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ТОП-10 визначних подій у сфері охорони здоров’я
Дніпропетровщини у 2012 році.

	 Під	 керівництвом	 губернатора	 Олександра	 Вілкула	 2012	 рік	 став	 знаковим	 для	 медичної	
галузі	регіону:
•	 Проведені	ремонтні	роботи	у		53	центрах	первинної	медико-санітарної	допомоги	за	кошти	
обласного	та	місцевих	бюджетів	на	суму	36,6		млн	грн.
•	 Для	 медичних	 закладів	 регіону	 придбано	 близько	 20	 тис.	 одиниць	 сучасного	 медичного	
обладнання.
•	 Оновлено	 автопарк	 центрів	 первинної	 медико-санітарної	 допомоги	 –	 придбано	 360	
автомобілів	за	кошти	державного	бюджету.
•	 Зросла	 	 заробітна	 	 плата	 медичних	 працівників	 	 центрів	 первинної	 медико-санітарної	
допомоги,	у	першу	чергу	з	урахуванням	об’ємів	виконаної	роботи;	48	медиків	отримали	житло.	
•	 Забезпечений	єдиний	підхід	до	організації	медичної	допомоги	та	принципу	екстериторіальності	
для	пацієнтів;	у	лікувально-профілактичних	закладах	 ІІ	рівня	збільшено	у	2	рази	фінансування	на	
харчування	та	медикаменти.	
•	 Запроваджено	принцип	екстериторіальності	функціонування		швидкої	медичної	допомоги	–	
створено	6	територіальних	станцій,	які	з	січня	2012	року	фінансуються	з	обласного	бюджету.
•	 Оновлено	автопарк	швидкої	медичної	допомоги		-	придбано	89	автомобілів	класу	В	та	С	за	
рахунок	коштів	державного	бюджету.
•	 З	 відкриттям	 обласного	 перинатального	 центру	 вперше	 в	 Україні	 створена	 комплексна	
система	перинатальної	допомоги	матерям	та	новонародженим.
•	 Реконструйоване	радонове	відділення	у	КЗ	«Криворізька	міська	лікарня	№11	«ДОР»	стало	
провідним	центром	радонової	терапії	в	Україні.
•	 Досягнуто	 забезпечення	 єдиного	 підходу	 щодо	 організації	 медичної	 допомоги	 пільговим	
категоріям	населення	та	принципу	екстериторіальності.

Підсумкова нарада головного управління охорони здоров’я

	 3	 березня	 відбулась	 підсумкова	 нарада	 головного	
управління	 охорони	 здоров’я	 облдержадміністрації	 під	
головуванням	 губернатора	 Дніпропетровської	 області	
Олександра	Вілкула.	У	колегії	взяли	участь	голова	обласної	
ради	 Євген	 Удод,	 президент	 Національної	 академії	
медичних	 наук	 України	 Андрій	 Сердюк,	 начальник	
головного	управління	охорони	здоров’я	Дніпропетровської	
облдержадміністрації	 Валентина	 Гінзбург,	 члени	 постійної	
комісії	обласної	ради	з	питань	охорони	здоров’я,	дитинства	
та	 материнства,	 керівники	 медичних	 закладів	 та	 установ	
області,	 	 вчені	 Дніпропетровської	 державної	 медичної	
академії,	ветерани	охорони	здоров’я.
	 У	 доповіді	 начальника	 головного	 управління	
охорони	 здоров’я	 Валентини	 Гінзбург	 було	 підкреслено,	
що	 Дніпропетровська	 область	 у	 повному	 обсязі	 виконала	
регіональний	 план-графік	 щодо	 реформування	 системи	
охорони	здоров’я.	
	 Відповідно	 до	 Закону	 України	 «Про	 порядок	
проведення	 реформування	 системи	 охорони	 здоров’я	 у	
Вінницькій,	Дніпропетровській,	Донецькій	областях	та	місті	
Києві»	на	Дніпропетровщині	здійснюється	модернізація	галузі	охорони	здоров’я.	
	 Завершено	фінансове	розмежування	закладів	охорони	здоров’я	первинного	та	вторинного	
рівнів,	 кошти	 на	 фінансування	 закладів	 первинної	 медико-санітарної	 допомоги	 сконцентровані	
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на	 рівні	 районних	 бюджетів	 та	 бюджетів	 міст;	 створено	 53	 центри	 первинної	 медико-санітарної	
допомоги	 як	юридичні	 особи	 з	мережею	підпорядкованих	 377	 лікарських	 амбулаторій	 загальної	
практики	–	сімейної	медицини,	максимально	наближених	до	місць	проживання	населення,	єдину	
систему	надання	швидкої	та	невідкладної	медичної	допомоги	населенню	області.	
	 У	 рамках	 колегії	 відбулося	 підписання	 Меморандуму	 про	 співпрацю	 Національної	
академії	 медичних	 наук	 України	 та	 Дніпропетровської	 облдержадміністрації	 щодо	 надання	
високоспеціалізованої	 медичної	 допомоги	 пацієнтам	 з	 тяжкими	 формами	 захворювань	 у	 28	
наукових	медичних	установах	України.	

Первинна медико-санітарна допомога

	 З	метою	налагодження	ефективного	функціонування	центрів	первинної	медико-санітарної	
допомоги	у	2012	році:
•	 проведено	ремонтні	роботи	за	кошти	обласного	та	місцевих	бюджетів	на	суму	36,6	млн	грн;	
•	 відкрито	у	містах	області	9	амбулаторій	загальної	практики	-	сімейної	медицини,	кількість	
амбулаторій	збільшилася	з	377	до	386;
•	 проведено	оснащеня	обладнанням	на	суму	93	млн	грн.	За	рахунок	субвенції	з	державного	
бюджету	 (82	 млн	 грн.)	 придбано	 10	 тис.	 одиниць	 сучасного	 медичного	 обладнання	 та	 360	
автомобілів;	за	рахунок	місцевих	бюджетів	(11	млн	грн.)	придбано	29	автомобілів,	368	комп’ютерів;
•	 розпочато	 упровадження	 електронного	 реєстру	 пацієнтів,	 у	 лікувальних	 закладах	 на	 291	
комп’ютері	 встановлено	 програму	 «УкрМедСофт:	 поліклініка»,	 1,3	 млн	 реєстраційних	 форм	
пацієнтів,	38,8%	населення	області,	внесено	до	зазначеної	програми;
•	 впроваджувалися	 заходи	 на	 виконання	 вимог	 постанови	 Кабінету	 Міністрів	 України	 від	
05.03.2012	№209	«Деякі	питання	оплати	праці	медичних	працівників	закладів	охорони	здоров’я,	що	
є	учасниками	пілотного	проекту	з	реформування	системи	охорони	здоров’я»	у	частині	нарахування	
заробітної	плати.
	 Протягом	 року	 нараховано	 та	 виплачено	 надбавку	 медичним	 працівникам	 за	 обсяг	
виконаної	роботи	в	усіх	центрах	первинної	медико-санітарної	допомоги	області	-	18,8	млн	грн;	
•	 впроваджуються	заходи,	затверджені	програмами	«Місцеві	стимули»	у	містах	та	районах	
області.	На	зазначені	цілі	у	2012	році	передбачено	фінансування	у	сумі	65,8	млн	грн.	Загальний	
обсяг	фінансування	протягом	року	-		54,2	млн	грн.;
•	 підготовлено	242	сімейних	лікаря	(2011	–	169),	у	тому	числі	142	за	рахунок	місцевих	бюджетів	
(2011	–	1142);	522	медсестри	загальної	практики		-	сімейної	медицини	(2011	–	118),	у	тому	числі	274	
за	кошти	місцевих	бюджетів;
•	 пройшли	навчання	понад	200	лікарів	на	базі	обласного	навчально-методичного	центру	у	
Підгородненській	лікарській	амбулаторії.

Легкові автомобілі  для амбулаторій
загальної практики – сімейної медицини

	 Прем’єр-міністр	 України	 Микола	 Азаров	 та	 губернатор	 Дніпропетровської	 області	
Олександр	Вілкул	вручили	ключі	від	360	легкових	автомобілів	для	амбулаторій	загальної	практики	
–	сімейної	медицини.	Тепер	усі	центри	первинної	медико-санітарної	допомоги	Дніпропетровщини	
забезпечені	власним	автотранспортом.
	 Вперше	в	 історії	 країни	Дніпропетровській	 області	 передано	 у	 розпорядження	медичних	
закладів	велика	кількість	медичних	автомобілів.	
	 Нові	автомобілі	дозволять	лікарям	оперативно	приїздити	на	виклик	до	пацієнта	та	створять	
комфортні	умови	для	їх	обслуговування.
	 З	 метою	 вдосконалення	 комунікацій	 між	 громадськістю,	 органами	 виконавчої	 влади	 та	
органами	 місцевого	 самоврядування,	 рішенням	 Керуючого	 комітету	 проекту	 «Модернізація	
охорони	 здоров’я	 у	 Дніпропетровській	 області»	 започатковано	 співпрацю	 з	 Громадською	
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платформою	 з	 питань	 медичної	 реформи.	 Представники	
громадськості	 відвідали	 17	 закладів	 охорони	 здоров’я,		
проведено	40	круглих	столів,	на	яких	обговорено	питання	
організації	 роботи	 центрів	 первинної	 медико-санітарної	
допомоги.	
	 20	червня	відбулася	зустріч		медичної	громадськості	
м.Дніпропетровська	 з	 представниками	 Міністерства	
охорони	здоров’я,	головного	управління	охорони	здоров’я,	
обласної	 влади,	 	 під	 час	 якої	 обговорювались	 питання	
реформи	охорони	здоров’я.
	 Спеціалісти	 зазначили,	що	 стратегія	 реформування	
галузі	 охорони	 здоров’я	 України	 розроблена	 на	 підставі	
досвіду	 країн,	 в	 яких	 системи	 охорони	 здоров’я	
функціонують	 ефективно,	 та	 рекомендацій	 	 Всесвітньої	
організації	 охорони	 здоров’я	 щодо	 принципів	 організації	
доступної,	 якісної	 медичної	 допомоги.	 А	 реформи	 –	 це	
складний	процес	і	тому	дуже	важливо	почути	один	одного,	
а	 негативне	 ставлення,	 протистояння	 виснажує	 енергію	
руху	вперед.
 Координацію	роботи		з		висвітлення	успіхів	реформи	
у	 засобах	 масової	 інформації	 здійснює	 	 єдиний	 медійний	
центр.	
У	2012	році	в	друкованих	регіональних	виданнях	розміщено	
13834	повідомлень,	у	мережі	Інтернет	–	5639,	на	телебаченні	
–	988.
	 Для	 проведення	 моніторингу	 ефективності	
здійснення	 медичної	 реформи	 функціонує	 безкоштовна	
цілодобова	 гаряча	 телефонна	 лінія	 головного	 управління	
охорони	здоров’я	облдержадміністрації.	
	 Стосовно	 питань	 реформування	 системи	 охорони	
здоров’я	 надійшло	 6,6%	 	 усіх	 звернень,	 збільшилась	
кількість	позитивних	звернень,	у	тому	числі	подяк	з	питань	
організації	та	надання	медичної	допомоги,	у	2,5	рази.
	 Начальник	 головного	управління	охорони	здоров’я	
ОДА	В.	Г.	Гінзбург	1	лютого	в	редакції	газети	«Комсомольська	
правда	 в	 Україні»	 відповіла	 на	 запитання	жителів	 області	
щодо	 проведення	 реформування	 системи	 охорони	
здоров’я.		
	 4	липня	відбулась	прес-конференція	«Реформування	
системи	 охорони	 здоров’я	 в	 Дніпропетровську	 і	 області:	
діалог	сімейних	лікарів	та	сімей	пацієнтів	з	інвалідністю»	за	
участю		експерта	Ради	Європи	із	захисту	маргиналізованих	
груп	 населення	 Руслана	 Імереллі;	 заступника	 начальника	
головного	 управління	 облдержадміністрації	 Вікторії	
Михайлової,	головного		невролога	Департаменту	охорони	
здоров’я	 м.	 Дніпропетровськ	 Ірини	 Македонської,	
президента	благодійної	організації	«Ангел	детства»	Наталії	Алексєєвої.	
	 Вікторія	Михайлова	 запевнила,	що	 в	 області	 діти-інваліди	отримують	медичну	допомогу	
на	різних	її	рівнях,	залежно	від	потреби	і	це	не	обмежує	її		доступність.	Для	таких	дітей	створена		
реабілітаційна	 база:	 11	 дитячих	 санаторіїв,	 4	 центри	 медико-соціальної	 реабілітації	 на	 базі	
лікувально-профілактичних	 закладів	 мм.Дніпропетровська,	 Дніпродзержинська,	 Кривого	 Рогу,	
Павлограда.
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 Два	 спеціалізованих	 центри	 ранньої	 медико-
соціальної	 реабілітації	 на	 базі	 будинків	 дитини	 №1	 у	
Дніпропетровську	 та	 Нікополі,	 2	 відділення	 медико-
соціальної	 реабілітації	 на	 базі	 функціонуючих	
будинків	 дитини	 мм.Кривий	 Ріг	 та	 Дніпродзержинськ,	
фізіотерапевтична	лікарня	«Солоний	лиман». 
	 Головне	 управління	 охорони	 здоров’я	 облдерж-
адміністрації	контролює	якість	надання	медичної	допомоги	
на	 різних	 рівнях	 і	 розглядає	 всі	 проблемні	 питання,	 які	
виникають	у	процесі	реформування	галузі.
	 8	серпня	відбулась	прес-конференція		за	участю	заступника	начальника	головного	управління	
охорони	 здоров’я	 облдержадміністрації	 Олени	 Лугової	 та	 сімейного	 лікаря	 Центру	 первинної	
медико-санітарної	допомоги	№10	Наталії	Акімової,	які	розповіли	про	розвиток	сімейної	медицини	
в	Дніпропетровській	області.

Демографіні показники

Вторинна та третинна медична допомога

	 Рішенням	сесії	обласної	ради	у	2011	році	121	заклад	охорони	здоров’я,	який	надає	вторинну	
медичну	 допомогу,	 прийнято	 до	 спільної	 власності	 територіальних	 громад	 сіл,	 селищ,	 міст	
Дніпропетровської	області	та	з	січня	2012	року	почали	фінансуватися	з	обласного	бюджету.
	 Це	дозволило	видатки	на	медикаменти	та	харчування	у	стаціонарних	закладах	вторинного	
надання	медичної	допомоги	привести	до	 єдиних	нормативів	 та	 збільшити	більш	ніж	 у	 2	 рази	 -	
медикаменти	–	109,2	млн	грн.	(2011	–	43,4	млн	грн.);		 харчування	 –	 45,9	 млн	 грн.	 (2011	 –	 24,1	
млн	грн.).
	 Досягнуто	 забезпечення	 єдиного	підходу	щодо	організації	медичної	допомоги	пільговим	
категоріям	населення	та	принципу	екстериторіальності:
•	 видатки	 на	 харчування	 та	 медикаменти	 у	 2012	 році	 для	 утримання	 ліжок	 для	 інвалідів	
Великої	Вітчизняної	війни	зросли	більш	ніж	утричі	–	30,3	млн	грн.	(медикаменти	–	15,9	млн	грн;	
продукти	харчування	–	14,3	млн	грн.),	проти				9,6	млн	гривень	у	2011	році	(медикаменти	–	5,2	млн	
грн;	продукти	харчування	–	4,4	млн	грн.);
•	 збільшена	кількість	функціонуючих	стаціонарних	ліжок	для	чорнобильців	з	30	ліжок	в	КЗ	
«Дніпропетровська	обласна	клінічна	лікарня	ім.	І.І.Мечникова»	до	80	ліжок	(мм.	Дніпродзержинськ,	
Кривий	Ріг).	Вартість	1	ліжко-дня		складає	на	медикаменти	35,00	грн.,	на	продукти	харчування	30,00	
грн.	З	обласного	бюджету	у	2012	році	на	утримання	ліжок	для	чорнобильців	передбачено	видатки	
в	обсязі	1,8	млн	грн.	(медикаменти	0,9	млн	грн,	продукти	харчування	0,8	млн	грн.);
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•	 удвічі	збільшено	видатки	
на	 утримання	 дитячих	 та	
акушерських	 ліжок,	 крім	 того,	
відбулося	 вирівнювання	 їх	 на	
забезпечення	 харчуванням	
та	 медикаментами	 в	 усіх	
лікарнях	 області,	 де	 такі	 ліжка	
функціонують.
	 На	 Дніпропетровщині	
реалізована	 система	 етапності	
надання	 перинатальної	
допомоги	 шляхом	 створення	
мережі		потужних		міжрайонних	
пологових	центрів,	де	відбувається	88%	пологів	області,	функціонування	3	неонатальних	центрів,	
відкриття	 з	 інтервалом	 півроку	 двох	 перинатальних	 центрів	 –	 ІІ	 та	 ІІІ	 рівнів	 надання	 	 медичної	
допомоги.

Система етапності надання перинатальної допомоги 

 1 рівень надання медичної допомоги: 
• 53	 центри	 первинної	 медико-санітарної	 допомоги	 (386	 амбулаторій	 загальної	 практики	
сімейної	медицини).
 2 рівень надання медичної допомоги: 
•	 консультативно-діагностичні	центри	(дитячі	та	акушерсько	-гінекологічні	відділення);
•	 відділення	новонароджених	в	дитячих	лікарнях;
•	 пологові	будинки	(відділення)	–	диференційовані	в	залежності	від	ступеню	перинатального	
риску;
•	 перинатальний	центр	у	м.	Кривий	Ріг	потужністю	на	3000	пологів	на	рік.
 3 рівень надання медичної допомоги: 
•	 Обласна	клінічна	лікарня	ім.	Мечнікова;
•	 Обласна	дитяча	клінічна	лікарня;
•	 Міжобласний	центр	медичної	генетики	та	перинатальної	діагностики;
•	 Обласний	перинатальний	центр	у	м.	Дніпропетровськ	потужністю	4000	пологів	на	рік.
	 З	червня	поточного	року	в	області	забезпечений	диференційований	підхід	до	фінансування	
перинатальних	 центрів,	 враховуючи	 складність	 медичних	 послуг,	 які	 там	 надаються.	 Загальний	
обсяг	фінансування	перинатальних	центрів	Дніпропетровщини	збільшено	на	8,5%	у	порівнянні	із	
затвердженими	видатками	на	2012	рік.

Відкриття обласного перинатального центру

	 В	 рамках	 реалізації	 Національного	 проекту	 «Нове	
життя»	під	патронатом	Президента	України	В.Ф.Януковича	
21	 червня	 у	 Дніпропетровську	 відбулося	 відкриття	
регіонального	 перинатального	 центру.	 Традиційну	 стрічку	
перерізали	 Прем’єр-міністр	 України	 М.Азаров,	 перший	
заступник	Глави	Адміністрації	Президента	України	І.Акімова,	
голова	Дніпропетровської	обласної	державної	адміністрації	
О.Вілкул,	відомий	бізнесмен,	меценат	В.Пінчук.	
	 Загальна	 площа	 реконструкції	 –	 11374,42	 кв.	 м.,	
вартість		реконструкції	об’єкта	–	98,4	млн	грн.,	у	тому	числі:	
державний			бюджет		–		59,1	млн		грн.,				обласний			бюджет		–		35,1		млн		грн.,				фонд			В.Пінчука		–	
4,2	млн	гривень.	
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	 Закуплено	понад	460	одиниць	сучасного	медичного	
обладнання	на	суму	25.2	млн	гривень.

