діагноз і лікувати.  

      Останні три роки стала популярною така послуга, як підготовка до випуску 

інформаційних буклетів. Серед підготовлених буклетів були висвітлені наступні теми: 

Права та обов’язки пацієнтів, Корупція в медицині, Правові аспекти діяльності лікаря, Як 

уберегтися від грипу, Отруєння грибами, Рак  - це не вирок…, Лука Войно - Ясенецький, 

Сидір Артемович Ковпак: мужність, відданість, патріотизм, Цукровий діабет, Всесвітній 

день психічного здоров’я, День пам’яті жертв ДТП, Подаруй дитині життя, Всесвітній 

день зору,  Відповідальність починається з мене…, З турботою про серце., Наслідки і 

ускладнення гіпертонії  та багато інших.   

 

         
                  Буклети підготовлені бібліотекою Бершадської ЦРЛ. 

              



     З 2013 року започатковано таку послугу, як випуск інформаційних листків - буклетів : 

Рекомендує медична бібліотека. На даний час випущено лише два буклети для акушер- 

гінекологів та для терапевтів.  Про їх ефективність судити рано. Хоча вважаю, що коли 

лікар хоча б прочитав список рекомендованої літератури, він уже отримав певну 

інформацію. Як будуть іти справи надалі покаже час. 

 

 
        Наркоманія – соціальна небезпека.  Виставка – перегляд до Дня боротьби з 

наркоманією. 2012 рік 

        

          Видатний лікар – терапевт, науковець Євген Михайлович Тарєєв якось сказав: 

«Відомий лише один шлях формування лікаря: хворий – книга, книга – хворий». Це 

чудово усвідомлюють лікарі, які намагаються читати, щоб знати, уміти, застосувати, а 

найголовніше допомогти хворому. Тому у медичній бібліотеці завжди є користувачі, яким 

необхідна медична інформація і отримують вони її швидко, вчасно, якісно.  

 

                              
 

     У медичній бібліотеці 2008 рік. Вперше у бібліотеці запрацював комп’ютер з 

підключенням до мережі Інтернет. 



 

 

 

     Бібліотека – хранителька знань і людської пам’яті багатьох поколінь. Медична 

бібліотека – найкращий порадник для лікаря – практика. Тут живуть і знання, і досвід, і 

мудрість. Тут черпають мудрість лікарі.  

   

 

                 
       Отруєння грибами – актуальна тема – 2013 рік. 

 

 Головний лікар Залецький В.А, начмед Довгань В.П. та завідуюча ІАВ Савенко О.А. 

знайомляться з виставками у бібліотеці в День спеціаліста – організатора охорони 

здоров’я. 

 

 



 

          Робота медичної бібліотеки - це значний внесок в бібліографічно-інформаційне 

забезпечення спеціалістів медичної галузі, розвиток медичної науки і освіти, покращення 

охорони здоров`я.   Медична бібліотека вирішує одне з складних і актуальних завдань – 

інформаційне забезпечення всіх категорій спеціалістів галузі: організаторів охорони 

здоров`я, науковців, лікарів-практиків, середнього медичного персоналу, студентів 

середніх та вищих учбових закладів різних рівнів акредитації, а також хворих стаціонару 

для  яких бібліотерапія є складовою лікувального процесу. 

 

 
                   13.09.2013 р. під час загальної п’ятихвилинки. 

 

Високі темпи розвитку медичної науки та практики потребують від медичних  

спеціалістів оновлення знань, постійної інформованості про досягнення вітчизняної та 

світової медицини. Від рівня підготовки медичних кадрів, від інтенсивності наукових 

досліджень та оперативного впровадження їх результатів залежить покращання якості 

медичного обслуговування населення. Тому у наш час попри Інтернет – технології, 

зростає роль бібліотеки, як центру медичної інформації. 

