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Досягнення галузі  

охорони здоров’я у 2015 році 
 

1) Дніпропетровська область надає медичну допомогу               

пораненим,  які  прибули  із  зони  АТО  

Медична допомога пораненим, травмованим та хворим учасникам АТО        
надається в 9 лікувально-профілактичних закладах та 2 військових госпіталях. Для 
транспортування поранених із зони АТО задіяні 213 бригад швидкої та екстреної  

медичної допомоги.  

З початку бойових дій надано медичну допомогу 6,7 тис. осіб, прооперовано 

більш ніж 2,7 тис. осіб. За їх життєвими показниками 337 пораненим проведено 

переливання 989 літрів крові та компонентів.  
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Комісією медико-соціальної експертизи оглянуто 753 учасників АТО, визнано 

інвалідами 272 осіб.  

На медичну допомогу пораненим і переселенцям з обласного бюджету витра-

чено 21,8 млн грн. Крім того, область отримала гуманітарну допомогу на загальну 

суму 16,0 млн грн. 

2) На Дніпропетровщині організовано надання медичної допомоги 
внутрішньо переміщеним особам з території східних областей України, 

АР Крим та м. Севастополь 

Центрами первинної медико-санітарної допомоги Дніпропетровської області 
протягом року оглянуто 76134 переміщених громадянина, із них проведено профі-
лактичних оглядів — 76091 особі. Взято на диспансерний облік — 6424 особи, у тому 
числі: хворих з онкологічною патологією — 795 осіб, зі складною кардіологічною  
патологією — 102 особи; хворих на цукровий діабет — 509; хворих на туберкульоз — 
78; на ВІЛ-інфекцію та СНІД — 205. Госпіталізовано та проліковано — 4926 осіб, у 

тому числі 1493 дитини.  
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В 2015 році у ЛПЗ області знаходилися під наглядом 738 вагітних, з них 450 

народили 457 дітей.  

На постійному замісному лікуванні перебувають 39 хворих з термінальною   
стадією ниркової недостатності. Всього за звітний період на замісній терапії перебу-
вало 138 осіб. На підтримуючій терапії знаходяться 4 хворих після трансплантації 

органів.  

З резервного фонду Державного бюджету для здійснення невідкладних заходів 
щодо забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення  

хворих переселенців, які потребують гемодіалізу, надано 6,2 млн гривень. 

У квітні 2015 року після капітального ремонту приміщення, установки         
системи водоочистки відкрито відділення гемодіалізу у КЗ «Павлоградська міська 
лікарня №4» на 18 діалізних місць на засадах приватно-державного партнерства 
ТОВ «Медікал груп — Україна», та шести апаратів «штучна нирка» на загальну суму 

вкладених інвестицій біля 4,3 млн грн. 
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Завдяки гуманітарній допомозі від Швейцарії кількість діалізних апаратів у 
відділенні гемодіалізу КЗ «Дніпропетровська міська багатопрофільна клінічна      
лікарня №4» збільшено з 14 до 19. Це дозволило прийняти 30 пацієнтів — переселенців 

зі Сходу. 

3) Головою облдержадміністрації надана грошова допомога з 

«Благодійного фонду Валентина Резніченка» 

З приводу надання матеріальної допомоги на лікування тяжких хронічних   
захворювань за 2015 рік під час особистого прийому громадян у сільських територіях 
до голови ОДА звернулося близько 100 громадян. З благодійного фонду виділено 
328,8 тис. грн на придбання слухового апарату, протезування суглобів, проведення 
дороговартісних операцій дорослих та дітей, лікування онкологічних захворювань 

та інше. 
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4)   Світовий банк виділив 40 млн доларів на фінансування   

медичної  галузі  Дніпропетровщини  

20 травня 2015 року підписано Субсидіарну угоду між  Міністерством охорони 
здоров’я України та Дніпропетровською обласною державною адміністрацією про 
реалізацію субпроекту «Підтримка реформування охорони здоров’я Дніпропетровської 
області»  в рамках угоди про позику між Україною та Міжнародним банком реконструк-

ції та розвитку про реалізацію   
проекту  Св і тового  банку 
«Поліпшення охорони здоров’я  на 

службі у людей».   

       Проект розрахований на 5 
років, на реалізацію задумів   
щодо розвитку медичної галузі 
регіону Світовий банк виділив 

40 млн дол., співфінансування 

з області — 15 млн дол. 

       На теперішній час створено 
Групу управління субпроектом 
«Підтримка реформування системи 
охорони здоров’я Дніпропетровсь-
кої області», погоджено План    
закупівель, підготовлені проектно

-кошторисні документи для створення 13 амбулаторій та 3 лікарень інтенсивного      

лікування.  