	 Работа	 нового	 Дніпропетровського	 регіонального	
перинатального	центру	суттєво	підвищить	якість	медичної	
допомоги	матерям	і	дітям	Дніпропетровщини,	забезпечить	
сучасною	 висококваліфікованою	 	 медичною	 	 допомогою	
і	 створить	 належні	 умови	 для	 народження	 малюків.	 У	
цьому	 високотехнологічному	 медичному	 закладі	 будуть	
проводити	спостереження	і	лікування	за	жінками	з	важким	
перебігом	 вагітності,	 патологією	 плоду,	 з	 ускладненими	
пологами.

	 Протягом	 функціонування	 закладу	 у	 2012	 році	
відбулося	2014	пологів,	з	них	11,5%	-	передчасних.	

В обласній дитячій лікарні розпочав функціонувати блок № 1

	 З	 січня	 2012	 року,	 після	 реконструкції	 розпочав	
функціонувати	 блок	 №	 1	 головного	 корпусу	 обласної	
дитячої	клінічної	лікарні,	в	якому	розташовані	приймальне	
відділення,	 травмпункт,	 клініко-діагностична	 лабораторія,	
центральне	стерилізаційне	відділення.	
	 Після	реконструкції	площа	приймального	відділення	
збільшилась	 більш,	 ніж	 в	 2	 рази,	 створено	 8	 ізольованих	
боксів	 для	 прийому	 хворих	 з	 окремими	 входами,	
що	 дозволить	 розділити	 потоки	 хворих	 та	 уникнути	
розповсюдження	інфекційних	хвороб.	
Для	проведення	екстрених	оперативних	втручань	збудований	малий	оперативний	блок	з	палатами	
для	спостереження	післяопераційних	хворих.	
	 Цілодобовий	 травмпункт	 забезпечує	 надання	 кваліфікованої	 допомоги	 дітям	 з	
пошкодженнями	опорно-рухового	 апарату,	 різними	 пораненнями	м’яких	 тканин	 та	 антирабічну	
допомогу.	
	 Після	реконструкції	площа	клініко-діагностичної	лабораторії	збільшилась	в	5	разів,	оснащена	
сучасною	 медичною	 апаратурою.	 Крім	 того,	 тут	 	 створений	 окремий	 кабінет	 для	 проведення	
досліджень	гемостазу	для	покращення	діагностики	гематологічних	захворювань.	

У Кривому Розі відкрита сучасна радонова водолікарня

	 3	 лютого	 голова	 Дніпропетровської	
облдержадміністрації	 О.Ю.Вілкул	 відкрив	 на	 базі	 КЗ	
«Криворізька	міська	лікарня	№11»	ДОР»	сучасне	радонове	
відділення.
	 У	лікарні	встановлено	14	сучасних	бальнеологічних	
ванн,	 було	 проведено	 капітальний	 ремонт	 приміщен-
ня	 загальною	 площею	 874	 квадратних	 метри,	 замінено	
системи	 тепло-	 та	 водопостачання,	 проведені	 роботи	 з	
благоустрою.	 Кошторисна	 вартість	 монтажно-будівельних	
робіт	—	6,8	млн	 грн.,	 на	 закупівлю	бальнеологічних	 ванн	
було	виділено	620	тис.	грн.,		меблів	та	оргтехніки	-	415	тис.	
гривень.	В	оновленому	відділенні	зможуть	приймати	ванни	до	300	пацієнтів	щоденно.
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Лікувальні заклади забезпечуються
сучасним обладнанням

	 Олександр	 Вілкул	 вручив	 магнітно-резонансний	
томограф	Дніпропетровській	обласній	клінічній	лікарні	 ім.	
І.І.Мечникова,	що	дозволить	підвищити	рівень	доступності	
для	 населення	 Дніпропетровської	 області	 якісно	 нових,	
безпечних	 та	 ефективних	 методів	 досліджень.	 Загальна	
вартість	 сучасної	 магнітно-резонансної	 системи	 складає	
19,5	млн.	гривень.
	 На	ремонт	та	підготовку	приміщення	у	відповідності	
до	технічних	вимог	для	встановлення	томографа	з	обласного	
бюджету	було	виділено	480,0	тис.	гривень.	
	 Сучасний	 комп’ютерний	 томограф	 Somatom	 Emotion	 16	 фірми	 Siemens	 вартістю	 7	 млн.		
гривень	отримали	мешканці	Павлограда.
	 Крім	того,	комп’ютерними	томографами	забезпечені	лікарня	швидкої	медичної	допомоги	
м.	Дніпропетровськ	та	обласний	центр	кардіології	та	кардіохірургії.

Охорона материнства та дитинства

	 У	 2012	 році	 народжуваність	 збільшилась	 на	 2,7%,	
зареєстровано	37087	народжених	дітей,	що	на	972	малюка	
більше	попереднього	року.	Показник	малюкової	смертності	
дорівнює	10,0‰.
	 За	 складовими	 частинами	 малюкової	 смертності	
відбулося:	 збільшення	 перинатальної	 смертності	 на	 3,4%	
(11,9‰	 проти	 11,5‰);	 зменшення	 ранньої	 неонатальної	
смертності	 на	 4,5%	 (4,1‰	 проти	 4,4‰);	 збільшення	
неонатальної	смертності	на		5,2%	(6,1‰	проти	5,8‰);	-	збільшення		постнеонатальної	смертності		
на	5,4%	(3,9‰	проти	3,7‰).
	 Впродовж	2012	року	в	області	 зареєстровано	4	випадки	материнської	 смерті,	показник	–	
10,8	на	100	тис.	народжених	живими	(2011	–16,8).	
	 Серед	жінок	репродуктивного	 віку	 відмічається	 зниження	показників	 абортів	 на	 7,3%	 -	 у	
2012	році	13,9‰	(2011	-	15,0‰).	У	2012	році	відбулося	зниження	захворюваності	новонароджених	
на	6,8%	-134,3‰	(2011	-	144,1‰),		у	тому	числі	за	рахунок	дихальних	розладів	на	9,6%,	2012	рік	–	
13,9‰	(2011	-	14,6‰).	
	 Фахівцями	дніпропетровської	обласної	дитячої	клінічної	лікарні	протягом	року	здійснено	23	
виїзних	«Днів	здоров’я»	до	регіонів	області,	під	час	яких	оглянуто	2986	дітей,	виявлено	патологію	у	
785	дітей.
	 З	 метою	 профілактики	 раннього	 «соціального	
сирітства»	 на	 базі	 родопомічних	 та	 дитячих	 закладів	
охорони	 здоров’я	 функціонує	 58	 консультативних	 пунктів	
від	територіальних	центрів	соціальних	служб	для	сім’ї,	дітей	
та	молоді,		де	здійснюють	консультування	19	медичних	та	
19	соціальних	психологів.
	 За	 підсумками	 спільної	 праці	 в	 порівнянні	 з	 2011	
роком	 кількість	 залишених	 дітей	 зменшилася	 на	 30%	 та	
становить	 53	 дитини,	 або	 1,4	 на	 1000	 живонароджених	
(2011	–	75	дітей	–	2,07	на	1000	народжених	живими).
	 Завдяки	 реалізації	 програми	 національного	 усиновлення	 у	 вересні	 2012	 року	 будинок	
дитини		№	1	м.	Дніпропетровська	та	будинок	дитини	«Орля»	м	Нікополя	були	перепрофільовані	в	
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спеціалізовані	Центри	медико-соціальної	реабілітації	дітей	потужністю	на	170	ліжок,	в	т.ч.	25	ліжок	
сумісного	перебування	дітей	з	матерями.	
	 Обсяг	фінансування	обласної	програми	«Здоров’я	дітей	та	матерів	Дніпропетровщини»	на	
період	до	2015	року»	у	2012	році	8062,00	тис.	гривень.
 У межах програми відбулося:   
•	 100%	 реабілітація	 туговухих	 дітей	 області	 методом	 кохлеарної	 імплантації	 та	
слухопротезуванням	 потужними	 цифровими	 слуховими	 апаратами	 (закуплено	 213	 слухових	
апаратів	на	загальну	суму	990,5	тис.	грн.	та	13	систем	кохлеарної	імплантації	на	суму	2749,5	тис.	
грн.);	
•	 скринінг	 недоношених	 новонароджених	 для	 профілактики	 та	 своєчасного	 лікування	
ретинопатії,	оглянуто	2254	малюка,	з	них	за	допомогою	ретинальної	камери	–	793	новонароджених,	
виявлено	150	ретинопатій;	17	недоношених	новонароджених	з	ретинопатією	отримали	лікування	
в	умовах	Центру	ретинопатій	НДСЛ	«ОХМАТДИТ»;
•	 на	 базі	 дитячого	 кардіохірургічного	 відділення	 КЗ	 «Дніпропетровський	 обласний	 центр	
кардіології	та	кардіохірургії»	проведено	оперативне	лікування	вроджених	вад	серця	247	дітей,	у	
т.ч.	57	дітей	першого	року	життя	та	з	них	14	новонароджених	віком	до	1	місяця;	
•	 протягом	 2012	 року	 отримали	 реабілітаційне	 лікування	 2562	 дитини	 з	 ураженням	
центральної	нервової	системи,	дитячим	церебральним	паралічем,	вродженими	вадами	розвитку,	
хворобами	Дауна,	 порушенням	 слуху	 та	мови	в	Центрах	ранньої	медико-соціальної	 реабілітації	
при	будинках	дитини;	
•	 відкрито	кабінет	«Клініка,	дружня	до	молоді»	на	базі	ЦПМСД	м.	Тернівка	та	всього	функціонує	
9	КДМ	у	медичних	закладах	мм.	Дніпропетровська,	Кривого	Рогу,	Нікополя,	Дніпродзержинська,	
Вільногірська,	Жовтих	Вод,	Орджонікідзе	та	Тернівки;
•	 досягнута	100%	акредитація	родопомічних	та	дитячих	закладів	вторинного	та	 третинного	
рівнів	медичної	допомоги	на	звання	«Лікарня,	доброзичлива	до	дитини»;
•	 за	рахунок	коштів	обласного	бюджету	для	лікування	дітей	з	гемофілією	закуплені	препарати	
на	суму	1043,7тис.	грн.,	з	дитячим	церебральним	паралічем	на	суму	796,9	тис.	грн.,	з	епілепсією	на	
суму	435,7тис.	грн.,	з	хронічною	нирковою	недостатністю	на	суму	35,5	тис.	гривень;
•	 для	 лікування	 дихальних	 розладів	 у	 недоношених	 дітей	 за	 рахунок	 коштів	 обласного	
бюджету	закуплено	препарати	сурфактанту	на	суму	971,4	тис.	гривень;
•	 для	 запобігання	 гемолітичної	 хвороби	 новонароджених	 за	 кошти	 місцевих	 бюджетів	 та	
залучені	кошти	було	придбано	препарати	на	загальну	суму	22,7	тис.	грн.
•	 для	 профілактики	 та	 лікування	масивних	 акушерських	 кровотеч	 за	 рахунок	 обласного	 та	
місцевих	бюджетів	отримано	препаратів	на	суму	499,3	тис.	 грн.;	для	лікування	анемії	у	вагітних	
закуплено	препаратів	на	5,1	тис.	грн.;	
•	 молодь	 у	 віці	 18	 –	 20	 років,	 жінки	 з	 малозабезпечених	 сімей	 та	 підлітки	 забезпечено	
контрацептивами	за	рахунок	коштів	обласного	бюджету	на	суму			285,4	тис.	гривень.
 

Медичне обслуговування ветеранів Великої Вітчизняної війни

	 У	Дніпропетровській	області	особлива	увага	приділяється	медичному	
	 Для	 надання	 медичної	 допомоги	 ветеранам	 війни	 функціонують	 3	 госпіталі,	 загальна	
кількість	 ліжок	 у	 лікувально-профілактичних	 закладах	
області	складає	1264	(2011	–	2	госпіталі,	250	ліжок).	
	 Видатки	 на	 харчування	 та	медикаменти	 	 у	 	 	 	 2012	
році		зросли	більш	ніж	утричі			з	9,6	млн	грн.	у		2011	році	до	
30,3	млн	гривень.
	 Проліковано	 у	 стаціонарах	 24468	 ветеранів.	
Проведено	499	операцій	імплантації	штучних	кришталиків	
на	 суму	 275,5	 тис.	 грн,	 операцій	 з	 установлення	
електрокардіостимуляторів	–	97	ветеранам	на	суму	1255,85	
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тис.	грн.,		41	–	з	приводу	ендопротезування	суглобу		на	суму	
62,2	тис.	грн.	Проведено	зубопротезування	2311	ветеранам	
на	суму	1400,48	тис.	грн.,	слухопротезування	–	540	особам	
на	суму	354,9	тис.	грн.,	усього	на	суму	9	727,33	тис.	гривень.
	 Протягом	 року	 охоплено	 комплексними	 оглядами	
97,3%		інвалідів	та	ветеранів	війни	(61,3	тис.	осіб).	Відвідано	
та	оглянуто	лікарями	вдома	немобільних	ветеранів	97,3%	
(15167	осіб).	
	 Для	надання	медичної	допомоги	ветеранам	війни,	які	
проживають	у	сільській	місцевості,	спеціалістами	обласної	
клінічної	 лікарні	 ім.	 Мечникова	 здійснено	 74	 виїзди,	
обласного	 госпіталю	 -	 8	 виїздів,	 обласної	 стоматологічної	
лікарні	 –	 10	 виїздів.	 Оглянуто	 1118	 ветеранів,	 проведено	
202	ультразвукових	досліджень		та	12	зубних	протезувань.	
	 Амбулаторне	 лікування	 	 отримали	 всі	 ветерани	
війни,	 які	 пройшли	 диспансерний	 огляд,	 у	 лікувально-
профілактичних	 закладах	 області	 понад	 17000	 особам	
видано	 пільгових	 рецептів	 на	 загальну	 суму	 1541,5	 тис.	
гривень.	
	 У	2012	році	інваліди	та	учасники		Великої	Вітчизняної	
війни	 	 з	 патологією	 зору	 (глаукоми)	 в	 межах	 обласної	
програми	«Здоров’я	нації»	забезпечені	медикаментами	на	суму	517,9	тис.	гривень	
	 Для	 забезпечення	 ветеранів	 війни	 лікарськими	 засобами	 	 у	 2012	 році	 видано	 39	 217	
пільгових	рецептів	на	суму	6	378,4	тис.	гривень.		
	 Санаторно-курортне	лікування	протягом	2012	року	отримали	4454	ветерани	війни.	
	 9	 травня	 відбулося	 традиційне	 відвідування	 голови	 обласної	 державної	 адміністрації	
О.Вілкула	ветеранів	війни,	які	знаходяться	на	лікуванні	у	обласному	госпіталі	для	інвалідів	війни.	

Медичне забезпечення ліквідаторів аварії на ЧАЕС

	 За	даними	обласного	реєстру	під	медичним	наглядом	лікувально-профілактичних	закладів	
області	знаходиться	18263	осіб,	потерпілих	внаслідок	аварії	на	ЧАЕС,	із	них	дорослих	15474–	84,7%,	
дітей		та	підлітків	2789	-	15,3%	.
	 Диспансеризацією	 у	 2012	 році	 охоплено	 95,2%	
дорослого	населення,	ліквідаторів	-	95,3%	,	дітей	та	підлітків	
-	99,8%,	осіб,	інвалідність	яких	пов`язана	з	наслідками	аварії	
на	ЧАЕС	-	99,6%.		
	 Усім	 пацієнтам	 за	 медичними	 показниками	 були	
проведені	 оздоровчі	 заходи,	 серед	 яких	 переважає	
амбулаторне	 лікування	 –	 98,3%,	 3789	 дорослих	 (26,3%)	
проліковано	 у	 стаціонарах,	 санаторно-курортне	 лікування	
отримали	 –	 917осіб(6,4%),	 в	 реабілітаційних	 центрах	 та	
інших	закладах	оздоровлено	253	особи(1,8%).	
	 В	області	функціонують	3	центри	для	ліквідаторів	ЧАЕС	-	80	ліжок.	Фінансування	видатків	
на	медикаменти,	 продукти	 харчування	 збільшено	 у	 2,5	 рази	 -	 до	 35	 грн./л-день	 30	 грн./л-день	
відповідно.	
	 У	 2012	 році	 	 на	фінансування	 програми	 «Комплексне	медико-санітарне	 забезпечення	 та	
лікування	 онкологічних	 захворювань	 із	 застосуванням	 високовартісних	 медичних	 технологій	
громадян,	які	постраждали	внаслідок	Чорнобильської		катастрофи»	виділені	кошти	у	сумі	749,98	
тис.	гривень;	фінансування	на	пільгове	зубопротезування	збільшено	на	113	тис.	грн.,		що	дало	змогу	
забезпечити	пільговим	зубопротезуванням	266	осіб,	на	суму		307300	гривень.	
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Протидія поширенню інфекційних
соціально-небезпечних хвороб

	 В	області	реалізується	«Програма	протидії	поширенню	інфекційних	соціально	небезпечних	
хвороб	 у	 Дніпропетровській	 області	 на	 2008	 –	 2014	 роки»,	 яку	 затверджено	 рішенням	
Дніпропетровської	обласної	ради		від	29.01.2008	№344-14/V.	Обсяги	фінансування	заходів	Програми	
з	обласного	бюджету	у	2012	році	становлять	2075,0	тис.	гривень.

