
Інформація про підсумки роботи за 2014 рік по галузі «охорона здоров’я». 

 

 

Надання медичної допомоги на поліклінічному етапі проводиться в 2-х Центрах 

первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) та в Консультативно-

діагностичному центрі. 

Центр первинної медико-санітарної допомоги №1, найпотужніший в районі, 

обслуговує 229 405 тис., з них 186685 дорослих та 42 720 дітей. До складу центру 

входить 5 філій, в яких розташовано 28 амбулаторій загальної практики/сімейної 

медицини (з них 3 окремо стоячих). 

Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 обслуговує 89295 тис., з 

них 75 106 дорослих та 14 189 дітей. Центр складається з 3 філій, в яких розташовано 

10 амбулаторій загальної практики/сімейної медицини (з них 4 окремо стоячих) та 

підпорядковуються всі 3 відділення невідкладної медичної допомоги. 

В лікувально-профілактичних закладах (КНП "Центр ПМСД №1", КНП "Центр 

ПМСД №2", КНП "КДЦ") працює 500 лікарів та 633 медичні  сестри (фізичних осіб). 

Станом на 01.01.2014 року на обліку перебуває 8581 осіб учасників бойових дій, 

інвалідів війни, учасників війни, осіб прирівняних по пільгах.  

За звітній період отримали медичну реабілітацію на рівні первинної медико-

санітарної допомоги (денні стаціонари, стаціонари вдома) та в стаціонарних закладах 

(шпиталь ІВВВ, інші стаціонарні заклади) 8015 (93,4 %) осіб учасників бойових дій, 

інвалідів війни, учасників війни, осіб прирівняних по пільгах. 

Проведено профілактичні огляди та медичну реабілітацію (терапевти, хірурги, 

невропатологи, офтальмологи, стоматологи) 99,6 % учасників бойових дій, інвалідів 

війни, учасників війни, осіб прирівняних по пільгах. 

Медична допомога чорнобильському контингенту здійснюється лікарями 

дільничної мережі та вузькими спеціалістами. Під диспансерним наглядом протягом 

2014 року знаходилось 4008 осіб, з них ліквідаторів аварії на ЧАЕС – 3252 особи, 

евакуйовані 613 осіб, переселенці - 134. Диспансеризацію проведено 96 % осіб. В 

стаціонарних закладах міста було проліковано 21,8%. Санаторно-курортним лікуванням 

було забезпечено 3,9 %. Для забезпечення медикаментами на пільгових умовах 

чорнобильського контингенту за рік було виділено 406 109,5 грн., виписано 3430 

рецептів. Середня вартість одного виписаного  складає 118,39 грн. 

Для забезпечення медикаментами пільгових верст населення протягом 2014 року 

було витрачено 6 446362, 55 грн. Виділена сума коштів в розрахунку на одного 

пільговика на рік складала 85,33 грн.  

В усіх медичних закладах Оболонського району, що підпорядковані управлінню 

охорони здоров'я Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, 

забезпечено безвідмовне та безкоштовне надання медичної допомоги всім громадянам 

та сім'ям, які переселилися з тимчасово окупованих територій та територій на яких 

проводиться антитерористична операція (територія Автономної Республіки Крим, м. 

Севастополя, Донецької та Луганської областей). 

На території Оболонського району розташовано 4 компактних місця для 

перебування вимушених переселенців, з території Автономної Республіки Крим,               

м. Севастополя, Донецької та Луганської областей, а саме: санаторій «КТТУ» (м. Київ, 

Пуща Водиця, вул. Юнкерова, 9/13), дитячий оздоровчий табір «Спутник» (м. Київ, вул. 

Юнкерова, 9/14), готельний комплекс «Джерело» (м. Київ, Пуща-Водиця, вул. 

Курортна, 4) та Центр соціальної реабілітації "Ковчег" (м. Київ, вул. Гамарника, 40).  

Адміністрацією Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 2» Оболонського району (пр-т. Мінський, 8) на базі 

готелю «Джерело» організовано медичний пост, на якому працюють дві медичні сестри. 

Всім необхідним устаткуванням та інструментарієм персонал медичного посту 

забезпечено. 

Для мешканців санаторіїв двічі було проведено виїзні медичні огляди 

спеціалістами. Оглядами було охоплено всіх бажаючих пройти медичне обстеження у 

лікарів загальної практики - сімейної медицини, лікарів невропатологів, кардіологів, 

окулістів та педіатрів, здати аналіз крові на рівень цукру та холестерин, зробити УЗД 

щитовидної залози та кардіограму серця і одержати кваліфіковану консультацію. 

Станом на 30.12.2014 за медичною допомогою до КНП Оболонського району 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» та «Центр первинної медико-

санітарної допомоги № 2» Оболонського району за медичною допомогою звернулось 

2878 вимушених переселенців, із них 1777 діти, а саме: 



334 осіб, із них 116 дітей, які виїхали з території Автономної Республіки Крим та 

м. Севастополя; 

1490 осіб, із них 953 дитини, які виїхали з території Донецької області; 

1054 особи, із них 682 дитини, які виїхали з території Луганської області, до 

міста Києва на тимчасове перебування. 

Вимушені переселенці, з території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя, 

Донецької та Луганської областей, які звертались до управління охорони здоров’я щодо 

працевлаштування за медичним профілем - були забезпечені робочими місцями, а саме: 

3 особи працевлаштовані в КНП «Консультативно-діагностичний центр» та 4 особи в 

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2».  

В закладах охорони здоров'я підпорядкованих управлінню охорони здоров'я 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації організовано медичне 

забезпечення членів сімей бійців, загиблих та поранених бійців 12 БТО «Київ» та тих, 

які приймали участь в антитерористичній операції згідно з наданим списком. Медична 

допомога надається  в повному обсязі і безкоштовно.  

Серед інших питань - пріоритетним питанням медичної галузі в 2014 році було 

виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 року №340 «Про 

реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на 

лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою» . 

Введення механізму часткового відшкодування вартості ліків від гіпертонічної 

хвороби було впроваджено лікарями первинної ланки КНП "Центр первинної медико-

санітарної допомоги №1", "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2" та 

лікарями кардіологами і невропатологами КНП "Консультативно-діагностичний центр". 

З виділених по субвенції коштів на часткове відшкодування вартості лікарських 

засобів для лікування гіпертонічної хвороби було відшкодовано - 1 356 894,70 грн. 

Цей результат свідчить про те, що пацієнти, які спостерігаються лікарями первинної 

ланки змогли скористатися в повному обсязі перевагами державного пілотного проекту і 

отримали повноцінне лікування свого захворювання. 

З метою підготовки до осінньо-зимового періоду 2014-2015 років було проведено 

капітальні ремонти систем холодного та гарячого водопостачання та систем опалення 

по КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 на суму 248,2 тис. грн. По 

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2» на суму 50 тис. грн. було 

проведено частковий капітальний ремонт фасадів  в амбулаторії на ДВС. Крім того в 

КНП «ЦПМСД №1» було проведено капітальний ремонт покрівель на суму 155,1 тис. та 

ремонт приміщень амбулаторій на суму 309,2 тис. грн. В КНП «Консультативно-

діагностичний центр» було відремонтовано каналізаційні мережі, покрівлі на суму 

399,999 тис. грн. 

Для сталої роботи відділення невідкладної медичної допомоги було придбано 2 

електрокардіографи на суму 55 тис. грн. 

 


