
 24 січня 2023 року в КП "Луцька міська клінічна стоматологічна 

поліклініка" проведена підсумкова нарада за участю заступника міського 

голови Ірини Чебелюк та начальника управління охорони здоров'я Луцької 

міської ради Володимира Лотвіна. 

      З підсумками роботи підприємства у 2022 році 

виступив  в.о.директора Іван Примачук. 

 Комунальне підприємство «Луцька міська 

клінічна стоматологічна поліклініка» надає 

кваліфіковану стоматологічну допомогу дорослому 

населенню Луцької міської територіальної 

громади, а також  іншим мешканцям області. 

Головною метою діяльності закладу був і 

залишається динамічний розвиток системи надання 

стоматологічної допомоги, забезпечення доступної 

та високоякісної кваліфікованої стоматологічної 

допомоги з орієнтацією на профілактику захворюванню  ротової 

порожнини.  

 Торік підприємство отримало акредитаційний сертифікат на вищу 

категорію, застосовує систему управління якістю відповідно до вимог ДСТУ 

ISO 9001:2015. У грудні 2022 року у закладі проведений ресертифікаційний 

аудит. Щоденно поліклініку відвідує від 700 до 900 пацієнтів. 

        До вибору пацієнтів широкий спектр різнопрофільних стоматологічних 

послуг від лікування уражень твердих тканин зуба, реставрацій до відновного 

та естетичного протезування і імплантацій. Щороку вводяться нові методики 

та освоюються новітні технології і матеріали, які з'являються на ринку 

стоматологічної індустрії. 

       Підприємство є клінічною базою кафедри загальної стоматології 

факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького. Теоретичні знання та практичні 

навики удосконалюють 33 інтерни, першого та другого року навчання.          

        Попри відкриття великої кількості приватних стоматологічних кабінетів 

ми спостерігаємо тенденцію до того, що більшість пацієнтів звертається до 

наших лікарів-стоматологів.  

           



  

 

          Заступник міського голови Ірина 

Чебелюк  наголосила на тому, що міська рада 

вирішує питання надання стоматологічній 

поліклініці потужного генератора. Це повинно 

вирішуватись комплексно, з урахуванням 

необхідності придбання та зберігання великої 

кількості пального та обслуговування такого 

генератора. Дослухаючись до потреби закладу 

іти у ногу з сучасною стоматологією Ірина 

Чебелюк пообіцяла посприяти у придбанні 

кисневого концентратора. 

 

 



 

Начальник управління охорони здоров’я Луцької міської ради 

Володимир Лотвін зазначив, що попри усі проблеми і негаразди 

підприємство успішно відпрацювало рік.  

 

Підприємство було та залишається  

флагманом у наданні стоматологічної допомоги 

в області.  Немає зауважень до роботи 

підприємства і з боку пацієнтів. Одночасно 

подякував лікарям, керівництву та іншим 

працівникам за роботу.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За результатами проведення 

 підсумкової наради вирішили, що  

основні акценти у 2023 році будуть  

розставлятися  на: підбір кадрів, творчий  

підхід до роботи, економне використання 

зароблених коштів з метою підтримання 

стабільної дохідності підприємства, 

збереження та оновлення наявної 

матеріально-технічної бази, створення умов  

для якісного надання стоматологічних 

послуг мешканцям Луцької міської 

територіальної громади. 
 

 