Заходи протидії поширенню туберкульозу

	 В	 області	 функціонує	 6	 протитуберкульозних	
диспансерів,	 1	 протитуберкульозна	 лікарня,	 5	
протитуберкульозних	 санаторіїв	 для	 лікування	 дітей	 і	 2	
–	 для	 лікування	дорослих.	 Усі	 14	 закладів	фінансуються	 з	
обласного	бюджету,	загальні	обсяги	планових	призначень	
у	2012	році	збільшені	на	17,2%	у	порівнянні	з	2011	роком.
	 При	 поліклініках	міських	 та	 центральних	 районних	
лікарень	 працює	 41	 протитуберкульозний	 кабінет,	 141	
кабінет	 для	 контрольованого	 лікування	 амбулаторних	
хворих	 на	 туберкульоз	 та	 331	 пункт	 контрольованого	
амбулаторного	лікування.
 У 2012 році в області: 
•	 зареєстровано	3082	випадків	захворюваності	всіма	
формами		туберкульозу,	що	складає	92,9	на	100	тис.	нас.,	у	
порівнянні	з	2011	роком	зменшення	на	2,6%;
•	 серед	 дітей	 захворюваність	 збільшилась	 на	 7,5%,	
серед	підлітків	зменшилася	на	21,0%;
•	 покращилась	діагностика	різних	форм	туберкульозу	
-	 протягом	 року	 обстежено	 хворих	 методом	 мікроскопії	
–	19461	осіб;	з	них	виявлено	КУБ+	у	752	осіб	 -	3,9%	(2011	
–	 3,4%).	 З	 бактеріовиділенням	 серед	 вперше	 виявлених	
з	 туберкульозом	 легень	 виявлено	 1217	 хворих	 -	 36,7	 на	
100	тис.	нас.),	 (2011	–	1192	хворих,	35,8	на	100	тис.	нас.).	
Бактеріальних	 випадків	 серед	 всіх	 вперше	 виявлених	
хворих	виявлено		39,5%	(2011	-	37,5%);
•	 на	 тренінгах	 та	 семінарах	 з	 питань	 туберкульозу	
підготовлено	 близько	 500	 фахівців	 протитуберкульозної	
служби	та	загально-лікувальної	мережі;
•	 отримано	лабораторне	обладнання	для	проведення	
швидкої	діагностики	туберкульозу	-	апарат	«Джин	Експерт»,	
який	 дозволяє	 через	 2	 години	 отримати	 результат	 про	
наявність	захворювання	та	мультирезистентність;
•	 ведуться	 роботи	 з	 реконструкції	 очисних	 споруд		
КЗ	 	 «Криворізький	 протитуберкульозний	 диспансер	№2»	
ДОР».	Загальна	вартість	реконструкції	25,5	млн	гривень;
•	 з	липня	2012	року	розпочато	проект	лікування	хворих	
на	 мультирезистентний	 туберкульоз	 високовартісними	
протитуберкульозними	препаратами	ІІ	ряду.
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Заходи протидії поширенню ВІЛ-інфекції

	 У	2012	році	в	Дніпропетровській	області	зареєстровано	3429	нових	випадків	ВІЛ-інфекції,	
103,3	на	100	тис.	нас.	(2011	-	3447	випадків,	103,4	на	100	тис.	нас.);	1903	випадків	СНІДу,	57,3	на	100	
тис.	нас.,	(2011	-	1784,	53,5	на	100	тис.	нас.)	
	 Під	диспансерним	спостереженням	в	області	знаходиться	21571	особа,	показник	поширеності	
ВІЛ-інфекції	становить	650,3	на	100	тисяч	населення,	в	тому	числі	4065	хворих	на	СНІД,	показник	
поширеності	становить	122,5	на	100	тисяч	населення.
	 Епідемія	концентрується	переважно	у	містах	області	і	становить	81,7%	нових	випадків	ВІЛ-
інфекції,	серед	мешканців	сільської	місцевості	–	17,2%	(2011	–	17,0%).
	 В	останні	роки	спостерігається	стала	тенденція	до	зниження	частки	випадків	захворювань	
на	ВІЛ-інфекцію	у	віковій	групі	15-24	роки:	2012	рік	–	6,6%,	2011	рік	–	7,0%,	2010	рік	–	7,8%,	що	
свідчить	про	ознаки	стабілізації	епідемічного	процесу.
У	2012	році	епідемія	забрала	життя	у	1191	хворих	на	СНІД	(2011	–	1171),	в	тому	числі	у	5	дітей.
	 В	області	5257	осіб	отримує	антиретровірусну	терапію,	з	них	за	кошти	Державного	бюджету	
-	4853	особи	 (92,3%),	 серед	них	–	464	дитини;	404	особи	 (7,6%)	лікується	 за	кошти	Глобального	
фонду.	У	2012	році	було	відкрито	5	нових	сайтів	з	призначення	АРТ.
	 У	2012	році	в	області	відбулося	558	пологів	у	ВІЛ-інфікованих	вагітних,	народжено	564	ВІЛ-
позитивні	дитини,	отримали	профілактику	вертикальної	трансмісії	545	новонароджених	дітей,	що	
становить	97,4%;	охоплення	АРВ-профілактикою	вагітних	по	області	становить	94,0%	(2011	-	92,5%.	
За	даними	закладів	охорони	здоров’я,	на	базі	яких	надаються	послуги		з	консультування	і	тестування	
на	 ВІЛ-інфекцію,	 диспансерного	 спостереження,	 призначення,	 супроводу	 АРТ	 та	 лікування	
опортуністичних	 інфекцій,	загалом	складає	8	СНІД	центрів	та	37	кабінетів	«Довіра»,	 	розгорнуто	
130	лікарняних	ліжок	для	хворих	на	ВІЛ-інфекцію	та	СНІД,	у	тому	числі	15	–	для	дітей.
	 Протягом	 2012	 року	мобільною	 клінікою	 обласної	 дитячої	 клінічної	 лікарні	 здійснено	 47	
виїздів	для	обстеження	дітей,	народжених	ВІЛ-інфікованими	матерями.	Оглянуто	1020	дітей.	
	 В	області	працюють	22	громадських	ВІЛ-сервісних	організації.	У	2012	році	обсяг	фінансування	
вищезазначених	організацій	склав	майже		15	млн	гривень.	
	 З	 метою	 вирішення	 актуальних	 питань	 у	 сфері	 подолання	 епідемій	 туберкульозу	 та	 ВІЛ-
інфекції/СНІДу,	 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	2012	року	відбулося	4	засідання	Ради.
	 Фінансування	 одного	 ліжко-дня	 комунального	 закладу	 «Дніпропетровський	 обласний	
центр	з	профілактики	та	боротьби	зі	СНІДом»	 	на	 	медикаменти,	 	продукти	 	харчування	 	склало	
35,04	гривні.
	 Крім	 того,	отримано	виробів	медичного	призначення,	реагентів,	лікарських	засобів,	 тест-
систем	 за	 рахунок	 централізованих	 поставок	 на	 суму	 53272,3	 тис.	 грн.,	 	 коштів	 гуманітарного	
постачання	–	3339,6	тис.	грн.
	 У	Дніпропетровській	області	 за	підтримки	ЮНІСЕФ	реалізується	проект,	який	має	за	мету	
створення	 інтегрованих	 медико-соціальних	 послуг	 для	
уразливих	 до	 ВІЛ	 жінок	 з	 наркотичною	 залежністю.	
Започаткування	 проекту	 стало	 можливим	 завдяки	
фінансовій	підтримці	Уряду	Австрії.
	 2	 серпня	 відбувся	 візит	 до	 Дніпропетровська	
Першого	 секретаря	Посольства,	 	 заступника	Посла	Австрії	
в	 Україні	 Йоганнеса	 Айгнера,	 заступника	 Представника	
ЮНІСЕФ	в	Україні	Рудігера	Люхмана	та	керівника	проектів	з	
ВІЛ/СНІД	Тетяни	Тарасової.
	 Під	 час	 візиту	 гості	 	 мали	 зустрічі	 з	 соціальними	
працівниками	 неурядових	 організацій,	 відвідали	 міський	
пологовий	будинок	№1	Дніпропетровська	на	базі	якого	діє	
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Центр	інтегрованої	допомоги	для	наркозалежних	вагітних,	спілкувались	з	клієнтами	проекту.
	 Того	ж	дня	відбулась	зустріч	 голови	Дніпропетровської	облдержадміністрації	Олександра	
Вілкула	з	паном	Йоганнесом	Айгнер	та	представниками	ЮНІСЕФ.

Заходи протидії поширенню наркоманії

	 Первинна	 захворюваність	 населення	 усіма	 наркологічними	 захворюваннями	 в	 2012	 р.	
знизилась:	 112,8	 на	 100	 тис.	 населення	 проти	 114,7	 в	 2011	 р.	 за	 рахунок	 наркоманій	 –	 13,2	 на	
100тис.	населення,	проти	14,5	на	100	тис.	населення;		гострих	алкогольних	психозів	–	1,2	на	100	тис.	
населення,	проти	1,4.	
	 Розповсюдженість	населення	усіма	наркологічними	хворобами	знизилась	за	2012	р.	–	на	
1,6%	(1160,1	на	100	тис.	населення	проти	1178,9	в	2011	р.).
	 В	області	на	20	сайтах	в	15	лікувально-профілактичних	
закладах	 області	 938	 хворих	 з	 залежністю	 від	 опіоїдів	
отримують	 замісну	 підтримувальну	 терапію.	 З	 них	 ВІЛ-
інфікованих	 -	585,	носіїв	вірусів	 гепатиту	«В»	чи	 (та)	«С»	 -	
539,	отримувачів	АРТ-терапії	–	166.
	 Серед	пацієнтів	замісної	підтримувальної	терапії	394	
працюють,	5	навчаються,	454	мають	сім’ї,	9	–	1,3%	народили	
дітей,	59	–	5%	успішно	завершили	замісну	підтримувальну	
терапію.
	 На	 базі	 реабілітаційного	 відділення	 КЗ	 «Дніпропетровський	 наркологічний	 диспансер»	
ДОР»	у	минулому	році	пройшли	лікування	46	неповнолітніх,	які	допускали	вживання	наркотичних	
та	інших	психоактивних	речовин.	З	них	–	поступили	для	навчання	в	професійно-технічні	училища	та	
коледжі	3	особи,	4	–	продовжили	навчання	у	школах,		9	–	в	ПТУ.
	 Успішно	працює	«Клініка,	дружня	до	молоді»,	яку	відвідали	542	пацієнти.
	 Протягом	 2012	 року	 в	 КЗ	 «Дніпропетровський	 наркологічний	 диспансер»	 ДОР»	 та	 його	
відділеннях	втілені	та	використовуються	сучасні	лікувальні	методики,	у	тому	числі:	гіпербарична	
оксигенація,		гідроколонотерапія,	кінетотерапія,	метод	мембранного	плазмофорезу	відповідно	до	
стандартів	та	клінічних	протоколів.	
	 Спеціалістами	 наркологічної	 служби	 проводилась	
антиалкогольна	 та	 антинаркотична	 пропаганда,	
популяризація	 здорового	 способу	 життя	 -	 прочитано	
4476	 лекцій,	 розміщено	 185	 інформаіційних	 повідомлень	
в	 пресі,	 проведено	 161	 передача	 по	 телебаченню,	 161	
передача	 на	 радіо,	 проведено	 328	 методичних	 семінарів	
для	 10366	 слухачів	 різної	 категорії,	 	 проведено	 1847	
всеобучів	 з	 охопленням	 48267	 батьків,	 проведено	 5995	
консультувань	 населення	 поза	 лікувального	 закладу,	
розповсюджено	12415	примірників	тематичних	санітарно-
освітніх	матеріалів.
	 Наркологи	взяли	активну	участь	в	108	засіданнях	координаційних	рад	по	протидії	наркоманії,	
ВІЛ/СНІДу,	алкоголізму	при	міськвиконкомах	та	міськ(рай)держадміністраціях.

Служба крові

	 Забезпечення	 своєчасності,	 доступності,	 якості	 	 та	 безпечності	 транс-	 фузійної	 допомоги	
на	сьогодні	можливо	за	умови	застосування	сучасних	 технологій	виробництва	препаратів	крові,	
організації	заготівлі,	зберігання	та	транспортування	донорської	крові	та	її	компонентів	у	відповідності	
до	вимог	діючих	нормативно	–	правових	актів.
	 За	рахунок	проведеної	 	реорганізації	 служби	крові	шляхом	приєднання	до	комунального	
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закладу	 «Дніпропетровська	 обласна	 станція	 переливання	
крові»	 обласного	 комунального	 закладу	 «Станція	
переливання	крові	 	м.Дніпродзержинська»,	без	додаткових	
фінансових	 витрат	 та	 зменшення	 	 штатних	 одиниць,	
збільшено	 об’єм	 	 заготовленої	 крові	 та	 її	 компонентів	
на	 17%	 та	 потребу	 лікувально-профілактичних	 закладів	
не	 тільки	 м.Дніпродзержинська,	 але	 й	 м.	 Вільногірська,	
Криничанського,	 Петриківського,	 Верхньодніпровського	 та		
Магдалинівського	 районів	 у	 більш	 якісних	 та	 небезпечних	
компонентах	та	препаратах.
	 Дніпропетровська	обласна	станція	переливання	крові		отримала	централізовано	за		кошти	
Державного	 бюджету	 	 лабораторне	 обладнання	 -	 апарати	 типу	 «АРХИТЕКТ»	 	 для	 проведення	
скринінгу	донорської	крові	та	її	компонентів	на		гематрансмісивні	інфекції:	гепатити	В,	С,	сифіліс,	
ВІЛ	 методом	 імунохемілюмінісцентного	 аналізу.	 Це	 дозволило	 в	 	 автоматизованому	 	 режимі	
проводити	лабораторні	обстеження	одномоментно	на	4	види	інфекції,	скоротити	час	проведення	
лабораторних	досліджень,	обстежувати	донорську	кров	та	її	компоненти	в	ургентних	випадках.
	 Крім	того,	у	2012	році	заклад	отримав	апарат	для	плазма	(цита)	ферезу	«АМІКУС»	на	суму	
1,2	млн	грн.,	що	дозволило	забезпечувати	хворих	лікувальних	закладів	концентратом	тромбоцитів.	
Протягом	року		виготовлено	912	доз	цього	компоненту	і	забезпечено	близько	600	пацієнтів.		

Запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань

	 Обсяг	 фінансування	 обласної	 програми	 «Запобігання	 та	 лікування	 серцево-судинних	 та	
судинно-мозкових	захворювань	у	Дніпропетровській	області	на	2008	-	2012	роки»		у	2012	році	-	25	
260,53	тис.	гривень.	
 У межах програми у 2012 році у лікувально-профілактичних закладах області:
•	 проведено	 8379	 оперативних	 втручань	 на	 серці	 та	 судинах	 у	 дорослих	 (2011	 р.	 –	 6430);	
проведено	 691	 процедура	 тромболізису,	 в	 тому	 числі	 77	 -догоспітального	 тромболізису,	 які	
впроваджено	в	лікувально-профілактичних	закладах	23	територій	(2011	р.-	504	на	19	територіях)	;	
•	 462	пацієнтам	з	 гострим	 інфарктом	міокарда	проведено	реперфузії	 різними	методами,	 у	
тому	числі	стентування	коронарних	судин	–	566	пацієнтам	
(2011	р.	–	295).
	 На	базі	КЗ	«Дніпропетровський	обласний	клінічний	
центр	кардіології	та	кардіохірургії»:
•	 проведено	 5121	 оперативних	 втручань,	 з	 них	 284	
операції	на	відкритому	серці,	в	тому	числі	з	АШК	–	102	(2011	
р.	-	106);	
•	 43	операції	на	закритому	серці	(2011	р.	-40	);	
•	 283	електрофізіологічні	втручання	(2011р.	-	244),	685	
імплантацій	електрокардіостимуляторів	(2011	р.	-	548);
•	 3736	 рентгенендоваскулярних	 операцій	 (2011	 р.	 –	
2208);	
•	 на	базі	центру	інтервенційних	технологій	проведено		
1436	коронарографій	(2011	р.	-	974)	та	459	стентувань	судин	
серця	(2011	р.	–	295);
•	 у	відділенні	інтервенційних	технологій	проліковано	
1302	 хворих,	 із	 них	 з	 гострим	 коронарним	 синдромом	 -	
302;	 168	 хворим	 на	 гострий	 інфаркт	 міокарда	 проведено	
стентування	коронарних	судин;	
•	 проведено	 160	 операцій	 на	 серці	 дітям	 	 (2011р.	 –	
181).
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	 Протягом	 року	 було	 прооперовано	 8	 дітей	 з	 вадами	 серця,	 які	 народилися	 передчасно.	
Дніпропетровщина	 стала	 четвертим	 регіоном	 в	 Україні	 після	 Донецької,	 Одеської	 та	 Київської	
областей,	де	проводяться	подібні	операції.	

Кількість хворих на гострий інфаркт міокарда, пролікованих з використанням 
методу тромболізису. 

Заходи з виявлення гіпертонічної хвороби

	 27	 червня	 у	 Дніпропетровську	 за	 підтримки	
Міністерства	 охорони	 здоров’я	 України,	 Національного	
медичного	 університету	 ім.	 Богомольця	 головного	
управління	 охорони	 здоров’я	Дніпропетровської	 обласної	
державної	 адміністрації,	 Дніпропетровської	 державної	
медичної	 академії	 відбувся	 семінар	 для	 заступників	
головних	 лікарів	 з	 медичної	 частини	 лікувально-
профілактичних	 закладів	 області,	 який	 провів	 головний	
спеціаліст	 МОЗ	 України	 	 зі	 спеціальності	 терапія,	 член-
кореспондент	НАМН	України,	професор	В.З.Нетяженко.	Під	
час	 заходу	 обговорювалися	 основні	 принципи	 реалізації	
пілотного	 проекту	 щодо	 запровадження	 державного	 регулювання	 цін	 на	 лікарські	 засоби	 для	
лікування		осіб	з	гіпертонічною	хворобою,	положення	уніфікованого	протоколу	медичної	допомоги	
МОЗ	України	щодо	лікування	артеріальної	гіпертонії,	а	також	стан	ургентної	кардіологічної	медичної	
допомоги	при	серцево-судинних	захворюваннях	у	Дніпропетровській	області	та	в	Україні.
	 Головним	 управлінням	 охорони	 	 здоров’я	
облдержадміністрації	 протягом	 року	 проводився	
моніторинг	 виконання	 забезпечення	 поетапного	
впровадження	Постанови	КМУ	від	25	квітня	2012	р.	№	340	
«Про	 реалізацію	 пілотного	 проекту	 щодо	 запровадження	
державного	 регулювання	 цін	 на	 лікарські	 засоби	 для	
лікування	осіб	з	гіпертонічною	хворобою».	
	 20	 липня	 відбулась	 селекторна	 нарада	 за	 участю	
начальника	 головного	 управління	 охорони	 здоров’я	 ОДА	
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В.Г.Гінзбург,	де	обговорювалось	питання	щодо	забезпечення	поетапного	впровадження	Постанови,	
зокрема	 усунення	 розбіжностей	 у	 реєстрі	 хворих	 з	 гіпертонічною	 хворобою,	 виписка	 рецептів,	
створення	робочих	груп	та	стан	роз’яснювальної	роботи.	
	 19	 грудня	 під	 час	 наради	 розглядались	 питання	 про	 порядок	 часткового	 відшкодування		
вартості	лікарських	засобів	для	лікування	осіб	з	гіпертонічною	хворобою.	
	 У	 жовтні	 завершилась	 акція	 по	 виявленню	 осіб	 з	 підвищеним	 артеріальним	 тиском	 на	
виконання	наказу		головного	управління	охорони		здоров’я	
облдержадміністрації	 від	 19.07.2012р.	 №	 916	 «Про	
активізацію	 виявлення	 осіб	 з	 підвищеним	 артеріальним	
тиском».	
	 Для	 цього	 центрами	 первинної	 медико-санітарної	
допомоги	 області	 було	 організовано	 367	 пунктів	 виміру	
артеріального	 тиску.	 Пункти	 розташовувались	 у	 місцях	
масового	 перебування	 людей:	 у	 приміщеннях	 сільських	
та	 селищних	 рад,	 органів	 виконавчої	 влади,	 поштових	
відділеннях,	торгових	центрах,	на	ринках.
	 За	 період	 з	 25липня	 2012	 року	 по	 30	жовтня	 2012	
року		до		пунктів	звернулись	308636	людей,	з	них	у	77501	був	виявлений	підвищений	артеріальний	
тиск	(25%).	Наприкінці	року	до	реєстрів			пацієнтів		з		гіпертонічною	хворобою			занесено		понад		700	
тис.	осіб.	
	 В	області	проводилось	інформування	населення	про	впровадження	пілотного	проекту	щодо	
запровадження	державного	регулювання	цін	на	лікарські	засоби	для	лікування	осіб	з	гіпертонічною	
хворобою,	 факторів	 ризику,	 профілактики	 гіпертонічної	 хвороби.	 Так,	 17	 липня	 відбулась	 прес-
конференція	 за	 участю	 начальника	 відділу	 лікувально-профілактичної	 допомоги	 дорослому	
населенню	головного	управління	охорони	здоров’я		ОДА	Михайлюти	В.В.	
	 Крім	того,	відбулося		6	передач	на	обласному	телебаченні	за	участю	головних	штатних	та	
позаштатних	спеціалістів	головного	управління	охорони	здоров’я			ОДА,	розміщено	27	інфомаційних	
повідомлень	в	регіональних	ЗМІ;	демонструвалися	відео-	та	аудіоролики.
	 Лікувально-профілактичні	заклади	області	забезпечені	друкованою	продукцією	Міністерства	
охорони	здоров’я	України	у	кількості	500	плакатів	та		12,5	тис.	листівок.
	 На	 інформаційному	 ресурсному	 центрі	 Дніпропетровської	 області	 	 «Відкрита	 влада»,	
веб-сайті	 головного	 управління	 охорони	 здоров’я	 облдержадміністрації,	 інших	 інформаційних	
агенцій	розміщено	34	інформаційних	повідомлень	щодо	необхідності	постійного	контрольованого		
вживання	гіпотензивних	препаратів,	факторів	ризику	виникнення	артеріальної	гіпертензії.	
	 У	 рамках	 проекту	 «Майстерня	 здоров’я»,	 започаткованого	 	 Всеукраїнським	 лікарським	
товариством,	в	Дніпропетровську	на	залізничному	вокзалі	20	березня	за	участю	обласного	центру	
здоров’я	відбулася	акція	-	виявлення	осіб	з	підвищеними	цифрами	артеріального	тиску.	

