
Робота по інформаційному обслуговуванню медичних закладів 

Вінницької області за угодами про співпрацю: практичний досвід 

 

Цифрові технології все більше входять у наше життя і більшість 

бібліотечних послуг видозмінюється. Щоб зберегти читача та охопити 

більшу кількість медичних працівників області, перед бібліотекою постало 

питання зробити послуги доступнішими, різноманітнішими, комфортнішими. 

Обслуговування колективних користувачів інформаційними 

повідомленнями – значний за часом та ресурсами процес відділу науково-

медичної інформації. До 2014 року даний процес пройшов декілька 

трансформацій.  

Традиційно формувались тематичні списки за 34 медичними 

спеціальностями і розсилались тиражем у 40 медичних закладів міста і 

області у паперовому вигляді. Але у 2006-2011 роках в середньому за 

списками замовляли близько 250 ксерокопій статей за рік, праця 

бібліотекарів відділу НМІ і витрати на папір та друк здавались марними. 

Згодом, коли в лікарнях з’явилась електронна пошта, списки почали 

розсилати на електронні адреси лікарень. Кошти на витратні матеріали 

скоротились, але зворотній зв’язок зменшився, тому що бібліотекарі лікарень 

не мали доступу до комп’ютерів, підключених до мережі Інтернет та 

принтерів аби роздрукувати списки. 

У грудні 2011 року був проведений семінар з бібліотекарями мережі по 

інформаційному обслуговуванню користувачів та електронній доставці 

документів (ЕДД), що підвищило попит на цю послугу. Так у 2012-2013 

роках, коли активно стали використовувати ЕДД, замовили 674 та 1100 

статей відповідно. 

Нажаль, не всі бібліотеки медичних закладів області виконують своє 

функціональне призначення у відповідності до сучасних потреб 

користувачів. Основна маса бібліотек в останні роки стали об’єктами 

економії коштів, майже припинилось комплектування фондів бібліотек. 

Відкрились Центри первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД) та 



приватні клініки, у яких немає бібліотек та бібліотекарів, через яких можна 

розповсюджувати інформацію. 

Вінницька ОНМБ почала шукати вихід із такого становища. Керівник 

бібліотеки звернулась до департаменту охорони здоров’я з пропозицією, як 

максимально ефективно використати матеріальний та інформаційний 

потенціал обласної бібліотеки з метою забезпечення медичною інформацією 

всіх фахівців медичних закладів області. 

На апаратній нараді департаменту охорони здоров’я та курортів 

Вінницької обласної державної адміністрації було заслухано питання «Про 

стан діяльності бібліотечної служби в закладах охорони здоров’я». Одним із 

пунктів рішення було рекомендовано керівникам закладів охорони здоров’я 

обласного та районного підпорядкування забезпечити укладання угод з 

Вінницькою обласною науковою медичною бібліотекою про надання, на 

безоплатній основі, бібліотечних та інформаційних послуг. 

Наприкінці 2013 років було розіслано Угоди про співпрацю  96 

медичним закладам державної та приватної форм власності. За угодою по 

колективному бібліотечно-інформаційному обслуговуванню медичних 

працівників бібліотека пропонує наступні послуги: 

 надання автоматизованих інформаційних послуг та їх повнотекстову 

підтримку через ЕДД (електронну доставку документів); 

 бібліотечне обслуговування медичною літературою через «Пересувний 

абонемент» та «Виїзний читальний зал»; 

 виконання бібліографічних тематичних добірок, консультаційна 

допомога в пошуку документів та роботі з інформацією на електронних 

носіях; 

 надання Логіну та Паролю до електронних повнотекстових баз 

наукових медичних інформаційних ресурсів власних, оплачених та з 

наданим тестовим доступом в режимі on-line; 



 забезпечення довідково-бібліографічного обслуговування через 

Телефон інформаційної підтримки медичних працівників (0432) 35-06-

53, 098-107-89-35; 

 дистанційне навчання по використанню інформаційних ресурсів; 

 методичну допомогу по бібліотечному обслуговуванню. 

 

В угоді закріплюється перелік спеціальностей, за якими медичний 

заклад хоче отримувати інформаційні списки. У 2014 році з 96 закладів було 

підписано угоди з 63, вони отримують списки по замовленим 

спеціальностям. З них 25 активно використовують послугу. 

 2013 2014 

Кількість розісланих повідомлень 54400 33278 

Кількість замовлених документів 1100 2084 

Зворотній зв’язок, у % 2.02 6.26 

 

З таблиці видно, що зворотній зв’язок зростає. Також важливим 

показником ефективності договорів є те, що у 2014 році звернулись з 

замовленнями 291 медичні працівники, а в 2013 році тільки 54.  

У планах бібліотеки працювати за тим же напрямком, залучати нові 

заклади  до колективного інформаційного обслуговування та пропагувати цю 

послугу серед колективів, що вже заключили угоди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОЛЕКТИВНІ АБОНЕНТИ ІНФОРМАЦІЇ ТА СТАТИСТИКА  ЕДД 

№ 

п/п 
Назва медичного закладу 

Надіслано 
повідомле

нь 

Отрима
но 

замовл
ень 

Кількість 
спеціалістів 

Кількість 
надісланих 
документів 

Кількість 
сторінок 

 

Лікарні 

1 
Вінницька обласна клінічна 

лікарня ім. М.І.Пирогова 

887 111 91 719 3943 

2 

Вінницька обласна 

психоневрологічна лікарня ім. 

