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Дніпропетровська область надає медичну

допомогу пораненим, які прибули із зони АТО

 У 2014 році у 13 лікувальних закладах пройшли лікування 3412 поранених бійців, 1192 
пацієнтів прооперовано. 
•  Для транспортування поранених задіяно 213 бригад швидкої та екстреної медичної 

допомоги.
• Витрати на  їх лікування склали 21,8 млн грн з обласного бюджету.
• У Дніпропетровській обласній станції переливання крові  здали кров майже 2500 громадян, 

заготовлено близько 1 тонни 200 літрів крові.
• Проведено переливання 509 літрів крові 262 пораненим.
• Здійснено 1270 судово-медичних експертиз із залученням молекулярно-генетичних, імуно-

логічних, токсикологічних та цитологічних досліджень.

 З найскладнішими пораненнями відправлено на лікування за кордон (Німеччина, Латвія, 
Литва, Естонія, Туреччина, Ізраїль) 51 пораненого, на реабілітацію до Польщі – 45. МСЕК 144 
пораненим встановлено відсоток втрати працездатності від 25 до 50%, та 34-м –присвоєно 
групи інвалідності. 

 Дніпропетровщина є однією з наближених територій до зони проведення 
антитерористичної операції, і це робить виклик системі охорони здоров’я, та 
потребує чималих додаткових ресурсів. 
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Структура поранень бійців-учасників АТО
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 Щорічно в області реєструється близько 
200 пацієнтів з четвертою стадією ниркової 
недостатності, для яких єдиним методом лікування 
залишається гемодіаліз. Таке лікування пацієнт 
змушений отримувати все життя. Крім того, 
вартість проведення гемодіалізу в рік на одну 
людину становить 200 тис. грн., і є одним з найбільш 
високозатратних методів лікування для бюджету 
будь-якої країни. Тому надання гемодіалізної 
допомоги має велику соціальну значимість.
 У квітні 2014 року запрацювало нове 
відділення гемодіалізу у Дніпропетровській міській 
багатопрофільній клінічній лікарні №4. А у липні 
відкрито після ремонту відділення гемодіалізу в 
обласній лікарні імені І. І. Мечникова, оснащене 21 
сучасним апаратом.
 З липня 2014 року розпочато лікування 
методом гемодіалізу і перитонеального  діалізу  
пацієнтів  з Донецької та Луганської областей, 
всього проліковано – 132 особи, наразі 
продовжують лікування 57 пацієнтів. 

 До Дніпропетровської області  прибуло 
близько 54 тис. переселенців.  
Профілактичними оглядами охоплено 40 тисяч 
переміщених громадян, з них близько 13 тисяч 
дітей. Взято на облік 675  вагітних, з них 309 
народили 310 дітей.
 Проліковано 298 осіб з онкологічними 
захворюваннями, 285 хворих на цукровий діабет, 
32 пацієнти з кардіологічною патологією, 76 
хворих на туберкульоз та 149 ВІЛ-інфікованих та 
хворих на СНІД, 79 пацієнтів – учасники програми 
замісної підтримувальної терапії.
 У жовтні 2014 року область отримала 
гуманітарну допомогу на суму 6,3 млн грн та 
4,3 млн грн отримала із резервного фонду 
державного бюджету для надання медичної 
допомоги пораненим військовослужбовцям.

На Дніпропетровщині організовано 
надання медичної допомоги внутрішньо 
переміщеним особам з території східних 

областей України, АР Крим. 

Гемодіалізна допомога жителям 
Дніпропетровщини та хворим із Луганської 

та Донецької областей



На Дніпропетровщині оновлено автопарк 
служби швидкої медичної допомоги

 У 2014 році Дніпропетровщина отримала 90 нових 
«швидких», оснащених медичним обладнанням відповідно до 
європейських стандартів, що дозволяє під час транспортування 
хворих забезпечити проведення їм реанімаційних заходів.
 Наразі на Дніпропетровщині працює 282 бригади 
швидкої медичної допомоги. Загальна кількість пунктів 
тимчасового базування – 138. Автомобілі «швидкої» 100% 
обладнано GPS-навігацією, в усіх диспетчерських встановлені 
архіватори мовлення. Бригади забезпечено засобами радіо- 
та мобільного зв’язку. 
 Служба екстреної медичної допомоги надає екстрену 
медичну допомогу пораненим із зони антитерористичної 
операції: доставлено 3475 поранених. Із прикордонних сіл, 
міст, блокпостів Донецької області доставлено 958  поранених.