Боротьба з онкологічними захворюваннями

	 Рішенням	 Дніпропетровської	 обласної	 ради	 від	 22.09.2010	 №773-27/V	 затверджена	
«Програма	боротьби	з	онкологічними	захворюваннями	у	Дніпропетровській	області	на	період	до	
2016	року».	Загальні	обсяги	фінансування	заходів	Програми	на	період	з	2011	по	2016	роки	складають	
49454,0	тис.	грн,	у	тому	числі:	з	обласного	бюджету	–	46940,0	тис.	грн,	з	місцевих	бюджетів	–	2514,0	
тис.	грн.	Обсяг	фінансування	програми	у	2012	році	–	2488,87	тис.	гривень.
	 За	 звітний	 період	 в	 області	 зареєстровано	 13259	 первинних	 випадків	 злоякісних	
новоутворень,	 що	 визначило	 показник	 онкозахворюваності	 –	 399,7	 на	 	 100	 тис.	 населення.	 У	
порівнянні	з	2011	роком	захворюваність	збільшилась	на	6,6%.	Питома	вага	ранніх	 (І	 та	 ІІ)	стадій	
серед	вперше	виявлених	становила	52,3%,	показник	без	змін.	У	занедбаній	стадії	виявлено	13,6%	
всіх	первинних	новоутворень,	що	теж	не	відрізняється	від	показника	минулого	року.
	 З	 метою	 поліпшення	 своєчасної	 діагностики	 та	 оздоровлення	 передпухлинної	 патології,	
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ранньої	діагностики	злоякісних	новоутворень	на	території	Дніпропетровської	області	функціонують	
47	 кабінетів	 патології	 шийки	матки	 та	 27	 спецприйомів.	 Станом	 на	 01.01.2013	 р.	 виявлено	 314	
випадків	раннього	(І	–	ІІ	стадія)	раку	шийки	матки	(82,0%	всіх	первинних	випадків)	та	128	випадки	
раку	шийки	матки	in	situ		(0	стадія).	У	минулому	році	за	аналогічний	період	виявлено	290	первинні	
випадки	раку	шийки	матки	в	ранніх	стадіях	(81,2%),	раку	in	situ	-	125.	Таким	чином,	динаміка	ранньої	
діагностики	раку	шийки	матки	складає	1,0%.
	 З	метою	виявлення	патології	грудної	залози	у	лікувально-профілактичних	закладах	області	
розгорнуто	7	спеціалізованих	мамологічних	центрів,	забезпечено	роботу	24	мамографів.
	 З	 метою	 забезпечення	 безперервності	 лікування	
хворих	 на	 мієлоїдний	 лейкоз	 за	 	 дорученням	 голови	
облдержадміністрації	 	 у	 	 2012	 році	 за	 кошти,	 виділені	
в	 рамках	 обласної	 міжгалузевої	 комплексної	 програми	
«Здоров’я	нації	на	2002	–	2012	роки»	та	обласної	програми	
боротьби	 з	 онкологічними	 захворюваннями	 на	 період	 до	
2016	року	 вперше	було	придбано	 сучасні	 	 препарати	для	
лікування	 хронічного	 мієлоїдного	 лейкозу	 в	 обсязі	 2,7	
млн.	грн.	У	червні	поточного	року	між	Дніпропетровською	
облдержадміністрацією,	 українським	 представництвом	
компанії		«Новартіс	Фарма	Сервісез	АГ»	та	всеукраїнською	
громадською	організацією	”Свобода	руху	для	щасливого	дитинства”	підписано	Меморандум	про	
співробітництво,	 який	 	 дозволить	 впровадити	 дієві	 заходи	 щодо	 безперебійного	 забезпечення	
життєво	необхідними	препаратами	хворих	на	хронічний	мієлоїдний	лейкоз,	 зокрема,	досягнуто	
угоду	 на	 	 	 додаткове	 постачання	 	 до	Дніпропетровської	 області	 у	 якості	 гуманітарної	 допомоги	
медичних	препаратів	для	лікування	хворих	на	мієлоїдний	лейкоз	на	суму		8	млн	грн.
	 У	 2012	 році	 для	 профілактики	 раку	шийки	матки	 була	 продовжена	 вакцинація	 підлітків,	
за	 рахунок	 коштів	 обласного	 бюджету	 придбано	 препарат	 «Церварікс»	 на	 суму	 336,3	 тис.	 грн.,	
місцевого	-	на	суму	399,6	тис.	грн.,	охоплено	вакцинацією		354	дівчинки	та	380	молодих	жінок.	

Медична допомога хворим на цукровий діабет

	 На	виконання	Указу	Президента	України	від	21.05.1999		№	545/99	«Про	комплексну	програму	
«Цукровий	діабет»	та	рішення	Дніпропетровської	обласної	ради	затверджено	обласну	програму	
«Цукровий	діабет	2009-2013	рр».		
 У межах програми у 2012 році:
•	 придбано	та	розподілено	по	територіям	області		препаратів	інсуліну		на	загальну	суму		42,3	
млн	грн.	для	забезпечення	дитячого	та	дорослого	населення,	дитяче		та	доросле	населення		100%	
забезпечено	препаратами	інсулінів;
•	 діти,	хворі	на	цукровий	діабет,	стовідсотково	забезпечені	тест-смужками	до	індивідуальних	
глюкометрів;
•	 діти	 100%	 забезпечені	 препаратами	 глюкагону	 для	 запобігання	 важких	 гіпоглікемічних	
станів	на	суму	понад	162,2	тис.	гривень;		
•	 для	 інвалідів	 з	 дитинства,	 вагітних	 жінок	 та	 хворих	 із	 соціально	 незахищених	 верств	
населення	закуплено	тест-смужки	до	індивідуальних	глюкометрів	на	суму	1	381553,84	гривень;	
•	 інваліди	 та	 ветерани	 Великої	 Вітчизняної	 війни	 забезпечені	 пероральними	
цукрознижувальними	препаратами	на	суму	2,3	млн	гривень;	
•	 для	 визначення	 глікованого	 гемоглобіну	 придбано	 наборів	 	 реактивів	 на	 суму	 371,7	 тис.
гривень.	
 За рахунок  гуманітарної допомоги отримано та розподілено лікувально-профілактичним 
закладам області:
•	 індивідуальні	глюкометри	для	хворих	на	цукровий	діабет,	які	отримують	терапію	діалізом	
(20	осіб)	та	дітей	м.	Дніпропетровська	(20	осіб);	
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•	 індивідуальні	 глюкометри	 для	 забезпечення	 бригад	 швидкої	 медичної	 допомоги,	
амбулаторних	кабінетів	лікарів-ендокринологів,	амбулаторій	ЦПМСД	для	проведення	скринінгу	на	
цукровий	діабет	у	кількості	5000	штук;	
•	 препарат	 глюкагоноподібного	 пептиду	 	 для	 стаціонарних	 відділень	 виробництва	 «Ново	
Нордіск».
 В області забезпечено функціонування:
•	 кабінетів	«Діабетична	ретинопатія»	на	базі	КЗ	«Обласна	клінічна	офтальмологічна	лікарня»		
та	КЗ	«Дніпропетровська	міська	клінічна	лікарня	№8»	ДОР;	протягом	року	пройшли	обстеження	
обстеження	та	отримали	клінічну	допомогу	2593	пацієнтів;	
•	 шкіл	 самоконтролю	 в	 ендокринологічних	 відділеннях	 КЗ	 «Обласна	 клінічна	 лікарня	 ім	
Мечникова»,	КЗ	«Дніпропетровська	міська		клінічна	лікарня	№	9»			ДОР»,	КЗ	«Нікопольська	міська	
лікарня	№	4»	ДОР»,	КЗ	«Криворізька	міська	клінічна	лікарня	№	3»	ДОР»,	пройшли	навчання	3928	
хворих;	
•	 шкіл	 самоконтролю	 для	 дітей	 на	 базі	 КЗ	 «Дніпропетровська	 міська	 дитяча	 лікарня	№1»	
ДОР»	та	КЗ	«Криворізька	міська	дитяча	лікарня	№8»	ДОР»,		пройшли	навчання		415	дітей;	
•	 кабінетів	діабетична	стопа	у	КЗ	«Обласна	клінічна	лікарня	ім	І.І.	Мечникова»,		КЗ	«Криворізька	
міська	лікарня	№3»	ДОР»	,	КЗ	«Криворізька	міська	клінічна	лікарня	№2»	ДОР»,		КЗ	«Нікопольська	
міська	 лікарня	№3»	 ДОР»;	 «Діабетична	 полінейропатія»	 на	 базі	 	 КЗ	 “Дніпропетровська	 міська		
клінічна	лікарня	№	9	ДОР»,	оглянуто	та	проліковано	5600	хворих;	
•	 спеціалізованої	 	 	школи-інтернату	№5	м.	Дніпропетровськ	для	дітей,	хворих	на	цукровий	
діабет,	навчались	та	проживали	261	дитина	віком	від	6	до	18	років.
	 Протягом	року	організовано	9	науково-практичних	конференцій	для	лікарів-ендокринологів	
на	 тему	лікування	діабету,	патології	щитоподібної	 залози,	
андрології,	патології	росту.
	 Протягом	 року	 проводились	 телепередачі	 щодо	
проведення	 самоконтролю	 при	 цукровому	 діабеті,	
стаціонарного	 ведення	 хворих,	 скринінгу	 та	 компенсації	
захворювання,	 сучасних	 технологій	 лікування	 цукрового	
діабету.
	 Проведені	 «Дні	діабету»	 у	 	 березні	 	 (м.	 	Нікополь)	
спільно	 з	 місцевим	 громадським	 об’єднанням	 хворих	 на	
цукровий	діабет	для	лікарів	та	хворих,	у	травні	та	грудні		(м.	
Дніпропетровськ)	 разом	 з	 обласним	 товариством	 хворих	
на	цукровий	діабет.	
	 Також	під	час	проведення	Днів	здоров’я	проводилось	вимірювання	глюкози	крові;	пацієнти	
з	підвищеним	цукром	крові	скеровувались	до	лікувально-профілактичних	закладів.	
 

Міжгалузева комплексна програма «Здоров’я нації» 

	 Особлива	 увага	 приділяється	 в	 області	 медикаментозному	 забезпеченню	 хворих	 на	
гемофілію	факторами	згортання	крові:
•	 закуплено	сучасних	лікарських	засобів	для	лікування	
дітей,	хворих	на	гемофілію,	за	кошти	обласного	бюджету	на	
суму	1018,8	тис.	грн.;
•	 здійснена	 закупівля	 факторів	 згортання	 крові	 для	
дорослого	 населення	 на	 загальну	 суму	 1020,5	 тис.грн.	 За	
кошти	державного	бюджету	хворі	на	гемофілію	забезпечені	
препаратами	на	загальну	суму	на	суму	3	229,1	тис.	грн.;	
•	 для	хворих	з	термінальною	нирковою	недостатністю	
створені	умови	для	проведення	гемодіалізу	у	3	регіональних	
центрах	на	33	апаратах	-	мм.	Дніпропетровськ,	Дніпродзержинськ,	Кривий	Ріг;	



18

•	 для	проведення	 імуносупресивної	 терапії	 хворим,	які	перенесли	трансплантацію	органів,	
хворим	 з	 хронічною	 нирковою	 недостатністю	 для	 проведення	 гемодіалізу	 та	 перітоніального	
діалізу	на	29,7	млн	гривень;	на	постійному	лікуванні	знаходиться	251	хворий	(2011		–	227);		
•	 для	лікування	 хворих,	що	перенесли	 трансплантацію	 з	Державного	бюджету	 у	 2012	році	
отримано	медичних	 препаратів,	 розхідних	матеріалів	 та	 обладнання	 	 на	 суму	 1	 539	 тис.	 грн.,	 з	
обласного	бюджету	-	950	тис.	грн.,	що	дозволило	забезпечити	85	осіб;
•	 для	 проведення	 трансплантації	 нирок	 (проведено	 10	 пересадок	 нирок)	 у	 	 2012	 році	
витрачено	1225,6	тис.грн.	
	 У	 Дніпропетровській	 області	 на	 обліку	 у	 лікарів-нефрологів	 перебувають	 понад	 13	 тис.	
пацієнтів,		315	пацієнтам	постійно	для	врятування	життя	необхідно	проводити		діаліз.	В	обласній	
лікарні	ім.	Мечникова	функціонує	центр	трансплантації	органів,	де	лікарі	готові	проводити	понад	
100	операцій	з	пересадки	органів,		у	2012	році	проведено	9	трансплантацій	нирки.		
	 Про	це	йшлося	на	прес-конференці	«В	Україні	ініціюють	ведення	посмертного	донорства»,		
яку	провели	головний	лікар	Дніпропетровської	обласної	клінічної	лікарні	ім.	І.І.	Мечникова	Сергій	
Риженко,	головний	позаштатний	спеціаліст	з	питань	трансплантології		Максим	Кутовий.

Модернізація швидкої медичної допомоги

	 З	 1	 січня	 2012	 року	 рішенням	 сесії	 обласної	
ради	 створена	 служба	 екстреної	 медичної	 допомоги	
Дніпропетровської	 області,	 яка	 представлена	 обласним	
центром	 екстреної	 медичної	 допомоги	 та	 медицини	
катастроф	 та	 шістьма	 станціями	 швидкої	 медичної	
допомоги,	 до	 яких	 увійшли	 відділення	швидкої	медичної	
допомоги	 центральних	 районних,	 центральних	 міських	
лікарень.	 Усі	 заклади	фінансуються	 з	 обласного	 бюджету,	
завдяки	 цьому	 на	 Дніпропетровщині	 діє	 єдина	 система	
роботи	швидкої	допомоги,	яка	дозволила	досягти	принципу	
екстериторіальності.	
	 Відбулось	збільшення	місць	базування	«швидкої»	на	45,	за	рахунок	відкриття	додаткових	
тимчасових	пунктів	базування	та	збільшення	на	20	одиниць	бригад	швидкої	медичної	допомоги.	
Загальна	кількість	пунктів	 тимчасового	базування	–	136,	працює	282	бригади	швидкої	медичної	
допомоги.	Крім	того,	протягом	року	отримано	89	автомобілів	швидкої	медичної	допомоги,	в	тому	
числі	32	реанімобілі	типу	С.	Це	дозволило	зменшити	середній	радіус	доїзду	у	містах	до	10	км,	у	
районах	–	до	20	км	та	забезпечити	прибуття	бригад	на	 	виїзди	до	10-ти	хвилин	у	містах	в	92,7%	
випадках,	до	20	хвилин	у	сільській	місцевості	в	92,6%	випадках.	Кількість	скарг	на	роботу	«швидкої»	
зменшилась	на	45	%.
	 Фінансування	1	виклику	швидкої	медичної	допомоги	збільшено	майже	в	8,5	разів	-	до	25,8	
гривень,	що	дає	змогу	у	повному	обсязі	безкоштовно	забезпечити	медикаментами	пацієнтів,	які	
викликали	«швидку».	
	 Також	закуплені	2	сучасні	неонатологічні	реанімобілі,	що	дозволяє	перевозити	в	належних	
умовах	новонароджених	вагою	від	500	грамів.	
	 Постійно	 здійснюється	 підготовка	 та	 підвищення	 кваліфікації	 фахівців	 бригад	 швидкої	
медичної	допомоги	на	базі	тренінгового	центру	при	обласному	центрі	екстреної	медичної	допомоги	
та	медицини	катастроф.	У	2012	році	підготовлено		472	(100%)	лікаря,	1239	молодших	спеціалістів	з	
медичною	освітою	(82,4%).
	 На	 виконання	 Національного	 проекту	 «Вчасна	 допомога»,	 в	 області	 створюється	 Єдина	
оперативно-диспетчерська	служба	швидкої	медичної	допомоги.	



19

Екстериторіальність – один із головних чинників своєчасного доїзду

 Середній радіус доїзду зменшився:
 •		в районах - до 20 км;
 •		в містах - до 10 км.

Симпозіуми, конференції, семінари

Вірусні гепатити. Шляхи вирішення питань

	 12	 березня	 	 у	 м.Дніпропетровську	 відбувся	
науково-практичний	 семінар	 на	 тему:	 	 «Вірусні	 гепатити.	
Шляхи	 вирішення	 складних	 питань».	 Організаторами	
семінару	виступили	головне	управління	охорони	здоров’я	
облдержадміністрації,	 представництво	 компанії	 	 Abbott,	
незалежна	лабораторія	Інвітро.
	 Організатори	 поставили	 метою	 семінару	 сприяти	
підвищеню	 інформованості	 лікарів	 області	 про	 шляхи	
вирішення	 складних	 питань,	 пов’язаних	 з	 вірусними	
гепатитами,	 ознайомленню	 з	 сучасними	 методиками	 діагностики	 захворювань	 й	 практичному	
впровадженню	цих	методик	у	діяльність	лікарів	області.