акад. О.І.Ющенко 

384 2 1 2 13 

3 
Вінницька обласна психіатрична 

лікарня №2 

384     

4 
Вінницька обласна дитяча 

клінічна лікарня 

214 13 11 49 302 

5 
Вінницька обласна дитяча 

інфекційна клінічна лікарня 

154     

6 
Крижопільська туберкульозна 

лікарня для дорослих 

218     

8 
КЗ “Козятинська обласна 

туберкульозна лікарня” 

218     

9 
Могилів–Подільська обласна 

протитуберкульозна лікарня 

154 1 1 23 222 

Госпіталь 

10 Вінницький обласний клінічний 

госпіталь для інвалідів Великої 

Вітчизняної війни 

887     

Спеціалізовані заклади 

11 Хмільницька обласна 

фізіотерапевтична лікарня 

295 11 16 44 483 

Диспансери 

12 Вінницький обласний клінічний 

онкологічний диспансер 

331     

13 Вінницьке обласне спеціалізоване 

територіальне медичне 

об’єднання «Фтизіатрія» 

472 9 9 40 283 

14 Вінницький обласний 

спеціалізований клінічний 

диспансер радіаційного захисту 

населення 

25 1 1 25 208 

15 Вінницький обласний 

наркологічний диспансер 

"Соцiотерапiя" 

297     

16 Вінницький обласний лікарсько-

фізкультурний диспансер 

215 11 15 74 497 

Санаторії 

17 Вінницький обласний дитячий 

кардіоревматологічний санаторій 

198     

18 Могилів-Подільський дитячий 

легеневий туберкульозний 

санаторій 

102 1 1 17 85 

Міські медичні заклади  

19 Міська клінічна лікарня №1 797     

20 Міська клінічна лікарня швидкої 

медичної допомоги 

420 1 1 8 83 

21 Міська клінічна лікарня №3 541 1 1 18 75 

22 Міська лікарня "Центр матері та 

дитини" 

- 2 2 3 14 

 



Міські ЦПМСД 

23 Комунальний заклад "Центр 

первинної медико – санітарної 

допомоги №1" 

40     

24 Комунальний заклад "Центр 

первинної медико – санітарної 

допомоги №5" 

351     

25 Центр первинної медико-

санітарної допомоги №3 

- 7 2 7 127 

Центральні районні лікарні 

26 Барська центральна районна 

лікарня 

885 12 8 159 483 

27 Бершадська окружна лікарня 

інтенсивного лікування 

1027 2 4 32 344 

28 Вінницька центральна районна 

клінічна лікарня 

990     

29 Гайсинська центральна районна 

лікарня 

1056     

30 Жмеринська центральна районна 

лікарня 

912 45 32 259 466 

31 Іллінецька центральна районна 

лікарня 

890 38 19 173 1624 

32 Козятинська центральна районна 

лікарня 

- 1 1 4 8 

33 Крижопільська окружна лікарня 

інтенсивного лікування 

1056     

34 Літинська центральна районна 

лікарня 

990     

35 Липовецька центральна районна 

лікарня 

99     

36 Могилів-Подільська окружна 

лікарня інтенсивного  лікування 

1005 3 3 13 30 

37 Муровано - Куриловецька лікарня 

планового лікування 

1089 1 1 1 9 

38 Немирівська центральна районна 

лікарня 

1122 2 2 4 14 

39 Оратівська центральна районна 

лікарня 

810 1 1 4 46 

40 Погребищенська центральна 

районна лікарня 

792     

41 Тростянецька центральна 

районна лікарня 

- 1 1 5 52 

42 Тульчинська центральна районна 

лікарня 

858     

43 Хмільницька центральна районна 

лікарня 

944 9 13 66 397 

44 Чернівецька лікарня планового 

лікування 

- 3 3 31 195 

45 Чечельницька лікарня планового 

лікування 

544 5 5 44 357 

46 Шаргородська центральна 

районна лікарня 

323 1 1 5 10 

47 Ямпільська центральна районна 

лікарня 

818 32 30 137 761 

48 Ладижинське міське 

територіальне медичне 

об'єднання 

1122 1 1 2 6 

 



 

 

Районні ЦПМСД 

49 Барський ЦПМСД 60 8 8 53 406 

50 Гайсинський ЦПМСД 759     

51 Жмеринський ЦПМСД 627     

52 Іллінецький ЦПМСД 528     

53 Калинівський ЦПМСД 722     

54 Могилів-Подільський районний 

ЦПМСД 

396     

55 Могилів-Подільський міський 

ЦПМСД 

528     

56 Немирівський ЦПМСД 1122 30 30 102 653 

57 Погребищенський ЦПМСД 461 2 2 21 40 

58 Томашпільський ЦПМСД 198     

59 Хмільницький ЦПМСД 429     

60 Чернівецький ЦПМСД 99     

61 Шаргородський ЦПМСД 198 1 1 4 43 

Приватні медичні заклади 

62 ТОВ медичний центр 

«Альтамедіка» 

393     

63 ТОВ «Альтамедіка плюс» 640 1 1 13 46 

 ВСЬОГО: 33278 370 291 2084 14064 