 2012–2014 роки – проведено будівництво Єдиної регіональної оперативно-диспетчерської служби 
швидкої медичної допомоги на 31 робоче місце та придбано обладнання.
 Кошторисна вартість 12,5 млн грн.; 7,6 млн грн. – придбання комп’ютерного, телекомунікаційного 
та технологічного обладнання, меблів, інвентарю, виконання послуг з підключення диспетчерської до 
мереж. Обладнання та програмне забезпечення Центру  повністю розроблено вітчизняними фахівцями.
 Введення в експлуатацію оперативно-диспетчерської служби забезпечить вільний доступ 
мешканців регіону до послуг екстреної медичної допомоги.

Створено Єдину регіональну оперативно-диспетчерську службу
швидкої медичної допомоги
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 Раніше такого відділення у лікарні не було. Натомість воно функціонувало у дитячій лікарні №6 
та було відірвано від загальної системи надання медичної допомоги новонародженим. Тепер його 
перенесли у центр матері та дитини ім. проф. М.Ф.Руднєва. Такий крок призведе до зниження смертності 
на інвалідності маленьких пацієнтів.
 До цього часу пацієнти змушені були переміщуватись з одної лікарні до іншої. Реанімація 
новонароджених знаходилась у центрі, а відділення виходжування – у дитячій лікарні №6. При цьому, 
хірургічного спостереження там не було. Все це викликало дискомфорт та знижувало якість лікування. 
Щороку з лікарні до лікарні перетранспортовували більше ніж 150 новонароджених.

У Дніпропетровському спеціалізованому клінічному медичному центрі 
матері та дитини ім. проф. М.Ф.Руднєва відкрито відділення другого етапу 

виходжування недоношених новонароджених

 18 листопада у лікарні відбулася презентація нових підходів в організації надання медичної 
допомоги при політравмі та відділення дитячої ортопедії. 
 Останнім часом реєструється  збільшення кількості звернень з політравмою. Це спричинило 
необхідність збільшити проведення операцій і маніпуляцій під загальною анестезією. Тому у травмпункті  
лікарні відкриті ліжка, створена перев’язувальна, операційна, гіпсова, рентгенкабінет та лабораторія, 
що дозволяє проводити хворобливі маніпуляції під загальною анестезією та розвантажити ліжка 
травматологічного відділення,  значно скоротити середнє перебування пацієнта в стаціонарі. 
 Відтепер в області надання ортопедичної допомоги дітям здійснюється в спеціалізованому 
відділенні. Подібні центри функціонують у Києві, Донецьку, Львові та Харкові. Завідувач дитячого 
відділення – к.м.н, Лоскутов Олег Олександрович та лікар-ортопед Артем Науменко пройшли стажування 
у Відні (Австрія).  У відділенні стало можливим проведення операцій на сучасному рівні з інтраопераційним 
рентген-контролем, з використанням сучасних видів імплантів,  пластичних матеріалів, малоінвазивним 
методом.