Навчальний семінар з питань профілактики сказу

	 24	 квітня	 у	 м.Дніпропетровську	 відбулась	 спільна	 нарада	 головного	 управління	 охорони	
здоров’я		облдержадміністрації	та	Дніпропетровської	обласної	санітарно-епідеміологічної	станції	з	
питань	профілактики	сказу	та	надання	антирабічної	допомоги	населенню.	
	 Нарада	проводилась	 з	метою	проведення	аналізу	епізоотичної	 ситуації	 зі	 сказу	в	області	
та	підвищення	професійної	підготовки	лікарів-травматологів,	хірургів	відповідальних	за	надання	
антирабічної	допомоги,	лікарів-епідеміологів	установ	санітарно-епідеміологічної	служби.
	 Доповідачі		відзначили		сучасні	негативні	тенденції	у	розвитку	епізоотичної	ситуації		в	Україні	

 

Придбано
89 автомобілів

З 1 січня 2012 року фінансування 
з обласного бюджету 

Станції	ШМД		-	6	
Пункти	ШМД	-	136
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-	 активізація	 природних	 вогнищ	 інфекції,	 формування	
хронічних	вогнищ	міського	типу,	збільшення		питомої	ваги	
захворілих	свійських	тварин.	
	 Розглядалося	питання	про	організацію,	етапність	та	
порядок	 надання	 медичної	 допомоги	 постраждалим	 від	
укусів	тварин.
	 У	 Дніпропетровській	 області	 	 у	 кожному	 регіоні	
створені	 антирабічні	 кабінети	 для	 надання	 необхідної	
консультативної	та	лікувальної	допомоги.

Навчання судових медиків

	 25	 травня	 в	 місті	 Дніпропетровську	 відбулася	
науково-практична	 конференція	 на	 тему	 «Організаційні	
та	 практичні	 питання	 судово-медичної	 гістології»	 за	
участю	 ДУ	 «Головне	 бюро	 судово-медичної	 експертизи	
МОЗ	 України»	 та	 Асоціації	 судових	 медиків	 України,	
за	 підтримки	 Міністерства	 охорони	 здоров’я	 України,	
головного	управління	охорони	здоров’я	Дніпропетровської	
облдержадміністрації.	
	 Метою	 запропонованої	 науково-практичної	
конференції	 було	 надання	 інформації	 щодо	 застосування	
новітніх	 методів	 дослідження	 у	 судово-гістологічній	 практиці	 та	 вирішення	 організаційних	 і	
практичних	питань	судово-медичної	гістології.
	 Застосування	новітніх	методів	гістологічних	досліджень	розширює	можливості	та	скорочує	
терміни	 проведення	 експертних	 завдань	 та	 сприятиме	 більш	 якісному	 виконанню	 судово-
гістологічних	 досліджень,	 підвищить	 	 достовірність	 висновків	 експертів.	 Використання	 таких	
методик	найбільш	актуально	для	судово-медичної	діагностики	давності	ушкоджень	м’яких	тканин	
та	внутрішніх	органів,	при	мікроскопічній	діагностиці	у	випадках	раптової	серцевої	смерті	та	інших	
патологічних	станів.
	 У	 рамках	 конференції	 	 розглядались	 основні	 організаційні	 та	 практичні	 питання	 роботи	
відділень	 судово-медичної	 гістології,	 досвід	 та	перспективи	підготовки	лікарів	 судово-медичних	
експертів-гістологів	 	 в	 Україні,	 застосування	 методів	 імуногістохімії,	 сучасної	 мікроскопічної	
діагностики		основних	патологічних	станів.

Тренінги для працівників перинатальних центрів

	 З	 27	 червня	 по	 1	 липня	 в	 рамках	 реалізації	
Національного	 проекту	 «Нове	 життя	 -	 нова	 якість	
охорони	 материнства	 та	 дитинства»	 вперше	 в	 Україні	 у	
Дніпропетровському	 регіональному	 перинатальному	
центрі	відбулися	міжнародні	навчальні	семінари	та	тренінги	
для	 акушерів-гінекологів	 та	 неонатологів	 	 перинатальних	
центрів	 України,	 представників	 кафедр	 акушерства	 та	
гінекології,	 неонатології,	 педіатрії	 українських	 вищих	
медичних	навчальних	закладів,	головних	обласних	фахівців	
з	 неонатології,	 акушерства	 та	 гінекології.	 Теоретичні	
семінари	 та	 практичні	 тренінги	 провели	 провідні	 німецькі	фахівці	 -	 професори	Університетської	
клініки	ім.	Вольфганга	Гете	(Франкфурт-на-Майні).
	 Семінари	 та	 тренінги	 проводились	 у	 рамках	 підписаного	Меморандуму	про	партнерство	
у	сфері	акушерства	та	перинатальної	медицини	між	Міністерством	охорони	здоров’я	Німеччини,	
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Міністерством	 охорони	 здоров’я	 України	 та	 Державною	 Агенцією	 з	 Інвестицій	 та	 Керування	
Національними	Проектами	України.	
	 Під	 час	 проведення	 тренінгів	 німецькі	 лікарі	 обмінялися	 досвідом,	 ознайомили	 своїх	
українських	колег	з	сучасними	технологіями	та	методиками	надання	акушерської,	пренатальної,	
перинатальної	та	неонатальної	допомоги	в	Європі.	

Перший Український симпозіум 
з біомеханіки опорно-рухової системи

	 У	 вересні	 на	 Дніпропетровщині	 відбувся	 перший	
Український	 симпозіум	 з	 біомеханіки	 опорно-рухової	
системи	за	участю	представників	провідних	біомеханічних	
шкіл	України,	 зокрема	 вчених	 з	Дніпропетровська,	 Києва,	
Харкова	та	Донецька,	вищих	навчальних	закладів	області,	
та	 представників	 головного	 управління	 охорони	 здоров`я	
Дніпропетровської	облдержадміністрації.
	 «Проведення	 на	 Дніпропетровщині	 	 симпозіумів	
такого	рівня	свідчить	про	те,	що	наша	область	є	потужним	
науковим	 центром,	 у	 тому	 числі	 в	 галузі	 ортопедії	
та	 травматології.	 Лікарі	 ортопеди-травматологи	 Дніпропетровщини	 володіють	 сучасними	
методиками	 лікування,	 зокрема,	 професор	 	 Олександр	 Лоскутов,	 який	 має	 світове	 визнання.	
За	 підтримки	 губернатора	 Олександра	 Вілкула	 лікарні	 отримують	 найсучасніше	 обладнання	 та	
витратні	матеріали	для	діагностики	та	лікування	пацієнтів.	Крім	того,	саме	на	Дніпропетровщині	
вперше	в	Україні	було	організовано	виробництво	ендопротезів	тазостегнового	суглоба,	які	за	якісю	
відповідають	зарубіжним	зразкам»,	-	сказала	начальник	головного	управління	охорони	здоров`я	
Дніпропетровської	облдержадміністрації	Валентина	Гінзбург.
	 Протягом	двох	днів	науковці	розглядали	результати	та	основні	досягнення	25-річної	роботи	
Дніпропетровської	школи	біомеханіки,	 а	 також	шукали	нові	шляхи	 та	перспективи	розвитку	цієї	
галузі.	
	 Завдяки	 плідній	 роботі	 Україно-Німецької	 асоціації	 ортопедів-травматологів	 авторитет	
вітчизняних	вчених	високо	цінується	на	Заході.	Дніпропетровська	школа	ортопедії	та	травматології	
є	 однією	 з	 найпотужніших	 в	 Україні	 та	 Європі.	 Крім	 того,	 Україно-Німецьке	 партнерство	 надало	
можливість	вітчизняним	спеціалістам	стажуватися	у	провідних	ортопедичних	клініках	Німеччини.	
Так,	практичне	навчання	за	кордоном	пройшли	понад	60	українських	ортопедів-травматологів.
	 За	весь	час	в	Україно-Німецьких	симпозіумах	взяли	участь	понад	40	провідних	професорів	
університетів	Німеччини:	Хайдельберга,	Берліна,	Бонна,	Штутгарта,	Дюссельдорфа,	Мюнхена	тощо.

Регіональний конгрес «Людина та ліки –Україна».

	 17	вересня	 	в	місті	Дніпропетровську	за	підтримки	
Міністерства	 охорони	 здоров’я	 України,	 Національної	
академії	 медичних	 наук	 України,	 Дніпропетровської	
медичної	академія,	БФ	«За	безпечну	медицину»,	головного	
управління	 охорони	 здоров’я	 	 облдержадміністрації	
відбувся	регіональний	конгрес	«Людина	та	ліки	–Україна».
	 На	 конгресі	 лікарі-терапевти,	 кардіологи,	
ревматологи,	 гастроентерологи,	 пульмонологи,	
ендокринологи,	 неврологи,	 педіатри,	 сімейні	 лікарі	 мали	
змогу	 ознайомитись	 з	 	 останніми	 тенденціями	 світової	 медицини	 та	 фармації,	 результатами	
клінічних	досліджень,	практичними	рекомендаціями	щодо	діагностики	та	лікування.	
	 Під	 час	 	 конгресу	 були	 заслухані	 повідомлення	 вчених	 Києва,	 Харкова,	 Донецька,		
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Дніпропетровська	 з	 найбільш	 актуальних	 питань	 охорони	 здоров’я	 України,	 світові	 тенденції,	
наукові	 досягнення	 та	 новітні	 розробки,	 результати	 клінічних	 досліджень.	 Учасників	 конгресу	
привітав	академік	НАМН	України,	професор,	ректор	Дніпропетровської	медичної	академії	Дзяк	Г.В.

Семінар-тренінг в рамках проекту
«Здоров’я Матері і Дитини»

	 З	 метою	 поширення	 знань	 з	 питань	 профілактики	 внутрішньолікарняної	 інфекції	 та	 для	
оволодіння	практичними	навичками	з	інфекційного	контролю,	з	29	по	
31	жовтня	у	Дніпропетровську	проходив	семінар-тренінг	«Інфекційний	
контроль	 в	 системі	 заходів	 з	 профілактики	 внутрішньолікарняної		
інфекції	 в	 стаціонарі»,	 розроблений	 в	 рамках	 проекту	 «Здоров’я	
Матері	і	Дитини»,	що	фінансується	Агентством	США	по	міжнародному	
Розвитку	USAID	і	упроваджується	Інститутом	Досліджень	і	підготовки	
кадрів	JSI.
	 Проблема	 внутрішньолікарняних	 інфекцій	 залишається	 в	
сучасних	умовах	однією	з	найбільш	гострих.	Тому		першочерговим	є	
забезпечення	комплексного	підходу	до	об’єктивної	оцінки	епідемічної	ситуації	в	кожному	лікувально	
–	профілактичному	закладі,	що	включає	оптимізацію	системи	лабораторного	контролю;	розробку	
і	 впровадження	 типових	 програм	 епіднагляду	 за	 випадками	 внутрішньолікарняних	 інфекцій	 –	
програм	інфекційного	контролю	для	стаціонарів	і	відділень	різного	профілю;	використання	чітких	
визначень	і	критеріїв	ВЛІ,	порядок	реєстрації	і	звітності;	створення	регіональних	центрів	підготовки	
лікарів	і	медичних	сестер	з	питань	інфекційного	контролю.	
	 Для	 участі	 в	 семінарі-тренінгу	 були	 запрошені	 директори,	 головні	 лікарі,	 спеціалісти	 з	
інфекційного	контролю	лікувально-профілактичних	закладів	Дніпропетровської	області.	

Міжнародний науковий семінар у перинатальному центрі

	 У	 Дніпропетровському	 регіональному	
перинатальному	 центрі	 відбувся	 міжнародний	 обмін	
досвідом	 з	 питань	 інфекційного	 контролю	 та	 охорони	
материнства	та	дитинства	в	рамках	проведення	Днів	Швеції	
на	Дніпропетровщині.	
	 У	навчальному	семінарі	взяли	участь	Уповноважений	
торгової	 ради	 та	 перший	 секретар	 посольства	 Швеції	 в	
Україні	 Гунілла	 Хульт,	 професор	 з	 акушерства	 і	 гінекології	
Центру	фетальної	медицини	лікарні	Каролінського	університету	Магнус	Вестгрен,	провідні	медики	
Каролінського	університету	зі	Стокгольма	та	медичні	працівники	Дніпропетровщини.	
Крім	того,	були	розглянуті	питання	з	профілактики,	діагностики	та	лікування	захворювань	плоду,	а	
також	сучасні	методики	організації	інфекційного	контролю	в	медичних	закладах	Дніпропетровщини.	
	 «Усі	послуги	та	лікування,	що	надаються	у	сучасному	Дніпропетровському	перинатальному	
центрі	 -	 це	 приклад	 того,	 як	 мають	 розвиватися	 	 інші	 напрямки	 медичної	 галузі	 в	 Україні,	 що	
буде	слугувати	подальшому	співробітництву	Швеції	та	України»,	-	сказав	професор	з	акушерства	і	
гінекології	Центру	фетальної	медицини	лікарні	Каролінського	університету	Магнус	Вестгрен.

Навчальні семінари
«Репродуктивні аспекти покращення демографічної ситуації в Україні»

	 6	 квітня	 та	 8	 листопада	 у	 Дніпропетровську	 відбулися	 навчальні	 семінари	 з	 актуальних	
питань	 покращення	 акушерської	 та	 перинатальної	 допомоги	 в	 Україні.	 	 Понад	 1000	 фахівців	
Дніпропетровської	 та	 Запорізької	 областей	 мали	 змогу	 ознайомитися	 з	 доповідями	 провідних	
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вчених	 України	 в	 області	 акушерства,	 гінекології	 та	 перинатології:	
професорів	Гойди	Н.Г.,	Дубоссарської	З.М.,	Дубоссарської	Ю.О.,	Жук	
С.І.,	Потапова	В.О.,	Пирогової	В.І.,	Вдовиченко	Ю.П.
	 Лікарі	 отримали	 новітню	 інформацію	 з	 питань	 безпечного	
материнства	 та	 акушерства,	 аспектів	 діагностики	 безпліддя,	
прегравідарної	 підготовки	 жінок,	 особливостей	 інфузійної	 терапії	
в	 акушерстві,	 знеболювання	 у	 пологах,	 сучасних	 можливостей	
медицини	плоду,	терапії	міоми	матки	та	екстрагенітальної	патології	
під	час	вагітності.

У Дніпропетровську відбувся 
навчальний он-лайн семінар для сімейних лікарів

	 Для	підвищення	рівня	кваліфікації	сімейних	лікарів	Міністерством	охорони	здоров’я	України	
був	 започаткований	 цикл	 Всеукраїнських	 навчальних	 семінарів	 «Актуальні	 питання	 сімейної	
медицини».	 У	 лютому	 та	 квітні	 2012	 року	 провідні	 науковці	 України	 провели	 два	 навчальних	
семінари	в	Дніпропетровську,	де	 взяли	 участь	майже	500	лікарів	 загальної	 практики	–	 сімейної	
медицини.	Наразі	ще	210	лікарів	пройшли	необхідний	курс	лекцій	у	режимі	он-лайн	-	вперше	на	
Дніпропетровщині	 навчання	 проводилось	 дистанційно	 у	 форматі	 телемосту,	 після	 чого	 	 слухачі	
пройшли	тестування	з	лекційного	матеріалу	та	отримали	відповідні	сертифікати.
	 У	 рамках	 навчальних	 семінарів	 були	 розглянуті	 найбільш	 актуальні	 питання	 діагностики,	
лікування	 та	 профілактики	 захворювань,	 з	 якими	 пацієнти	 найчастіше	 звертаються	 до	 сімейних	
лікарів,	а	саме:	серцево-судинні	захворювання,	у	першу	чергу		гіпертонічна	хвороба,	захворювання	
дихальної	системи,	цукровий	діабет	тощо.	

Науково-практична конференція ендоскопістів

	 16	 листопада	 відбулася	 науково-практична	
конференція	 на	 тему	 «Сучасні	 методи	 діагностики	 та	
лікування	 в	 ендоскопії	 органів	 шлунково-кишкового	
тракту»	для	лікарів-ендоскопістів	та	середнього	медичного	
персоналу	ендоскопічних	відділень	та	кабінетів	лікувально-
профілактичних	закладів	за	участю	головного	позаштатного	
спеціаліста	 з	 ендоскопії	 Міністерства	 охорони	 здоров’я	
України	д.м.н.	В.І.	Нікішаєва.	
	 Присутні	 заслухали	 доповідь	 про	 роботу	
міжнародного	конгресу	в	Амстердамі,	а	також	про	сучасні	
методи	дезінфекції	та	стерилізації	ендоскопів	та	інструментів,	актуальні	питання	підготовки	товстого	
кишечника	 до	 проведення	 колоноскопії,	 інноваційні	 технології	 знеболюван-ня	 діагностичних	 та	
лікувальних	ендоскопічних	маніпуляцій,	сучасні	 технології	ендоскопічних	методів	діагностики	та	
лікування,	правові	аспекти	в	ендоскопії.

Майстер-клас  для кардіохірургів області
провів Борис Тодуров 

	 Головний	 спеціаліст	 Міністерства	 охорони	 здоров’я	 України	 з	 кардіохірургії,	 директор	
Київського	 Міського	 Центру	 Серця,	 член-кореспондент	 Академії	 наук	 України	 професор	 Борис	
Тодуров	 провів	 майстер-клас	 	 для	 кардіохірургів	 області	 на	 базі	 Дніпропетровського	 обласного	
центру	кардіології	та	кардіохірургії.	
	 У	рамках	обміну	досвідом	між	київськими	та	дніпропетровськими	кардіохірургами	професор	
Борис	Тодуров	провів	дві	операції	на	серці	пацієнтам	з	 ішемічною	хворобою.	Професор	Тодуров	
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у	 супроводі	 бригади	 провідних	фахівців	 оглянув	 та	 надав	
консультації	 пацієнтам	 стаціонарних	 відділень	 обласного	
центру	 кардіології	 та	 кардіохірургії,	 а	 також	прочитав	для	
лікарів	 лекцію	 на	 тему	 «Нові	 перспективи	 хірургічного	
лікування	серця».	
	 Дніпропетровський	 обласний	 центр	 кардіології	 та	
кардіохірургії	 –	 це	 один	 з	 провідних	 медичних	 закладів	
в	 Україні,	 що	 надає	 усі	 види	 кардіологічної	 допомоги.		
Центр	має	потужну	базу	та	об’єднує	висококваліфікованих	
спеціалістів,	які	постійно	вдосконалюють	свої	знання	

Майстер-клас з дитячої хірургії

	 13-15	 грудня,	 на	 базі	 КЗ	 «Дніпропетровська	
обласна	дитяча	клінічна	лікарня»	при	підтримці	головного	
управління	 охорони	 здоров’я	 облдержадміністрації,	
Дніпропетровської	 медичної	 академії	 відбувся	 майстер-
клас	з	дитячої	хірургії	«Сучасні	аспекти
лапароскопічної	та	відкритої	хірургії	у	дітей»,	де	взяли	участь	
дитячі	 хірурги	 Дніпропетровської,	 Донецької,	 Луганської,	
Запорізької,	 Харківської,	 Полтавської,	 Вінницької,	 Івано-
Франківської	областей,	м.	Києва.	
	 Учасників	привітала	начальник	головного	управління	
охорони	здоров’я	Валентина	Гінзбург.	
	 Його	тематика	включала	питання	реконструктивно-
пластичної	 хірургії	 вроджених	 та	 придбаних	 захворювань	
шлунково-кишкового	тракту.	
	 Оперативні	 втручання	проводили	провідний	 хірург	
Російського	національного	центру	здоров’я	дітей	професор	
Ігор	 Кіргізов,	 професор	 Олександр	 Дубровін	 та	 лікарі	 КЗ	
«Дніпропетровська	 обласна	 дитяча	 клінічна	 лікарня»	 з	
використанням	 малоінвазивних	 технологій	 на	 сучасній	
апаратурі;	трансляція	проведених	операцій		здійснювалася	
у	режимі	реального	часу	з	операційної	до	аудиторії.