 

5)   У серпні 2015 року після капітального ремонту відкрито   

Нікопольський  пологовий  будинок  

Нікопольський пологовий будинок розрахований на 65 ліжок. Щорічна         
кількість пологів в середньому становить 1,5 тис., з них до 40% пологів — у жінок з 

патологією вагітності.  

В закладі медична допомога надається жінкам та новонародженим м. Нікополь, 

Марганець, Орджонікідзе, Томаківського та Нікопольського районів. 

Щорічно на базі лікарні проходять профілактичні огляди понад 35 тис. жінок.   
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6)  Реалізація обласної програми «Здоров'я населення        

Дніпропетровщини  на  2015 — 2019 роки” 

У 2015 році загальний обсяг фінансування склав 180,0 млн грн.  

— виконання програми щодо забезпечення умов безпечного  
материнства, здорового дитинства та збереження репродуктивного 

здоров’я населення. 

Протягом 2015 року закупівля препаратів та виробів медичного призначення 

відбувалася на загальну суму 7,6 млн грн.  

      В межах програми здійснювалося:  
лікування дихальних розладів у новона-
роджених (1,71 млн грн); профілактика 
та лікування акушерських кровотеч 
(понад 1,0 млн грн); придбання вак-
цини для профілактики раку шийки 
матки (250,3 тис. грн); запобігання 
небажаної вагітності (159,4 тис. грн), 
лікарські засоби для лікування дітей-
інвалідів і дітей з уродженими та    
набутими хронічними захворюваннями, 
засобами реабілітації, медикамента-
ми та лікувальним харчуванням, а  
також жінок репродуктивного віку з 
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метою народження здорової дитини (3,8 млн грн), закупівля слухових апаратів для 

дітей (627,2 тис. грн). 

Реалізація заходів програми у 2015 році дозволила знизити ранню неонатальну 
смертність на 14,7% (з 3,4‰ до 2,9‰) та  показник материнської смертності на 34,8% 

(з 13,8 до 9,0  на 100000 народжених живими). 

— заходи розвитку донорства крові та її компонентів 

Протягом  2015 року закупівля препаратів відбувалась на загальну суму 1,26 

млн грн. 

У межах Програми закуплені: 

 діагностичні тест-системи для обстеження  донорської крові та її ком-
понентів на виявлення  антитіл 
до гепатиту В,С, сифілісу, ВІЛ — 

на понад 176 тис. досліджень. 

 контейнери для заготівлі та 
збереження крові та її компоне-
нтів у кількості 4744 штук, що 
дало змогу забезпечити 2200 

хворих;  

 витратні матеріали у кіль-
кості  226 штук для 11 апаратів 
автоматичного плазмоферезу  
«Автоферезіс – С», в які заготов-

лено 135,6 л донорської плазми 

 

— виконання програми    
щодо забезпечення та надання медичної допомоги хворим              

нефрологічного  профілю 

Під диспансерним наглядом лікарів закладів охорони здоров’я Дніпропетров-
ської області перебуває близько 15 тис. хворих з хронічною хворобою нирок. На  
базі 5 лікувально-профілактичних закладів замісну ниркову терапію методом гемо-
діалізу отримують 237 хворих, з них методом перитонеального діалізу лікується  
амбулаторно 90 хворих. Загальна сума витрат на забезпечення лікарськими засобами та 
витратними матеріалами центрів гемодіалізу у 2015 році склала — 109,1 млн грн    

(у 2014 р. — 41,9 млн грн).  
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—  виконання програми щодо боротьби із захворюванням на  

цукровий  діабет 

У реєстрі хворих на цукровий діабет, 
які отримують інсулінотерапію, 19 499 до-
рослих пацієнтів та 679 дітей. Препаратами 
інсуліну стовідсотково забезпечено потреби 
хворих на цукровий діабет дитячого та   
дорослого контингенту, а також переміще-

них з зони АТО та АР Крим. 

Проведено закупівлю препаратів інсуліну 

на загальну суму понад 56 млн грн.  

У чотирьох ендокринологічних відді-
леннях в школах самоконтролю отримали 
навчання понад 3900 хворих, на базі амбула-
торної школи — 2901 хворий, у двох школах 

самоконтролю для дітей — 311 дітей.  
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— виконання програми щодо зниження захворюваності на        

серцево-судинні  хвороби 

Протягом 2015 року закупівля пре-
паратів та виробів медичного призна-
чення у межах програми відбулася на 

18,4 млн гривень. 