 Двічі на місяць на загальних п’ятихвилинках бібліотекар інформує користувачів – 

лікарів про новини в охороні здоров’я та медичній науці і практиці. Їх ефективність стало 

видно не одразу. В перші роки лікарі лише слухали про те що, де, коли. Згодом  

ефективність такої інформації стає очевидною: ще під час п’ятихвилинки можуть 

розібрати усі принесені документи, а найбільша ефективність,  це коли до бібліотеки 

цілий день ідуть лікарі із запитами на проінформовані видання. Тоді відчуваєш, що як 

бібліотекар медичної бібліотеки працюєш не дарма. 

 

          Бібліотека у Бершадській ЦРЛ виконує і функцію організатора масових свят, 

конкурсів, вечорів – зустрічей з ветеранами медичної галузі. Це дає можливість 

згуртовувати колектив, нести інформацію та виховувати молоде покоління медичних 

працівників 



 
    

        На знімку: Люди в білих халатах - всі ми низько вклоняємось вам. Концерт з 

нагоди Дня медичного працівника в Бершадській ЦРЛ 2010 рік. Ведуча концерту 

завідуюча бібліотекою Людмила Німчук. 

        .  

 
  

День медичного працівника. 2013 рік  

 



 
    

Лікарі не помирають – вони в серцях врятованих живуть. Свіча в пам'ять про 

лікарів, які працювали  в Бершадській ЦРЛ  

 

                          День медичного працівника 2013 рік  

 

        Миттєвості свята зустрічі з ветеранами війни та праці – медичними 

працівниками, які проводила бібліотека разом з профкомом ЦРЛ у 2010 році 

 

     
   

Під час проведення вечора – зустрічі з ветеранами війни – фронтовими 

медичними працівниками. 



 
Урочисто проводжали на пенсію ветерана медичної галузі колишнього 

головного лікаря Турчановича Г. Л. 
 

 

  

     
                             

Книжковий фонд бібліотеки. 

 



 
 

Проводиться Всеукраїнський День серця. 2012 рік У бібліотеці організовано 

виставку – перегляд.  

 

              
  

2012 рік . Виставка : Актуальні проблеми реформування охорони здоров’я. 

 

 

 



                                   
 

Книжкова виставка «Від Гіппократа – до наших днів».  2009 рік 

 

 

 
 

    Головний лікар ЦРЛ В. А. Залецький та начмед В. П. Довгань знайомляться  з 

переглядом літератури для медичних сестер. Наступного дня має проводитися День 

медичної сестри. 2013 рік 



 

 

 

 

 
    Старші медичні сестри В. П. Чабан та Н. В. Андрейцева переглядають літературу 

біля Куточка старшої медичної  сестри. 2013 рік. 

 

 

 

День  спеціаліста – день медичної сестри у бібліотеці. 

Миттєвості заходу. 

 

 
 



 
 

 
Книжкова  виставка:  Невідкладні стани в медицині корисна і для лікарів, і 

для медичних сестер. 

 



 
 

                                           
       

Книга і медичний журнал на допомогу лікарям – практикам. Не завжди лікарі 

мають час завітати в бібліотеку, тоді бібліотекар  одягає білий халат і йде до лікарів. 

Завідуюча педіатричним відділенням, лікар –педіатр Холодовська Н.В. знайомиться 

з новими книгами і журналами. 

 



 
 

Завідувач акушерсько- гінекологічним відділенням Мясніков В.П. 

найчастіший гість у бібліотеці. 

 

                                    
 

 



   
     

Двері у медичну бібліотеку відкриті для всіх бажаючих медичних працівників 

району. Звичайний робочий день у медичній бібліотеці Бершадської ЦРЛ. 

 

 

                                 
 

 

 

 



                          
 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

На загально лікарняній п’ятихвилинці. Огляд нових медичних журналів. 

 

                     
 

 

 

 

 

 

            
 

 

 



 
 

Лікар – акушер – гінеколог знайомиться з журналами після п’ятихвилинки. 

 

                   
                   

Медична бібліотека дарує своїм користувачам інформацію щоденно. 

Тут завжди є свіжі журнали, нові книги і можливість знати більше задля здоров’я 

пацієнтів Бершадської ЦРЛ і усіх лікувально - профілактичних закладів 

Бершадського району. 

                                                                    м. Бершадь, 2013 рік 