Профілактичні заходи 

Злоякісні новоутворення:
 поширеність, можливості лікування, профілактика

	 3	 лютого	 була	 проведена	 прес-конференція	
«Злоякісні	 новоутворення:	 поширеність,	 можливості	
лікування,	 профілактика»	 за	 участю	 головних	 штатних	 та	
позаштатних	 спеціалістів	 головного	 управління	 охорони	
здоров’я	 Дніпропетровської	 облдержадміністрації	
Катерини	Каїри,	Валентини	Дьякової,	Ігоря	Ялового.	
	 Спеціалісти		повідомили,		що		в		2011		році		близько		
2,5	тис.	жителів	Дніпропетровської	області	захворіли	на	рак.	
Значна	частина	цих	захворювань	відноситься	до	так	званих	
візуальних	 форм,	 які	 при	 ранньому	 виявленні	 	 можна	
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успішно	 лікувати.	 Для	 цього	 необхідно	 щорічно	 проходити	 профілактичні	 огляди.	 43%	 ракових	
захворювань	 взагалі	 можна	 попередити,	 якщо	 відмовитися	 від	 куріння,	 алкоголю,	 правильно	
харчуватися,	вести	активний	спосіб	життя	й	не	проводити	багато	часу	під	відкритими	сонячними	
променями.	

Онкологічні захворювання у дітей: протистояти недузі

	 15	 лютого	 проводилась	 прес-конференція	
«Онкологічні	 захворювання	 у	 дітей:	 протистояти	 недузі»	
за	 участю	 головного	 позаштатного	 спеціаліста	 із	 дитячої	
онкології	 головного	 управління	 охорони	 здоров’я	
Дніпропетровської	 облдержадміністрації	 Наталії	
Дементьєвої,	 	 завідувача	 відділенням	 Дніпропетровської	
обласної	 дитячої	 клінічної	 лікарні	 Олександра	 Гладкого,	
завідувача	 відділенням	 гематології	 Дніпропетровської	
обласної	дитячої	клінічної	лікарні	Ірини	Посмітюхи;	лікаря-
онколога	 Дніпропетровської	 обласної	 дитячої	 клінічної	
лікарні	Олександра	Авілова.
	 В	 останні	 роки	 ситуація	 з	 дитячою	 онкологією	 в	 Дніпропетровській	 області	 залишається	
незмінної,	 на	 	 обліку	 перебувають	 470	 маленьких	 пацієнтів.	 Щорічно	 виявляється	 60-70	 нових	
випадків	раку.	
	 Наталія	Дементьєва	відзначила,	що	керівництво	області	приділяє	велику	увагу	оснащенню	
медичних	закладів.	У	2011	році	при	особистій	участі	губернатора				Олександра	Вілкула	був	відкритий	
новий	корпус	лікарні,	де	розміщено	і	гематологічне	відділення	на	20	ліжок.	Тут	діти	перебувають	
разом		із	батьками.	Для	нього	за	рахунок	обласного	бюджету	було	закуплено	необхідне	устаткування.	

Чи можна попередити сліпоту та порушення зору?

	 З	метою	раннього	виявлення,	своєчасного	лікування	
пацієнтів,	 хворих	 на	 глаукому,	 попередження	 сліпоти	 та	
інвалідності	 по	 зору	 та	 з	 нагоди	 	 Всесвітніх	 днів	 з	 питань	
профілактики	 захворювань	 очей	 в	 області	 проводились	
благодійні	 акції	 	 у	 лікувально-профілактичних	 закладах	
області,	в	торгових	центрах	міст	Дніпропетровська	-	«Європа»,	
«Новий	континент»	та	Кривого	Рогу	-	«Епіцентр»	головним	
управлінням	 охорони	 здоров’я	 облдержадміністрації	
організовано	 вимірювання	 внутрішньоочноого	 тиску,	
гостроти	зору.	
	 З	 представниками	 засобів	 масової	 інформації	
спілкувалися	 головні	 позаштатні	 спеціалісти	 з	
офтальмології	 головного	 управління	 охорони	 здоров’я	
облдержадміністрації	 	 Валерій	 Сердюк	 та	 Ірина	
Тарнопольська.
	 Проотягом	року	у	рамках	проведення	профілактичних	
акцій	 в	 області	 оглянуто	 понад	 9200	 осіб,	 виявлено	 1003	
випадків	 підвищення	 внутрішньоочного	 тиску	 (10,9%)	 та	
іншої	патології	зору.	
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Місячник боротьби з туберкульозом

	 Головне	 управління	 охорони	 здоров’я		
облдержадміністрації	 щорічно	 організує	 проведення	
флюорографічних	обстежень	у	віддалених	районах	області,	
а	 також	 у	 місцях	 масового	 перебування	 людей	 -	 ринки,	
торгові	центри	тощо.	
	 Для	 заохочення	 соціально	 незахищених	 осіб	
до	 обстеження,	 	 а	 також	 тих,	 	 хто	 пройшов	 обстеження	
вже	 традиційно	 пригощали	 смачним	 обідом.	 Під	 час	
профілактичних	 оглядів	 медики	 виявили	 випадки	
онкологічних	 захворювань,	 захворювань	 легенів,	 у	 тому	
числі	туберкульоз.	
	 10	 квітня	 на	 прес-конференції	 за	 участю	
головного	 лікаря	 протитуберкульозного	 диспансеру	 м.	
Дніпропетровська	 Костянтина	 Бордюга	 та	 начальника	
лікарні	 при	 Дніпропетровській	 колонії	 №89	 Олександра	
Юрченка	 відбулося	 обговорення	 закону	 про	 внесення	
змін	до	 	 Закону	України	«Про	боротьбу	 з	 захворюваністю	
на	 туберкульоз»,	 який	 передбачає	 примусове	 лікування	
хворих	на	туберкульоз.

Всесвітній день здоров’я

	 У	 Дніпропетровській	 області	 	 стало	 доброю	
традицією	ще	з	початку		50-тих	років	минулого	сторіччя,	коли	
в	регіонах	працювали	«автопоїзди	здоров’я»,	проведення	
Днів	здоров’я,	ініціатором	яких	виступає	головне	управління	
охорони	здоров’я	облдержадміністрації.	
	 До	 Всесвітнього	 дня	 здоров’я	 у	 лікувально-
профілактичних	 закладах	 області,	 великих	 торговельних	
центрах	Дніпропетровська	і	в	місцях	масового	перебування	
людей		відбулися	акції	з	метою		профілактики	та	своєчасного	
виявлення	 хвороб,	 підвищення	 поінформованості	
населення	щодо	факторів	ризику	виникнення	захворювань,	пропаганди		здорового	способу	життя.	
Такі	 заходи	 користуються	 великою	 популярністю	 у	 жителів	 -	 у	 дні	 проведення	 заходів,	 про	 що	
жителі	Дніпропетровщини	інформуються	через	засоби	масової	інформації,	вишиковується		черга	
ще	задовго	до	приїзду	бригади	медичних	працівників.
	 Під	 час	 акцій	 проводилось	 вимірювання	
артеріального	 та	 	 внутрішньоочного	 тиску,	 рівня	 глюкози	
крові,	 визначення	 маси	 тіла,	 профілактичні	 огляди,	
флюорографічні	обстеження.	Протягом	двох	днів	(5-6	квітня)		
оглянуто	 2165	 осіб.	 Ефективність	 подібних	 заходів	 велика	
–	 виявлено	до	 40%	пацієнтів	 з	 підвищеним	артеріальним	
тиском,	15%	-	з	підвищеним	внутрішньоочним	тиском,	9-18%	
-	 з	 підвищеним	 рівнем	 глюкози	 крові,	 осіб	 з	 надмірною	
вагою	до	30%;	надано	лікарями	близько	500	консультацій	
пацієнтам	з	виявленою	патологією.	
	 До	Всесвітніх	та	Міжнародних	днів	з	питань	охорони	здоров’я	проведено	126	благодійних	
акцій	для	населення	 	з	вимірювання	артеріального	тиску	з	розповсюдженням	санітарно-освітніх	
матеріалів,	наданням	консультацій	фахівцями.	Під	час	акцій	оглянуто	більш	25	тисяч	осіб.	
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	 Протягом	року	було	здійснено	220	виїздів	в	міста	та	
райони	області	з	охопленням	30910	осіб,	а	саме:
-	 обласною	 клінічною	 лікарнею	 ім.	 І.І.Мечникова	
здійснено	 148	 виїздів,	 надано	 10592	 консультації,	
проведено	22676	досліджень,	виявлено	патологію	у	96%,	на	
пересувних	флюорографах	оглянуто	13732	особи,	виявлена	
патологія	 у	 163	 осіб,	 з	 них	 25	 хворих	 на	 туберкульоз,	 22	
хворих	на	онкопатологію,	116	–	інших;
-	 обласною	дитячою	клінічною	лікарнею	здійснено	22	
виїзди,	оглянуто	3110	дітей,	у	450	дітей	виявлена	патологія	
(14%);
-	 мобільною	клінікою	по	наданню	кваліфікованої	медичної	допомоги	дітям	з	ВІЛ-інфекцією,	
а	також	дітям	з	перинатальним	контактом	на	ВІЛ	здійснено	47	виїздів;	оглянуто	1020	дітей;
-	 обласним	шкірняро-венерологічним	диспансером	 здійснено	3	 виїзди,	 а	 також	проведені	
тижневики	по	боротьбі	з	онкологічними	захворюваннями	шкіри	та	по	профілактиці	псоріазу,	дні	
відкритих	дверей;	оглянуто	2456	осіб,	виявлена	патологія	(35%).

Декада планування сім’ї 

	 З	 10	 по	 20	 травня	 2012	 року	 у	 Дніпропетровській	
області	 проведено	 декаду	 планування	 сім’ї	 «Здорова	
родина	-	багата	Україна»,	в	рамках	якої	реалізовано	низку	
заходів.
	 14	 травня	 відбулась	 прес-конференція	 «Як	
забезпечити	здорові	пологи?»	за	участю	головних	штатних	
та	позаштатних	спеціалістів	головного	управління	охорони	
здоров’я	 облдержадміністрації	 Катерини	 Каїри,	 Світлани	
Бондаренко	та			Тетяни	Турович.
	 Учасники	 прес-конференції	 відзначили,	 що	
планування	 сім’ї	 -	 це	 надійний	 спосіб	 зберегти	 та	 зміцнити	 здоров’я	 жінок	 і	 дітей,	 допоможе	
уникнути	абортів	–	шкідливої	 та	небезпечної	для	здоров’я	жінки	операції.	У	 	Дніпропетровській	
області	за	останні	десять	років	кількість	абортів	зменшилась	вдвічі.	
	 Під	 час	 декадника	 проведено	 консультування	 з	 питань	 планування	 сім’ї	 16245	 пацієнтів,	
у	 тому	 числі	 1	 251	 	 дівчат-підлітків,	 	 призначено	 контрацепцію	 –	 3200;	 прочитана	 451	 лекція,			
проведено	2890	бесід,		12	виступів	на	радіо,		8	-	на	телебаченні.	У	травневих	випусках	газет	«Зоря»	
та	 «Комсомольська	 правда	 в	 Україні»	 опубліковані	 статті	 «Безпліддя	 -	 діагноз,	 але	 не	 вирок»,	
«Бережи	здоров’я	 змалку	 та	репродуктивне	 також»,	«Що	потрібно,	щоб	в	 сім’ї	був	 спокій,	мир,	
тепло,	гармонія»,	«Підліткова	вагітність».	

Місячник з виявлення злоякісних новоутворень шкіри
 
	 У	 всьому	 світі	 відмічається	 стрімке	 зростання	
захворюваності	 злоякісними	 новоутвореннями	 шкіри.	
Захворювання	 шкіри	 складають	 близько	 25%	 усіх	
злоякісних	 пухлин	 і	 займають	 друге	 місце	 у	 структурі	
онкологічної	захворюваності.	З	метою	активізації	здорового	
способу	 життя,	 зниження	 захворюваності	 та	 смертності	
від	 злоякісних	 новоутворень	 шкіри	 серед	 населення	
Дніпропетровської	області	головним	управлінням	охорони	
здоров’я	 облдержадміністрації	 у	 травні	 поточного	 року	
проводився	місячник.
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	 22	 травня	 відбулась	 	 прес-конференція	 «Злоякісні		
новоутворення	 шкіри,	 причини,	 можливості	 лікування»	
за	 участю	 професора	 кафедри	 шкірних	 та	 	 венеричних	
захворювань	 ДМА	 Тетяни	 Святенко,	 головного	 лікаря	
Дніпропетровського	 обласного	 шкірно-венеричного	
диспансеру	Аркадія	Франкенберга,	головного	позаштатного	
спеціаліста	 з	 онкології	 головного	 управління	 охорони	
здоров’я	облдержадміністрації	Дмитра	Власенка.
	 У	цей	період	були	проведені	дні	 відкритих	дверей	
в	 шкірно-венерологічних	 закладах	 Дніпродзержинська,	
Дніпропетровська,	 Кривого	 Рогу,	 у	 обласному	 шкірно-
венерологічному	диспансері.	За	допомогою	дерматоскопу	-	неінвазивного	діагностичного	приладу	
проведено	381	обстеження,	всього	оглянуто	18795	осіб,	виявлено	1441	випадок	патології	шкіри,	
з	них	141	-	підтверджено	при	обстеженні	в	онкологічних	диспансерах.	Крім	того,	за	період	акції	
проведено			8	конференцій,	надруковано	12	статей.

Молодь і алкоголь: шкідливі наслідки  його споживання

	 Головний	 лікар	 Дніпропетровського	 обласного	
наркологічного	 диспансеру	 Наталя	 Біла	 17	 травня	 та	 	 16	
серпня	провела		прес-конференції	«Як	уберегти	дитину	від	
алкоголізму	під	 час	 літніх	 канікул?»	 та	 «Алкоголізм	 серед	
молоді	та	вагітних	жінок».	
	 Наталя	 Біла	 відзначила,	 що	 в	 2010	 -	 2011	 роках	
в	 Дніпропетровській	 області	 	 спостерігався	 пік	 пивного	
алкоголізму,	із	2,5	тис.	пацієнтів,	які	проходять	реабілітацію	
у	диспансері,	60%	-	це	алкоголіки,	серед	них	12%	-	люди	з	
діагнозом	«пивний	алкоголізм»,		пиво	є	першим	кроком	до		
алкогольної	залежності.	
	 Крім	того,	вона	наголосила,	що	з	кожним	роком	алкоголізм	«молодіє»,	-	підлітки	починають	
з	12-14	років	вживати	пиво	та	слабоалкогольні	напої.	Особливо	небезпечне	вживання	алкогольних	
напоїв	для	майбутньої	мами	під	час	вагітності,	що	приводить	до	розвитку	численних	порушень	у	
перебігу	вагітності	та	здоров’ї	дитини.

Проблеми лікування гемофілії в Україні

	 17	 квітня	 відбулась	 прес-конференція	 «Проблеми	
лікування	 гемофілії»	 за	 участю	 головного	 позаштатного	
спеціаліста	 з	 гематології	 головного	 управління	 охорони	
здоров’я	 облдержадміністрації	 Олени	 Ярчук,	 голови	
правління	Всеукраїнського	товариства	гемофілії	Олександра	
Шмила,	голови	Дніпропетровського	відділення	товариства	
гемофілії	Сергія	Шемета.	Щорічно	в	цей	день	багато	країн	
приєднуються	 до	 акції	 Всесвітньої	 федерації	 гемофілії	 та	
відзначають	Всесвітній	день	гемофілії.
	 Олена	 Ярчук	 повідомила,	 що	 в	 Дніпропетровській	
області	 забезпеченість	 препаратами	 згортання	 крові	
знаходиться		у	задовільному	стані,	забезпеченість	зросла	у	рази	завдяки	тому,	що	кошти	на	фактор	
згортання	виділяються	з	обласного	бюджету.	На	2012	рік		Дніпропетровській	області	для	придбання	
препаратів	для	дорослих	пацієнтів	із	державного	бюджету	виділено	4,7	млн	грн	та	800	тис.	грн	із	
обласного	бюджету.
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Вірусні гепатити, профілактика та сучасні методи лікування

	 З	нагоди	Міжнародного	дня	боротьби	з	гепатитами	
17	 травня	 відбулась	 прес-конференція	 «Поширеність	
вірусних	 гепатитів	 в	 Дніпропетровській	 області,	
профілактика	 	 та	 сучасні	 методи	 лікування»	 за	 участю	
головного	позаштатного	 спеціаліста	 головного	 управління	
охорони	 здоров’я	ОДА	 з	 інфекційних	 хвороб	 	 	 Валентини	
Ткаченко.
	 Валентина	 Ткаченко	 розповіла	 про	 види	 гепатитів	
та	 зауважила,	що	 основной	метод	 профілактики	 гепатиту	
В	–	вакцинація	дітей	 грудного	віку,	після	проведення	якої		
більш	ніж	у	95%	дітей	з’являється	захисний	рівень	антитіл.	
В	Україні	поводиться	імунізація	проти	вірусного	гепатиту	В	не	тільки	дітей	першого	року	життя,	але	
і	інших	вікових	груп.
	 Ризик	переходу	 гепатиту	С	в	цироз	печінки	 (протягом	20-30	років)	 складає	від	5	до	20%;	
у	 5%	 пацієнтів	 з	 цирозом	можливий	 розвиток	 первинного	 раку	 печінки;	 помирає	 від	 наслідків	
хронічного	гепатиту	С	(цироз	і	рак	печінки)	1-5%	пацієнтів.
	 Про	 реальну	 поширеність	 гепатиту	 С	 можна	 тільки	 здогадуватись,	 тому	 що	 більшість	
пацієнтів	не	знають	про	свою	проблему.
	 Валентина	Ткаченко	наголосила	на	тому,	що	у	попередженні	гепатитів	велика	роль	належить	
поведінці	людини,	дотриманню	здорового	способу	життя.