 У Дніпропетровській області постійно удосконалюється надання  
травматологічної допомоги дітям
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 Задля запобігання та протидії корупційним діям у системі закупівлі лікарських засобів у жовтні 2014 
року відповідно до Розпорядження голови облдержадміністрації визначено єдиного розпорядника коштів 
за закупівлю лікарських засобів, витратних матеріалів та виробів медичного призначення для надання 
медичної допомоги військовослужбовцям, які одержали поранення під час участі в антитерористичній 
операції, переміщеним особам та хворим Дніпропетровської області –  комунальний заклад «База 
спеціального медичного постачання» ДОР».  Це дало змогу знизити вартість медичних виробів на 25%.
 Також, між департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації та міжнародної організацією 
“Management Sciences for Health, Inc.”  підписано Меморандум щодо виконання Проекту міжнародної 
технічної допомоги “Системи покращеного доступу до лікарських засобів та фармацевтичних послуг” 
(SIAPS). В рамках меморандуму проведені тренінги для відповідальних осіб за бюджетні закупівлі в 
лікувальних закладах. Залучено до тренінгів –  75 осіб.

З метою попередження корупції у системі закупівлі лікарських засобів 
впроваджено єдиного розпорядника коштів за закупівлю

медикаментів та медичного обладнання

 Дніпропетровська область 
представила  на розгляд  Світового 
банку проект, який передбачає три 
напрямки:  посилення первинної медико-
санітарної допомоги, профілактику 
серцево-судинних захворювань, 
створення приймально-діагностичних 
відділень  з їх оснащенням для надання 
медичної допомоги кардіологічним та 
неврологічним хворим у трьох потужних 
лікарнях міст – Дніпропетровську, 
Кривому Розі та Павлограді.
 Проект розрахований на п’ять 
років, а його старт запланований вже 
на початок 2015 року. На реалізацію 
задумів щодо розвитку медичної галузі 
регіону Світовий банк готовий виділити 
40 млн доларів. 

Світовий банк виділив 40 млн 
доларів на  фінансування медичної 

галузі  Дніпропетровщини

 На сесії Дніпропетровської обласної ради затверджено 
обласну програму «Здоров’я Дніпропетровщини на період до 
2019 року». 
 Фінансування виконання комплексу заходів, 
передбачених Програмою, здійснюється за рахунок коштів 
загального та спеціального фонду обласного бюджету. На 
виконання заходів Програми планується щорічно виділяти  
155,4 млн гривень.
 До виконання заходів Програми залучаються місцеві 
бюджети для збільшення охоплення населення області 
профілактичними і діагностичними заходами та лікуванням 
хворих. 
 Метою Програми є поліпшення демографічної 
ситуації, збереження і зміцнення здоров’я населення шляхом 
підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, 
з пріоритетним напрямом профілактики та лікування хронічних 
неінфекційних та інфекційних захворювань, найбільш значущих 
в соціально-економічному та медико-демографічному плані 
класів і нозологічних форм хвороб.

Затверджено обласну програму «Здоров’я 
населення   Дніпропетровщини на 2015 – 2019 роки»
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 З  метою  профілактики найбільш 
поширених неінфекційних та інфекційних 
захворювань, формування навичок здорового 
способу життя, медичними працівниками 
проводилася роз’яснювальна робота серед 
мешканців Дніпропетровської області. Всього 
проведено:

Профілактичні заходи

4801
виступів на телебаченні

2930
виступів на радіо

3879
статей в пресі

1282
акції до всесвітніх та міжнародних 
профілактичних днів

390
прес-конференцій
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Запобігання серцево-судинним 