Виконано 4710 оперативних втру-
чань, з них:  на відкритому серці — 253 
операції, 222 операції на серці 198      

дітям. 

В рамках вдосконалення невідклад-
ної допомоги хворим на гострий інфаркт 
міокарду проведено 728 процедур з   
тромболізису, з яких на догоспітальному 

етапі — 247 та 569 — на госпітальному.  
 

— виконання програми щодо надання медичної допомоги        

онкологічним  хворим 

Протягом 2015 року закупівля препаратів та виробів медичного призначення 

відбувалася на загальну суму 2,12 млн грн. 

Протягом року виявлено 12225 онкозахворювань, показник захворюваності 373,5 
на 100 тис. населення. За два останні роки показник збільшився на 2,8%. Серед  
вперше виявлених хворих на онкопатологію  спеціалізоване лікування отримали 

6086 осіб, що склало 61,1% взятих на облік, на 1,2% більше, ніж в минулому.  

Показник смертності від онкозахворювань в Дніпропетровській області стабільно 

знижується: за два останні роки — 1,9%, за десять — на 4,6%. 
 

— забезпечення імуносупресивними лікарськими засобами для 

забезпечення хворих з пересадженими органами 

Під наглядом лікарів станом на 01.01.2016 знаходяться 131 хворий з переса-
дженими органами, з них 121 — після трансплантації нирки, 6  — печінки,  2 — серця, 

та 2 хворих з пересадженими паращитоподібними залозами.   

Протягом року закупівля препаратів імуносупресивних лікарських засобів для 

цих хворих відбувалася на загальну суму 3,3 млн грн.  
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—  боротьба із захворюваннями крові, кровотворної та             

лімфатичної тканини 

Протягом року закупівля препаратів та виробів медичного призначення відбу-
валася на загальну суму 2,7 млн грн, що дозволило забезпечити лікування 160   
хворих на хронічний мієлоїдний лейкоз та 122 дорослих хворих на гемофілії та   

хворобу Вілебранта, з яких 4 — переселенці з Донецької та Луганської областей.  
 

— профілактика,  діагностика  та  лікування  вірусних гепатитів 

      Протягом 2015 року закупівля препаратів 
та виробів медичного призначення відбулася 

на загальну суму 314,6 тис. грн.  

У реєстрі хворих на хронічні вірусні гепатити 
зареєстровано 2986 пацієнтів. В рамках    
обласної Програми забезпечено лікування 
21 пацієнта з хронічним вірусним гепати-
том С, крім того, 134 пацієнти з хронічни-
ми вірусними гепатитами В і С отримали 
лікування у рамках «Державної цільової 
соціальної програми профілактики, діаг-
ностики та лікування вірусних гепатитів на 

період до 2016 року». 
 

7) Подальший розвиток первинної медико-санітарної допомоги 

      Протягом 2015 року відкрито 7 додат-
кових амбулаторій загальної практики  — 
сімейної медицини у містах області (м. 
Кривий Ріг — 4, м. Павлоград — 1, м. Ні-
кополь — 2). Всього в області функціонує 
409 амбулаторій загальної практики —  

сімейної медицини. 

      З 1 січня 2016 року в області практи-
кують 1263 сімейних лікаря, якими обслу-
говується 80% населення, що на 4%       

більше, ніж у 2014 році (76%).  

      Протягом року підготовлено 194 лікаря 
та 571 медична сестра загальної практики — 
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сімейної медицини, у т. ч за кошти місцевих бюджетів — 240, на що витрачено 496,5 

тис. грн. 

За кошти місцевих бюджетів в заклади первинної медико-санітарної допомоги: 

 придбано медичне обладнання та 
3 автомобілі на суму — 21,1 млн грн   

(2014 р. — 4,8 млн грн); 

 медикаменти для надання невід-
кладної допомоги на суму – 7,0 млн грн 

(2014 р. — 4,2 млн грн); 

 проведено ремонти та реконстру-
кції на суму — 39,9 млн грн (2014 р. — 

11,5 млн грн);  

 функціонують 34 регіональні навча-
льно-практичних центри з питань сімей-
ної медицини, де пройшли навчання   
понад 92% сімейних лікарів та сестер 

медичних; 

 надано житло 26 медичним працівникам, з них 11 — первинної медичної допомоги; 

 

  

 

       У листопаді  підведено результати 
II обласного конкурсу на кращу амбула-
торію області, якими визначено Орлів-
щинську амбулаторію загальної практи-
ки — сімейної медицини Новомосковсь-
кого районного центру ПМСД та амбула-
торію загальної практики — сімейної 
медицини №1 Дніпропетровського 

центру ПМСД №11. 
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8)  У вересні 2015 року у Дніпропетровську проведено          
Всеукраїнську нараду з питань розвитку і функціонування первинної 

медичної допомоги 

 Нарада відбулася за участю   
керівників структурних підрозділів 
МОЗ України та заступників голів обла-
сних та Київської міської державних 
адміністрацій, Донецької і Луганської 
обласних військово-цивільних адмініст-
рацій. Під час наради було обговорено 
перспективну структурно-функціональну 
модель первинної медичної допомоги, 
фінансування первинної медичної допо-
моги та взаємодію закладів охорони 
здоров'я з надання первинної та вторин-

ної медичної допомоги.  