Естафета здоров’я

	 У	Дніпропетровську	9	червня,	вже	традиційно,	
відбулося	свято	здорового	способу	життя.	Медичні	
працівники	 лікувально-профілактичних	 закладів	
міста	 напередодні	 Дня	 медичного	 працівника	
зібрались	 на	 проспекті	 К.Маркса,	 щоб	 провести	
«Естафету	здоров’я».	На	етапах	стартували	команди	
обласних	 лікувально-профілактичних	 закладів,	
збірна	 команда	 центрів	 первинної	 медико-
санітарної	допомоги		м.	Дніпропетровська,	студенти	
медичної	академії	 та	медичного	училища;	 	бігунів	
супроводжували	ветерани	велосипедного	спорту.	
	 Ця	подія	мала	і	медичну	складову	-	на	площі	
біля	 Театру	 опери	 та	 балету	 жителі	 міста	 мали	
можливість	 	 пройти	 обстеження	 –	 флюорографію,	
виміряти	 артеріальний,	 внутрішньоочний	 тиск,	
глюкозу	крові,	вагу,		пройти	алкотест,			дерматоскопію	
для	 виявлення	 новоутворень	 шкіри.	 Крім	 того,		
усім	 бажаючим	 надавались	 консультації	 з	 питань	
планування	сім’ї,	здорового	способу	життя.	
	 Після	фінішу	естафети	на	площі	розпочались	
веселі		конкурси	–	учасники	змагалися	у	слаломі	на	
медичних	каталках,	на	швидкість	фіксації	хворого	на	
ношах,	у	розкладанні	таблеток.	Особливі	пристрасті	
вболівальників	команд	кипіли	під	час	 	вижимання	
штанги	лежачи,	 тому	що	у	 змаганні	 взяли	участь	 і	
головні	лікарі.
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Всесвітній день надання першої медичної допомоги

	 З	 2000	 року	 в	 усьому	 світі	 в	 другу	 суботу	 вересня	 з	
ініціативи	національних	організацій	 –	 членів	Міжнародного	
руху	 Червоного	 Хреста	 і	 Червоного	Півмісяця	 відзначається	
Всесвітній	день	надання	першої	медичної	допомоги.	
	 Основним	 завданням	 при	 наданні	 першої	 допомоги	
є	 проведення	 необхідних,	 простих	 медичних	 дій	 для	
врятування	 життя	 постраждалому,	 зменшення	 його	
страждань,	попередження	ускладнень.	
	 З	 метою	 ознайомлення	 учнів	 шкіл,	 населення	 з	
прийомами	 надання	 первинної	 допомоги	 постраждалим	 9	
вересня	 лікувально-профілактичними	 закладами	 області,	
медичними	училищами	разом	з	комітетами	Червоного	Хреста	
проведені	акції	з	навчання	населення,	учнів	загальноосвітніх	
навчальних	 закладів.	Під	час	акцій	проведено	4	виступи	по	
телебаченню,	 6	 -	 на	 радіо,	 прочитано	 97	 лекцій,	 138	 бесід.	
Усього	охоплено	понад	6000	учнів.	
	 10	вересня	на	базі	тренінгового	центру	при	обласному	
Центрі	екстреної	медицини	та	медицини	катастроф		відбулось	
показове	 навчання	 навичкам	 надання	 першої	 допомоги	
групи	 учнів	 Будівельного	 професійно-технічного	 училища	
№6	 	м.Дніпропетровська.	Під	час	занять	учні	ознайомились	
з	прийомами	первинної	реанімації,	допомоги	при	розтягах,	
переломах,	 відмороженнях,	 теплових	 ударах,	 ураженнях	
електричним	струмом,	ДТП	тощо.	
	 Присутні	 виконували	 роль	 не	 тільки	 постраждалих,	
а	 і	 практично	 спробували	 надати	 допомогу	 на	 манекені.	 На	 завершення	 занять	 медики	
продемонстрували	сучасні	реанімобілі	і	медичну	техніку,	якою	вони	обладнані.	

Всеукраїнська акція «Кошик здорового серця»

	 Медики	Дніпропетровщини	підтримали	Всеукраїнську	
акцію	 «Кошик	 здорового	 серця»,	 запропоновану	
Міністерством	охорони	здоров’я.	
	 27	вересня	у	м.	Дніпропетровську		на	Фестивальному	
причалі	 зібралися	 учасники	 –	 представники	 лікувально-
профілактичних	 закладів	 області.	 Учасників	 акції	 привітала	
начальник	 головного	 управління	 охорони	 здоров’я	
облдержадміністрації	Валентина	Гінзбург.
	 Під	 запальну	 музику	 підтримали	 естафету	 медики-
спортсмени	різних	вікових	груп:	діти		учасники	секції	карате,	
молоді	 привабливі	 дівчата	 групи	 чирлідінгу,	 важкоатлети-
гирьовики	та	акробати,	волейболісти	і	велосипедисти.	
	 По	 закінченні	 свого	 виступу	 кожна	 група	
наповнювала	кошик		фруктами,	овочами,	які	вирощуються	у	
Дніпропетровській	області	і	є	корисними	для	функціонування	
серцево-судинної	 системи	 -	 яблуками,	 морквою,	 буряком,	
перцем,	часником,	гарбузами,	горіхами,	калиною.
	 Тоді	ж	відвідувачі	мали	змогу	перевірити	стан	свого	здоров’я,	зокрема		виміряти	артеріальний	
тиск,	глюкозу	крові,	вагу,	отримати	консультацію	лікарів.
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Заходи щодо попередження отруєнь грибами

	 На	виконання	наказу	головного	управління	охорони	здоров’я	
облдержадміністрації	 «Про	 попередження	 отруєнь	 дикорослими	
грибами»	 проводилась	 роз’яснювальна	 робота	 серед	 мешканців	
області,	 для	 чого	 залучались	 засоби	 масової	 інформації,	 установи	
освіти,	ринки,	 авто-	 та	 залізничні	 вокзали,	аптеки;	 забезпечувалось	
інформування	 населення	 через	 радіо,	 пресу,	 біжучий	 рядок	 по	
обласному	та	іншим	каналам	телебачення.	При	проведенні	гігієнічного	
навчання	 реконвалесцентів	 у	школах	 здоров’я	 стаціонарів	 для	 дорослого	 населення,	 курсового	
гігієнічного	навчання	декретованих	контингентів	висвітлювалася	тема	щодо	попередження	отруєнь	
дикорослими	грибами.
	 Лікувально-профілактичні	 заклади	 забезпечувались	 санітарно-освітніми	 матеріалами:	
За	 звітний	 період	 підготовлені	 прес-релізи,	 проведено	 3	 прес-конференції,	 розміщено	 27	
інформаційних	повідомлень	в	регіональних	ЗМІ,	веб-сайтах	«Відкрита	влада»,	головного	управління	
охорони	здоров’я	та	інших	інформаційних	агенцій,	відбулось	4	виступи	по	обласному	радіо.

День боротьби з інсультом

	 У	Дніпропетровську,	6	жовтня,	головним	управлінням	
охорони	здоров’я	Дніпропетровської	облдержадміністрації	
та	Всеукраїнською	Громадською	Організацією		«Українська	
Асоціація	 боротьби	 з	 інсультом»	 до	 Всесвітнього	 Дня	
боротьби	 з	 інсультом	 проведено	 акцію	 у	 торговельно-
розважальному	центрі	«Караван».	Мета	акції	-	привернути	
увагу	 пересічних	 громадян	 до	 проблем	 високого	
артеріального	 тиску,	 як	 головного	 фактору	 виникнення	
інсульту.	
	 Під	 час	 акції	 відвідувачі	 центру	 мали	 можливість	
виміряти	артеріальний	тиск,	глюкозу	крові,	холестерин,	отримати		консультацію	лікарів	–	кардіолога,	
ендокринолога,	дієтолога,	терапевта.	
	 Акція	привернула	увагу	численних	громадян	–	до	усіх	
столиків	вишикувалась	черга.	
	 Організатори	 акції	 не	 тільки	 визначали	 ті	 чи	 інші	
розлади	здоров’я,	а	і	навчали	здоров’ю	–	бажаючі	провели	
ранкову	зарядку	разом	із	тренером.	
	 Але	 яскравим	 прикладом	 дотримання	 здорового	
способу	життя	став	відомий	майстер	танцю	Григорій	Чапкіс.	
Він	 запросив	 присутніх	 на	 святі	 навчатись	 різним	 танцям.	
При	 цьому	 він	 сам	 демонстрував	 пластичність,	 юнацький	
запал	й			енергійність.
	 На	завершення	акції	учаснику	з	ідеальним	артеріальним	тиском	–	120/80	був	вручений	приз,	
а	усім	іншим	організатори	побажали	вести	здоровий	спосіб	життя.

Всесвітній день псоріазу

	 30	жовтня	до	Всесвітнього	дня	псоріазу		в	обласному	шкірно-венерологічному	диспансері,	
Криворізькому	 шкірно-венерологічному	 диспансері,	 міській	 лікарні	 №17	 м.Дніпропетровськ,		
районних	і	міських	лікувальних	закладах,	що	мають	у	штаті	лікарів-дерматовенерологів,	проводився	
День	відкритих	дверей.		Напередодні	була	проведена	прес-конференція	головного	лікаря	обласного	
шкірно-венерологічного	диспансеру	А.А.Франкенберга.		
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	 У	 Дніпропетровській	 області	 створені	 певні	
умови	 для	 надання	 кваліфікованої	 медичної	 допомоги	
хворим	 на	 псоріаз.	 У	 Дніпропетровському	 обласному	
та	 Криворізькому	 міському	 диспансерах	 функціонують	
центри	 з	 лікування	 псоріазу,	 які	 оснащені	 найсучаснішим	
медичним	обладнанням.	Ефективний	та	безпечний	метод	
лікування	 псоріазу,	 як	 розповсюджених	 так	 і	 обмежених	
форм	 -	 це	 фототерапія.	 	 Дніпропетровська	 область	 має	
спеціальну	регіональну	програму	по	фототерапії,	тому	вона	
–	один	із	лідерів	у	вирішення	цієї	проблеми.
	 За	період	акції	оглянуто	понад	5	тисяч	осіб,	вперше	встановлено	діагноз	856	хворим,	з	них	
258	дітей.	Хворі	запрошені	на	лікування	та	під	диспансерний	нагляд.	

Імунопрофілактика

	 На	 виконання	доручення	 	 Кабінету	
Міністрів	 України	 до	 закону	 України	
«Про	 затвердження	 Загальнодержавної	
програми	 імунопрофілактики	 та	 захисту	
населення	 від	 інфекційних	 хвороб	 на	
2009-2015рр.»	 в	 Дніпропетровській	
області	 проводилась	 інформаційно-
роз’яснювальна	 робота	 серед	 населення	
із	залученням	засобів	масової	 інформації.	
Використовуються	 сайти	 головного	 управління	 охорони	 здоров’я	
облдержадміністрації,	інформаційних	агенцій,	«гаряча»	телефонна	
лінія	головного	управління	охорони	здоров’я	облдержадміністрації.
	 У	 2012	 році	 	 за	 участю	 головних	 штатних	 та	 позаштатних		
спеціалістів	 головного	 управління	 охорони	 здоров’я,	
фахівців	 обласної	 санітарно-епідеміологічної	 служби,	 вчених	
Дніпропетровської	медичної	 академії	 	 проведено	 26	 виступів	 по	
телебаченню,	6	виступів	по	радіо,	розміщено	у	друкованих	ЗМІ	16	
статей,		проведено	6	прес-конференцій.		

Всесвітній День боротьби зі СНІДом

	 28	 листопада	 відбулася	 прес-конференція	 	 до	
Всесвітнього	дня	боротьби	зі	СНІДом»	за	участю		Чухалової	
І.В.,	головного	лікаря	Дніпропетровського	обласного	центру	
з	 профілактики	 та	 боротьби	 зі	 СНІДом;	 Франкенберга	
А.А.,	 головного	 лікаря	 Дніпропетровського	 обласного	
шкірно-венерологічного	 диспансеру;	 	 Ярошевського	
М.Б.,	 координатора	 Міжнародного	 благодійного	
фонду	 «Міжнародний	 Альянс	 з	 ВІЛ/СНІД	 в	 Україні»	 в	
Дніпропетровській	 області;	 	 Ірини	 Приходько,	 заступника	
голови	 Ради	 Дніпропетровської	 обласної	 громадської	
організації	«Дорога	життя	Дніпро».
	 В	 цей	 день	 	 проведена	 спільна	 акція	 з	 громадськими	 ВІЛ-сервісними	 організаціями	 на	
залізничному	 вокзалі	 міста,	 де	 відвідувачі	 мали	 змогу	 пройти	 тестування	 на	 СНІД	 швидкими	
тестами.	
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У чому небезпека зміни шляхів передачі ВІЛ-інфекції?

	 18	 травня	 відбулася	 	 прес-конференція	 до	 Всесвітнього	 дня	 пам’яті	 померлих	 від	 СНІДу	
за	 участю	 головних	 спеціалістів	 головного	 управління	 охорони	 здоров’я	 Дніпропетровської	
облдержадміністрації	 та	 головного	лікаря	 	Дніпропетровського	обласного	центру	профілактики	 і	
боротьби	зі		СНІДом	Ірини	Чухалової.
	 Ірина	 Чухалова	 повідомила,	 що	 в	 Дніпропетровській	 області	 перебувають	 на	 обліку	
близько	 	 20,5	 тис.	 	 ВІЛ-інфікованих	 пацієнтів.	 «20	 травня	 світова	 спільнота	 відзначає	 Всесвітній	
день	 пам’яті	 померлих	 від	 СНІДу	 під	 девізом	 «Разом	 	 	 просувати	 здоров’я	 і	 гідність!».	 Акція	
направлена	на	інформування	громадськості	про	небезпеку	СНІДу	і	шляхів	передачі	ВІЛ-інфекції.	У	
Дніпропетровській	області	з	2006	року	спостерігається	зниження	темпів	приросту	захворюваності	
на	ВІЛ.	Але	в	той	же	час	ситуація	залишається	складною.	Інфіковані	жінки	завдяки	правильному	
лікуванню	в	90%	випадків	народжують	здорових	дітей»,	-	сказала	вона.
	 За	останні	15	років	змінились	шляхи	інфікування.	Раніше	переважав	парентеральний	шлях	
інфікування,	наразі	статевий	шлях	інфікування(45,3%).	Тому	у	боротьбі	з	цією	хворобою	головним	є	
профілактика,	безпечна	сексуальна	поведінка,	здоровий	спосіб	життя.	

Якими хворобами найчастіше страждають офісні працівники?

	 4	 грудня	 на	 прес-конференції	 головний	 лікар	 КЗ	 «Обласний	
лікарсько-фізкультурний	діспансер»,	кандидат	медичних	наук	Лідія	Дукач	
розповіла	про	хвороби,	якими		найчастіше	страждають	офісні	працівники.	
	 Вона	 відзначила,	 що	 гіподинамія,	 яка	 властива	 усім	 офісним	
працівникам,	має	серйозні	наслідки,	практично	100%	офісних	працівників	
страждають	різними	патологіями	опорно-рухового	апарату.	Неправильне	
положення	 тулуба	 приводить	 до	м’язово-скелетних	 болей	 в	 спині,	шиї,	
верхніх	кінцівках.	Нажаль,	навіть	2-3	фізичні	тренування	на	тиждень	не	здатні	допомогти	людям,	
які	ведуть	сидячий	спосіб	життя.	Гімнастику	потрібно	робити	щодня.	Крім	того,	розповсюдженою	
проблемою	серед	офісних	працівників,	які	постійно	працюють	з	комп’ютером,	є	проблеми	із	зором.	
Під	час	роботи	необхідні	перерви	та	нескладні	вправи	для	очей.

Заборона куріння в громадських  місцях

	 Закон	України	«Про	внесення	змін	до	деяких	законів	
України	 щодо	 вдосконалення	 окремих	 положень	 про	
обмеження	місць	куріння	тютюнових	виробів»	заборонив	
куріння	 у	 громадських	 місцях,	 що	 	 викликало	 бурхливу	
реакцію	та	обговорення	у	суспільстві.
	 29	травня	на	прес-конференції	«Чи	є	Закон	України	
«Про	 заборону	 куріння	в	 громадських	 	місцях»	 заступник	
начальника	відділу	дільничних	інспекторів	ГУ	МВС	України	
в	Дніпропетровській	області	Володимир	Коробка,		головний	
лікар	 Дніпропетровського	 обласного	 наркологічного	
диспансеру	Наталя	Біла,	адвокат	В’ячеслава	Шестирикова,	
висловили	єдину	думку,	що	заборона	куріння	у	громадських	
місцях	сприятиме	захисту	оточуючого	середовища,	громадян,	а	відповідно	захисту	їх	здоров’я	від	
впливу	тютюнового	диму.	
	 Крім	того,	було	підкреслено,	що	законодавство	не	передбачає	будь-яких	привілеїв	для	курців,	
а	відповідно	Закон	не	порушує	їх	прав	та	свобод,	бо	таких		взагалі	не	існує.	Курцям	прийдеться	або	
виконувати	закон,	або	відмовлятись	від	куріння.
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	 5	 грудня	 у	 прес-клубі	 Дніпропетровської	 обласної	
організації	 Національної	 спілки	 журналістів	 України	 на	
прес-конференції	 за	 участю	 Олега	 Гапіча,	 в.о.	 заступника	
начальника	 обласної	 Інспекції	 України	 з	 питань	 захисту	
прав	 споживачів,	 Юрія	 Корягіна,	 головного	 лікаря	
Дніпропетровського	 обласного	 центру	 здоров’я,	 Ганни	
Гопко,	 координатора	 Коаліції	 громадських	 організацій	 та	
ініціатив	«За	вільну	від	тютюнового	диму	Україну»,	експерта	
Рамкової	 Конвенції	 ВООЗ	 із	 боротьби	 проти	 тютюну,	
представників	 ресторанного	 бізнесу	 та	 засобів	 масової	
інформації	 обговорювався	 механізм	 реалізації	 Закону	 у	
регіоні.