захворюванням

 У межах обласної програми «Запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових 
захворювань у Дніпропетровській області на 2008 - 2015 роки»  проводилися профілактичні заходи, у тому 
числі до Всесвітнього дня боротьби с артеріальною гіпертензією, Дня серця, Дня боротьби з інсультом.
 В області на обліку перебуває 873 711 пацієнтів з  гіпертонічною хворобою, або майже 27% від 
загального числа мешканців. 
 У межах реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на 
лікарські засоби охоплено 78,3% пацієнтів.
 На  Дніпропетровщині проведено  314  акцій,  під час  яких  виміряно  артеріальний  тиск  у  понад  
200 тисяч осіб, з підвищеними цифрами виявлено 26,7%.
 За час реалізації пілотного проекту кількість хворих на гіпертонічну хворобу взятих на облік 
збільшилася на 59,6%; 
 З нагоди Всесвітнього дня боротьби з інсультом у рамках програми «Зупинимо інсульт разом» 
проведено тижневик. 
 У Дніпропетровську, Дніпродзержинську, Кривому Розі в торговельних центрах відбулися акції. 
За час їх проведення медики прийняли близько тисячі осіб та виявили чимало патології – підвищений 
артеріальний тиск у понад 40%, з них майже у 10% – вперше; цукор крові у 14%, з них 4,5% – вперше; 
«приємною» несподіванкою для майже 70% оглянутих став підвищений індекс маси тіла. Серед мешканців 
Дніпропетровщини медичними працівниками проводилася роз’яснювальна робота щодо профілактики 
серцево-судинних захворювань.
 Проведено: 314 телепередач,  215 радіопередач, 25 прес-конференцій та понад 6000 лекцій; 
розміщено у регіональних друкованих виданнях 243 статті; розповсюджено понад 50000 примірників 
санітарно-освітніх матеріалів.
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 На виконання пропагандистських 
аспектів обласної програми «Цукровий діабет 
у Дніпропетровській області на 2009-2014 
роки» медичними працівниками лікувально-
профілактичних закладів  проведено профілактичні  
заходи:
 74 телепередачі, 90 радіопередач, 23 прес-
конференції,  понад 2000 лекцій; 8 тематичних 
гарячих ліній;  розміщено 54 статті у регіональних 
друкованих виданнях; надано 37968 консультацій; 
розповсюджено понад 6000 примірників санітарно-
освітньої літератури; охоплено анкетуванням з питань 
обізнаності населення з профілактики цукрового 

Профілактика
цукрового діабету

 З  метою раннього виявлення хворих 
на глаукому, попередження інвалідності по 
зору та сліпоті були проведені профілактичні 
огляди безконтактним методом у лікувально-
профілактичних закладах, торгових центрах, місцях 
масового перебування людей. Всього лікарями-
офтальмологами лікувально-профілактичних 
закладів області в рамках проведення Всесвітнього 
дня глаукоми було обстежено понад 8600 громадян. 
Підвищений внутрішньоочний тиск виявлено у 240 
громадян, що  складає 2,8 %.

Попередження сліпоти
від глаукоми

діабету 2199 осіб. Під час профілактичних акцій проведено близько 30000  вимірювань глюкози крові.
 Крім того, за участю головних штатних та позаштатних спеціалістів департаменту охорони 
здоров’я облдержадміністрації відбулося: 5 телепередач, розміщено 3 статті у регіональних друкованих 
виданнях, відбулося 2 прес-конференції.
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 До Всеукраїнського дня боротьби із захворюванням на туберкульоз в області з  10 березня по 10 
квітня  було проведено місячник. 
 За цей період лікувально-профілактичними закладами було обстежено 34520 осіб, виявлено 
патологію у 3163 особи (9,2%), проконсультовано 4438 осіб. У м. Дніпропетровськ, 27 – 28 березня на 
ринках ж/м Фрунзенський та ж/м Березинський працював флюорограф, де жителі мали можливість 
пройти безоплатне обстеження. Всього обстежено 236 осіб, виявлено патологію у 98 осіб (41,5%). З метою 
залучення до профілактичних оглядів осіб соціально-незахищених, без постійного місця проживання, 
традиційно готувався смачний обід. 
 Проводилися заходи з попередження розповсюдження ВІЛ-інфекції/СНІДу, у тому числі до 
Всесвітнього дня пам’яті померлих від СНІДу та Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. 
 З метою налагодження плідної співпраці між державними установами та громадськими 
організаціями у сфері подолання епідемій інфекційних соціально небезпечних хвороб,  в області працює 
Координаційна рада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу при обласній державній 
адміністрації. Протягом 2014 року відбулося 4 засідання Ради, 5 засідань групи з моніторингу та оцінки, 
виїзні засідання міжсекторальної робочої групи. 