 Також учасники заходів відвіда-
ли центри первинної медико-санітарної допомоги м. Дніпропетровська та ознайоми-

тись з   організацією їх роботи. 
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9) У Дніпропетровську відкрито реабілітаційний центр для    

бійців АТО 

Перших пацієнтів прийняв реабілітаційний центр в обласному госпіталі для 
ветеранів війни. Він розрахований на 40 ліжок. Тут проведено ремонт, закуплено 
необхідне обладнання. На придбання медичного обладнання для фізичної реабілітації 

витрачено кошти на загальну суму 3 млн гривень.  

       До повноцінного життя бій-
ців АТО з ураженнями спинного 
і головного мозку, порушення-
ми опорно-рухового апарату  
лікуватимуть комплексно — так, 
як роблять в європейських  
країнах. Одночасно буде фізич-
на, психологічна, соціальна  
реабілітація та медикаментозне 
лікування. Відділення оснащене 
сучасним обладнанням для най-
різноманітніших фізіотерапевти-
чних процедур та тренажерами 
для лікувальної фізкультури. 
Спеціалісти центру пройшли  
тренінг з питань надання психо-
логічної допомоги від литовсь-
ких медиків, які мають великий 
досвід в реабілітації після важ-

ких потрясінь.  
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10) Вперше за останні 10 років за дорученням керівника      
області Валентина Резніченка за кошти обласного бюджету для     
лікувально-профілактичних закладів області придбано 46 одиниць 
обладнання на загальну суму 129,0 млн грн  
 

 У тому числі закуплено: 
 

 2 комп’ютерні томографи, 

 1 МРТ,  

 1 генетичний аналізатор,  

 5 апаратів ШВЛ екстракласу,  

 система штучного кровообігу,  

 система ультразвукової діагностики екстракласу,  

 система хірургічна навігаційна для проведення оперативних 
 втручань на мозку та ін.  
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 Це дозволило отримувати своєчасне,  

високоспеціалізоване обстеження та якісне 

лікування дітей та дорослих, коли не можна 

втрачати жодної хвилини. 
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Перспективи розвитку охорони здоров’я 

Дніпропетровської області у 2016 році 
 

1. Оптимізація ліжкового фонду з метою уникнення дублюючої 
стаціонарної допомоги та переорієнтування коштів на вдосконалення 
на рівні сучасних вимог надання стаціонарної допомоги за профілями, 

покращення матеріально-технічної бази. 

2. Стандартизація медичної допомоги шляхом завершення впровадження 

локальних протоколів для здійснення контролю за  якістю та обсягами надання ме-
дичної допомоги. 

3.  Розширення мережі амбулаторій в рамках впровадження Проекту Світо-

вого банку «Поліпшення охорони здоров’я  на службі у людей» у Дніпропетровській 
області з метою наближення первинної медико-санітарної допомоги, а саме         

відкриття додаткових 64 лікарських амбулаторій протягом чотирьох   

років у містах Дніпропетровську (29 амбулаторій) та Кривому Розі (35 амбулаторій).  
Підвищення якості надання медичної  допомоги хворим з гострими серцево-

судинними захворюваннями шляхом створення у 3 багатопрофільних       
лікарнях відділень екстреної (невідкладної) допомоги (у містах Дніпро-

петровську, Кривому Розі, Павлограді).  

4. Проведення оперативних втручань на відкритому серці в умовах 

Дніпропетровського обласного центру кардіології та кардіохірургії мешканцям     
області з тяжкими серцево-судинними захворюваннями.  

5. Створення другого центру реабілітації для ветеранів війни, в      

першу чергу для учасників АТО, на базі Дніпропетровського обласного госпіталю 

для ветеранів війни  с. Роздори Синельниківського району. 

6. Створення першого обласного спеціалізованого Центру торакальної 

хірургії в умовах Дніпропетровської багатопрофільної клінічної лікарні №4 шляхом 

об’єднання відділень торакальної онкології, хірургії та — пульмонології. 