Конкурси

Змагання бригад швидкої медичної допомоги

	 У	 Дніпропетровській	 області	 відбувся	 фінал		
четвертих	 обласних	 змагань	 бригад	 швидкої	 медичної	
допомоги.	 Ці	 змагання	 вшановують	 пам’ять	 засновника	
обласної	 служби	 екстреної	 медичної	 допомоги	 Степана	
Олександровича	 Бешти	 та	 оцінюють	 рівень	 професійної	
майстерності	бригад	швидкої	медичної	допомоги.
	 Критеріями	 оцінки	 роботи	 бригади	 швидкої	
медичної	 допомоги	 є	 доїзд	 до	 місця	 пригоди,	 його	
огляд,	 вміння	 організувати	 роботу	 медперсоналу	 на	
місці	 виклику,	 первинний	 огляд	 постраждалих,	 медичне	
сортування,	 розпізнавання	 станів,	 які	 загрожують	 життю,	
якість	та	швидкість	надання	екстреної	медичної	допомоги,	
приготування	 до	 транспортування,	 відпрацювання	
взаємодії	 при	 ліквідації	 наслідків	 надзвичайних	 ситуацій	
із	 аварійно-рятувальними	 службами	 та	 дорожньо-
патрульною	службою	і	оцінка	медичного	забезпечення	та	
обладнання	учасників.
	 Кожен	учасник	фінальних	змагань	отримав	форменну	
куртку,	кожна	бригада	-	глюкометр	з	тест-смужками.	
	 Кращими	 виявились	 бригади	 швидкої	 допомоги	
станцій	 Нікополя,	 Кривого	 Рогу,	 Новомосковська,	
переможцями	 стали	 медики	 Нікополя.	 Усіх	 переможців	
начальник	головного	управління	охорони	здоров’я	В.Г.Гінзбург	нагородила	грамотами	та	цінними	
подарунками.
	 Приємна	новина	очікувала	медичних	працівників	Нікопольської	станції	швидкої	медичної	
допомоги	–	заступник	голови	обласної	ради	Андрій	Шипко	вручив	ключі	від	новеньких	реанімобілів	
водіям	станції.	

На Дніпропетровщині визначили кращу медичну сестру 2012 року

	 У	 Дніпродзержинську	 відбувся	 обласний	 конкурс	 на	 кращу	 медичну	 сестру,	 до	 фіналу	
якого	 вийшли	 7	 конкурсанток	Дніпропетровщини.	 Такий	 	 конкурс	 в	 області	 проходить	щорічно,	
починаючи	з	1972	року.	За	цей	час	у	ньому	взяли	участь	майже	500	медичних	сестер.	
	 «Цей			конкурс			підтверджує			високий			рівень			професійної			підготовки			наших			медиків.	
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Це	підтверджує	той	факт,	що	в	цьому	році	переможницею	
Всеукраїнського	 конкурсу	 на	 кращу	 медичну	 сестру	
стала	медична	 сестра	 з	 Дніпродзержинська	 Ганна	 Суп»,	 -	
сказала	начальник	головного	управління	охорони	здоров’я	
Дніпропетровської	 облдержадміністрації	 Валентина	
Гінзбург.
	 За	 результатами	 набраних	 балів,	 перше	
місце	 в	 обласному	 конкурсі	 «Краща	 медична	 сестра	
Дніпропетровщини	2012	року»	посіла	Анна	Орел,	медична	
сестра-анестезистка,	 яка	 працює	 в	 	 Дніпропетровській	
міській	клінічній	лікарні	№9.		Друге	місце	-	Наталя	Громова,	
рентген-лаборант	із	Криворізької	стоматологічної	поліклініки	
№3.	Третє	місце	 -	Юлія	Гасенко,	яка	працює	акушеркою	у	
відділенні	 патології	 вагітних	 Дніпродзержинської	 міської	
лікарні	№9.
	 Переможниця	 конкурсу	 отримала	 в	 подарунок	
комп’ютерний	планшет	та	квіти,	усі	інші	учасниці	конкурсу	-	
мобільні	телефони.	
 

Обласний конкурс сімейних лікарів

	 У	 Дніпропетровській	 	 області	 19	 жовтня	 відбувся	
обласний	 конкурс	 на	 звання	 кращого	 сімейного	 лікаря,	
який	 започатковано	 головним	 управлінням	 охорони	
здоров’я	облдержадміністрації	у	2005	році	та	став	доброю	
традицією.	 За	 ці	 роки	 у	 фіналі	 конкурсу	 взяли	 участь	 53	
сімейні	лікаря.
	 Конкурс	проводиться	з	метою	заохочення	сімейних	
лікарів	 до	 роботи	 у	 сфері	 первинної	 медико-санітарної	
допомоги	на	засадах	сімейної	медицини,	у	тому	числі	для	
молодих	спеціалістів,	підвищення	статусу	сімейного	лікаря,	
покращення	доступності	та	якості	медичної	допомоги.	
	 До	фіналу	конкурсу	вийшли	9	учасників.	
 Призові місця зайняли:  
 Горьова Ірина Олександрівна	–	Роздорська	лікарська	
амбулаторія	 загальної	 практики	 –	 сімейної	 медицини	
Синельниківського	 центру	 первинної	 медико-санітарної	
допомоги	 -	 І	 місце,	 нагороджена	 ноутбуком,	 мобільним	
телефоном,	сумкою-укладкою	для	сімейного	лікаря;	
 Кобець Ірина Олександрівна	 –	 лікарська	
амбулаторія	 загальної	практики	–	 сімейної	медицини	№1	
центру	 первинної	 медико-санітарної	 допомоги	 №3	 м.	
Дніпродзержинська	 -	 ІІ	місце,	нагороджена	комп’ютером,	
сумкою-укладкою	для	сімейного	лікаря;
 Бондар Тетяна Володимирівна	 –	 Верхньодніпровська	 лікарська	 амбулаторія	 загальної	
практики	 –	 сімейної	 медицини	 Верхньодніпровського	 центру	 первинної	 медико-санітарної	
допомоги	 –	 ІІІ	 місце,	 нагороджена	 багатофункціональним	 копіювальним	 пристроєм,	 сумкою-
укладкою	для	сімейного	лікаря.
	 Усі	учасники	фіналу	нагороджені	емблемами	конкурсу,	які	виготовили	петриківські	майстри	
розпису,	 глюкометрами,	фонендоскопами,	електронним	варіантом	книг	 з	практичних	навичок	у	
загальнолікарській	практиці,	квітами.
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	 Учасників	 конкурсу	 привітала	 начальник	 головного	 управління	 охорони	 здоров’я	
облдержадміністрації	 В.Г.Гінзбург,	 заступник	 голови	 Дніпропетровської	 облдержадміністрації	
І.І.Ступак	вручив	подяки	голови	Дніпропетровської	облдержадміністрації	та	призи	переможцям.
	 На	завершення	конкурсу	прозвучав	гімн	сімейних	лікарів	Дніпропетровської	області.

Конкурс лікарень доброзичливих до дитини

	 За	 підтримки	 губернатора	 Олександра	 Вілкула	
відбувся	 фінал	 третього	 обласного,	 єдиного	 подібного	
в	 Україні	 конкурсу	 серед	 лікувально-профілактичних	
закладів	області,	що	мають	звання	«Лікарня,	доброзичлива	
до	 дитини».	 Серед	 12	 фіналістів	 трійку	 лідерів	 посіли	
Дніпропетровська	 міська	 клінічна	 лікарня	 №9	 -	 1	 місце,	
Дніпропетровський	 міський	 пологовий	 будинок	 №1	 -	 2	
місце,	 Дніпродзержинська	 міська	 лікарня	 №9	 -	 3	 місце.	
Медичні	 заклади-учасники	 отримали	 почесні	 відзнаки	 та	
цінні	призи.	
	 У	 Дніпропетровській	 області	 100%	 родопомічних	
та	 дитячих	 медичних	 закладів	 мають	 звання	 «Лікарня,	
доброзичлива	до	дитини».	В	області	постійно	проводяться	
заходи	 із	 заохочення	матерів	до	 грудного	 вигодовування,	
на	 базі	 Дніпропетровського	 перинатального	 центру	
функціонує	єдиний	в	Україні	методичний	центр	з	підтримки	
грудного	 вигодовування.	 І	 така	 плідна	 робота	 приносить	
добрі	результати	-	за	останні	роки	кількість	новонароджених,	
які	 перебувають	 на	 грудному	 вигодовуванні	 до	 6	місяців,	
зросла	майже	в	3	рази	до	70%	(2006	–	24,6%),	а	до	12	місяців	
і	більше		-	у	5	разів	до	34%	(2006	–	5,7%).	

Святкові події

Урочистості з нагоди Дня медичного працівника

	 15	 червня	 відбулися	 урочистості	 з	 нагоди	
професійного	 свята	 медичних	 працівників.	 Медиків	
вітали	 голова	 Дніпропетровської	 облдержадміністрації	
О.Ю.Вілкул,	 заступник	 голови	Дніпропетровської	 обласної	
ради	 А.П.Адамський,	 начальник	 головного	 управління	
охорони	здоров’я	ОДА	В.Г.Гінзбург.
	 У	 своїй	 промові	 Олександр	 Вілкул	 зазначив,	 що	
успішну	 роботу	 медичної	 галузі	 Дніпропетровщини	
забезпечують	 висококваліфіковані,	 професійні	 медичні	
працівники.	А	належні	умови	для	роботи	медиків	з	метою	
підвищення	 якості	 надання	 медичних	 послуг	 жителям	
регіону	створює	центральна	і	регіональна	влада.	Так,	на	Дніпропетровщині	збільшено	фінансування	
медичної	галузі.	Завдяки	цьому	закуповується	нове	сучасне	обладнання	та	техніка,	покращується	
робота	служби	швидкої	медичної	допомоги,	підвищується	заробітна	плата	медичним	працівникам,	
тривають	ремонтні	роботи	та	реконструкція	приміщень	медичних	установ.
	 У	 Дніпропетровській	 області	 працює	 близько	 14	 тисяч	 лікарів	 та	 30	 тисяч	 середнього	
медичного	персоналу.	З	нагоди	професійного	свята	губернатор	Олександр	Вілкул	вручив	кращим	
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медикам	Дніпропетровщини	державні	нагороди	й	обласні	заохочувальні	відзнаки.
	 Свято	 співпало	 з	 початком	 Чемпіонату	 Європи	 з	 футболу,	 тому	 спортивна	 тема	
супроводжувала	 святкове	 засідання,	 присутні	 привітали	 медиків-спортсменів,	 які	 мають	 значні	
спортивні	досягнення.	
	 А	 найбільша	 увага	 лікарям,	 які	 у	 своїй	 професійній	 діяльності	 досягли	 значних	 успіхів,	
втілюють	нові,	передові	лікувальні	методики	та	завоювали	шану	від	своїх	пацієнтів.
	 Валентина	 Гінзбург	 подякувала	 своїм	 колегам	 за	 самовіддану	 високопрофесійну	працю	 і	
запевнила,	що	плідна	співпраця	з	обласною	владою	принесе	системні	 зміни	у	 сфері	медичного	
обслуговування	мешканців	Дніпропетровщини.

100 років фтизіатричній службі Дніпропетровської області 

	 Фтизіатрична	служба	Дніпропетровської	області	відзначила	100-річчя	з	дня	заснування,	коли	у	
Катеринославі	14	лютого	1912	року	почав	роботу	відділ	Всеросійської	Ліги	боротьби	з	туберкульозом.	
Завдяки	 роз’яснювальній	 роботі	
відділу	 Ліги,	 громадяни	 міста	 взяли	
активну	 участь	 у	 зборі	 коштів,	 на	 які	
була	 створена	 амбулаторія	 й	 при	 ній	
був	 організований	 наглядовий	 комітет.	
Амбулаторія	з	комітетом	була	офіційно	
названа	 диспансером	 10	 грудня	 1912	
року.	 Саме	 ця	 подія	 стала	 першим	
кроком	 до	 створення	 фтизіатричної	
служби	в	регіоні.	14	лютого	з	цієї	нагоди	
була	 проведена	 прес-конференція	 «Фтизіатрична	 служба	 Дніпропетровської	 області	 відзначає	
100-річчя	від	дня	заснування».
	 Проблеми	 туберкульозу	 одержують	 підтримку	 з	 боку	 	 обласної	 влади.	 	 Рішенням	
Дніпропетровської	 обласної	 ради	 затверджена	 нова	 редакція	 програми	 протидії	 поширенню	
інфекційних	соціально	небезпечних	хвороб	у	Дніпропетровській	області.	При	облдержадміністрації	
діє	координаційна	рада	з	питань	протидії	туберкульозу	й	ВІЛ-інфекції/СНІДу.	

День захисту дітей

	 До	 Міжнародного	 дня	 захисту	 дітей,	 1	 червня,	 	 головне	 управління	 охорони	 здоров’я	
Дніпропетровської	облдержадміністрації	традиційно,		разом	з	шефами	з	інших	відомств,	органів	
місцевої	влади,	громадських	організацій	приймають	участь	у	святкових	заходах	у	п’яти	будинках	
дитини	мм.	Дніпропетровська,	Дніпродзержинська,	Кривого	Рогу	та	Нікополя.
	 День	захисту	дітей	–	це	нагадування	дорослим		про	щастя,	здоров’я	та	майбутнє	усіх	дітей.	
Найбільша	 увага	 малятам,	 від	 яких	 відмовились	 батьки.	 Діти	 звичайно	 ж	 чекають	 подарунки,	
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тому	 наприкінці	 травня	 колективи	 лікувально-
профілактичних	 закладів	 обговорюють,	 що	 ж	
цікаве		підготувати	для	дітей.		Хоча	діти	доглянуті	
щоденною	 турботою,	 увагою	 вихователів,	 їм	
все	 ж	 необхідне	 родинне	 тепло,	 яке	 створюють	
шефи.	Начальник	 головного	управління	охорони	
здоров’я	 облдержадміністрації	 В.Г.Гінзбург	 та	
спеціалісти	 управління	 привітали	 малюків	 та	
колективи	будинків	дитини	й	вручили	 	побутову	
техніку,	 іграшки,	ласощі.	Діти	подякували	гостям	
святковими	концертами.

День Святого Миколая Чудотворця

	 Найсвітліше	 і	 найрадісніше	 свято	 усього	
християнського	люду		-	День	Святого	Миколая.	
	 В	 Україні,	 за	 традицією,	 в	 цей	 день	 батьки	 вночі	
кладуть	дітям	подарунки	під	подушки,	 	щоб	діти	вірили	у		
чудо,	звершуване	святим	Миколаєм	і	вчилися	милосердя	у	
святого.
	 Але	 є	 діти,	 які	 з	 різних	 обставин	 залишилися	 без	
батьків,		і		держава	взяла	на	себе	обов’язок	їх	виховувати.	У	
Дніпропетровській	області	у	3	будинках	дитини	виховується	
понад	200	дітей.
	 Діти	 не	 повинні	 почувати	 себе	 обділеними,	
позбавленими	 свята.	 Стало	 уже	 доброю	 традицією	 для	
головного	управління	охорони	здоров’я,	шефів	-	лікувально-
профілактичних	 закладів	 Дніпропетровської	 області	 у	
цей	 день	 відвідувати	 заклади,	 де	 виховуються	 діти,	 що	
залишилися	без	батьківської	опіки.	
	 Дніпродзержинський	 спеціалізований	 будинок	
дитини	 відвідали	 начальник	 головного	 управління	
охорони	 здоров’я	 Дніпропетровської	 обласної	 державної	
адміністрації	 В.Г.Гінзбург,	 завідувачка	 кафедрою	
«Організація	 управління	 охорони	 здоров’я»,	 професор	 В.М.	 Лехан,	 заступник	 міського	 голови,	
начальник	управління	охорони	здоров’я	Дніпродзержинської	міської	ради	С.В.Логінов	та	головні	
лікарі	обласних	лікувальних	закладів,	які	привезли	дітям	подарунки.	
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Митрополит Дніпропетровський і Павлоградський Іриней
освятив каплицю у Дніпропетровському обласному перинатальному центрі

	 У	день	Різдва	Пресвятої	Богородиці	Владика	
Іриней	 освятив	 каплицю	 на	 честь	 ікони	 Божої	
Матері	 «Віфлеємська»	 у	 Дніпропетровському	
обласному	перинатальному	центрі.	Каплиця	була	
створена	за	рахунок	пожертв	благодійників.	
	 Ідея	створення	каплички	у	перинатальному	
центрі	 з’явилася	 одразу	 після	 його	 відкриття.	 У	
медичному	закладі	спостерігаються	та	лікуються	
жінки	зі	складним	перебігом	вагітності,	патологією	
плоду,	 з	 ускладненими	 пологами.	 Відкриття	
каплички	допоможе	пацієнтам	знайти	душевний	
спокій	 і	силу,	крім	того,	за	бажанням	батьків	тут	
можуть	бути	охрещені	малюки,	 які	 з’явилися	на	
світ.	
	 У	 капличці	 знаходиться	 унікальна	 та	 рідкісна	 для	 храмів	 Дніпропетровщини	 ікона	 Божої	
Матері	«Віфліємська».		
	 Митрополит	 Іриней	 також	 освятив	 будівлю	 перинатального	 центру,	 відвідав	 пацієнтів	
закладу	та	благословив	їх	на	швидке	одужання.	
	 В	 урочистому	 освячені	 також	 взяли	 участь	 духовенство	 Благочиння	 лікарняних	 храмів		
Дніпропетровської	 єпархії	 Української	 Православної	 Церкви,	 начальник	 головного	 управління	
охорони	здоров’я	Валентина	Гінзбург,	медичні	працівники	перинатального	центру.
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Завдання на 2013 рік:

 Удосконалення надання медичної допомоги у закладах первинної медико-санітарної 
допомоги:
•	 Розвиток	 мережі	 	 амбулаторій	 загальної	 практики	 –	 сімейної	 медицини	 шляхом	
децентралізації	 амбулаторій,	 створених	 на	 базі	 потужних	 міських	 поліклінік,	 та	 створення	
амбулаторій,	що	обслуговують				від	6	–	12	тис.	осіб.
•	 Упровадження,	ведення	та	оновлення	електронного	реєстру	пацієнтів.
•	 Підготовка	медичних	працівників	за	фахом	«Загальна	практика	–	сімейна	медицина»:	400	
сімейних	лікарів	та	990	медичних	сестер.
•	 Подальше	упровадження	нових	механізмів	оплати	праці,	у	тому	числі	нарахування	надбавок	
за	якість	виконаної	роботи.	
•	 Проведення	ремонтів	амбулаторій,	ФАПів.
•	 Дооснащення	амбулаторій,	ФАПів	обладнанням,	транспортом,	комп’ютерною	технікою.

 Удосконалення медичної допомоги у закладах вторинного рівня  надання медико-
санітарної допомоги:
•	 Визначення	 багатопрофільних	 лікарень	 інтенсивного	 лікування,	 відновного	 лікування,	
хоспісних	відділень	першої	черги.
•	 Подальша	 централізація	 перинатальної	 допомоги	 на	 рівні	 потужних	 закладів	 охорони	
здоров’я	II	рівня	надання	медичної	допомоги.

 Удосконалення медичної допомоги у закладах третинного рівня  надання медико-
санітарної допомоги:
•	 Введення	 в	 експлуатацію	 першої	 черги	 радіологічного	 корпусу	 онкологічного	 центру	
м.Дніпропетровськ.	
•	 Реконструкція	неонатального	корпусу	на	базі	КЗ	«Дніпропетровська	обласна	дитяча	клінічна	
лікарня».
•	 Підвищення	кваліфікації	медичних	працівників	шляхом	впровадження	різноманітних	форм	
навчання	з	метою	безперервного	професійного	розвитку.
•	 Відкриття	центральної	диспетчерської	швидкої	медичної	допомоги.