Протидія соціально-небезпечним хворобам
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 З метою профілактики передачі ВІЛ-інфекції/
СНІД серед споживачів ін’єкційних наркотиків в 
21 лікувально-профілактичному закладі області 
проводиться замісна підтримувальна терапія, 
яку отримують 1317 пацієнтів, що на 183 особи 
більше, ніж в 2013 році. Кількість пацієнтів, що 
отримують АРВ терапію, збільшилася на 34,9%.  
На базі обласного наркологічного диспансеру 
відкрито сайт для таких пацієнтів.
 Всього в межах програми в області 
проведено:  213 телепередач, 109 передач по 
радіо, 23 прес-конференції та понад 600 лекцій; 
розміщено 132 статті у регіональних друкованих 
виданнях; розповсюджено близько 80000 
примірників санітарно-освітньої літератури.  

 З нагоди Всесвітнього дня боротьби проти 
раку в області було проведено тижневики: з 3 
по 9 лютого – з раннього виявлення візуальних 
онкологічних захворювань, з 21 по 25 квітня  – 
з профілактики злоякісних новоутворень шкіри, 
з 17 по 24 жовтня – з раннього виявлення  
захворювань грудної залози.
 Під час проведення акцій у лікувально-
профілактичних      закладах      обстежено        
понад     85 тис. мещканців, виявлено патологію 
у понад 3000 осіб (3,5%). Крім того, лікарями-
дерматологами за допомогою дерматоскопії 
оглянуто 935 осіб, виявлено патологію у 156 осіб 
(16,7%), проведено анкетування 10343 жінок, 
що виявило 2779 жінок з середнім та  603 жінки 
з високим ризиком розвитку захворювань 
молочних залоз.
 Інформаційно-роз’яснювальна робота: 
відбулося 13 прес-конференцій, 139 телепередач, 
117 радіопередач, розміщено 105 статей 
у друкованих виданнях, прочитано понад 
1300 лекцій, розповсюджено близько 10000 
примірників санітарно-освітньої літератури.

Профілактичні
заходи з попередження

онкологічних захворювань
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 У повсякденному житті екстрені ситуації 
виникають несподівано.  Це можуть бути забої, 
розтяги, переломи у побуті, при  заняттях 
спортом; відмороження,  теплові удари, 
ураження електричним струмом, допомога  при 
утопленні. 
 Першу допомогу потерпілому повинні 
надавати не тільки медичні працівники. 
Очевидно, що кожна людина повинна мати 
відповідні навички. 
 Тому на Дніпропетровщині у вересні 
поточного року в обласному та міських центрах 
здоров’я, лікувально-профілактичних закладах 
започатковано проведення курсів, де  мешканці 
області мають змогу прослухати лекції та  на 
практиці  освоїти прийоми надання первинної  
допомоги. Курси проводяться  як для окремих 
громадян, так і для колективів підприємств 
та організацій. Охоплено навчанням понад 
2000 мешканців. Кількість бажаючих відвідати 
заняття не зменшується.

Перша допомога

 Значна увага приділялася заходам 
профілактики інфекційних захворювань, у тому 
числі грипу та гострих вірусних інфекцій, вірусних 
гепатитів, гострих кишкових інфекцій.
  3 – 4 липня, 6 листопада  відбулися масштабні 
учбово-тренувальні навчання щодо організації 
розгортання та роботи госпітальної бази міста 
Дніпропетровська в умовах масового захворювання 
населення на холеру та  захворювання, викликаного 
вірусом Ебола. В умовах, максимально наближених 
до реальних, спеціалістами департаменту охорони 
здоров’я  облдержадміністрації, Головного 
управління Держсанепідслужби України у 
Дніпропетровській області, Дніпропетровської 
міської лікарня швидкої допомоги, міської клінічної 
лікарні № 21, кафедри інфекційних захворювань 
ДМА, Головного міського управління МНС України 
в Дніпропетровській області, Дніпропетровського 
міжнародного аеропорту було відпрацьовано  
етапи надання медичної допомоги –  від виявлення 
пацієнта  до госпіталізації в інфекційну лікарню.

Медики та парамедики 
міста готові до інфекційних 

несподіванок


