
 Надання медичної допомоги на поліклінічному етапі проводиться в  

2-х Центрах первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) та в 

Консультативно-діагностичному центрі. 

Центр первинної медико-санітарної допомоги №1, найпотужніший в 

районі, обслуговує 229 556 тис., з них 186 749 дорослих  та 42 807 дітей. До 

складу центру входить 5 філій, в яких розташовано 28 амбулаторій 

загальної практики/сімейної медицини (з них 3 окремо стоячих) 

   Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 обслуговує 90044 тис., з 

них 75 855 дорослих та 14 189 дітей. Центр складається з 3 філій, в яких 

розташовано 10 амбулаторій загальної практики/сімейної медицини (з них 4 

окремо стоячих) та підпорядковуються всі 3 відділення невідкладної медичної 

допомоги. 

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

КНП "Центр ПМСД №2", КНП "КДЦ") працює 512 лікарів та 615 медичних  

сестер (фізичних осіб). 

На 01.01.2016 на обліку перебуває 8379 осіб учасників бойових дій, 

інвалідів війни, учасників війни, осіб прирівняних по пільгах.  

За 2015 рік отримали медичну реабілітацію на рівні первинної медико-

санітарної допомоги (денні стаціонари 878 - 10,5%, стаціонари вдома 4057- 

48,4%) та в стаціонарних закладах (шпиталь ІВВВ, інші стаціонарні заклади) 

3333 (39,8 %) осіб учасників бойових дій, інвалідів війни, учасників війни, 

осіб прирівняних по пільгах.   

Проведено профілактичні огляди та медичну реабілітацію (терапевти, 

хірурги, невропатологи, офтальмологи, стоматологи) 8333 - 97,9% учасників 

бойових дій, інвалідів війни, учасників війни, осіб прирівняних по пільгах. 

Медична допомога чорнобильському контингенту здійснюється 

лікарями дільничної мережі та вузькими спеціалістами. Під диспансерним 

наглядом протягом  2015 року знаходилось 3944 особи, з них ліквідаторів 

аварії на ЧАЕС – 3199 особи, евакуйовані 605 осіб, переселенці - 130. 

Диспансеризацію проведено 98,9 % осіб. В стаціонарних закладах міста було 

проліковано 21,8%. Санаторно-курортним лікуванням було забезпечено 

3,1%. Для забезпечення медикаментами на пільгових умовах 

чорнобильського контингенту за рік було виділено 547134,23 грн., виписано 

3405 рецептів. Середня вартість одного виписаного  складає 118,39 грн. 

Для забезпечення медикаментами пільгових верст населення протягом 

2014 року було витрачено 6 446362, 55 грн. Виділена сума коштів в 

розрахунку на одного пільговика на рік складала 160,68 грн.  

В усіх медичних закладах Оболонського району, що підпорядковані 

управлінню охорони здоров'я Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації, забезпечено безвідмовне та безкоштовне надання медичної 

допомоги всім громадянам та сім'ям, які переселилися з тимчасово окупованих 

територій та територій на яких проводиться антитерористична операція 

(територія Автономної Республіки Крим, м. Севастополя, Донецької та 

Луганської областей). 



На території Оболонського району розташовано 4 компактних місця 

для перебування вимушених переселенців, з території Автономної  

Республіки Крим, м. Севастополя, Донецької та Луганської областей, а саме: 

санаторій «КТТУ» (м. Київ, Пуща Водиця, вул. Юнкерова, 9/13), дитячий 

оздоровчий табір «Спутник» (м. Київ, вул. Юнкерова, 9/14), готельний 

комплекс «Джерело» (м. Київ, Пуща-Водиця, вул. Курортна, 4) та Центр 

соціальної реабілітації "Ковчег" (м. Київ, вул. Гамарника, 40).  

Адміністрацією Комунального некомерційного підприємства «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги №2» Оболонського району                    

(пр-т. Мінський, 8) на базі готелю «Джерело» організовано медичний пост, 

на якому працюють дві медичні сестри. Всім необхідним устаткуванням та 

інструментарієм персонал медичного посту забезпечено. 

Для мешканців санаторіїв двічі було проведено виїзні медичні огляди 

спеціалістами. Оглядами було охоплено всіх бажаючих пройти медичне 

обстеження у лікарів загальної практики - сімейної медицини, лікарів 

невропатологів, кардіологів, окулістів та педіатрів, здати аналіз крові на 

рівень цукру та холестерин, зробити УЗД щитовидної залози та кардіограму 

серця і одержати кваліфіковану консультацію. 

На 01.11.2015 було зареєстровано 5115  звернень вимушено переселених 

осіб з тимчасово окупованих територій за медичною допомогою до КНП 

Оболонського району «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1», 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги №2», «Консультативно-

діагностичний центр» Оболонського району, із них 2382 звернення стосовно 

здоров’я дітей. 

З 26.11.2014 по 30.12.2015 в центри первинної медико-санітарної 

допомоги Оболонського району з територій, на яких проводиться 

антитерористична операція та АРК Крим звернулось з метою проходження 

профілактичного медичного огляду 2111  дітей. З них 858 дітей дошкільного 

віку та 1253 дітей  шкільного віку.  

Вимушені переселенці, з території Автономної Республіки Крим, 

м.Севастополя, Донецької та Луганської областей, які звертались до 

управління охорони здоров’я щодо працевлаштування за медичним профілем 

- були забезпечені робочими місцями. 

 4 особи працевлаштовані в КНП «Консультативно-діагностичний 

центр» Оболонського району, 4 особи в КНП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги  №2» Оболонського району та 3 особи в КНП «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги  №1» Оболонського району. 

В закладах охорони здоров'я підпорядкованих управлінню охорони 

здоров'я Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації  

організовано медичне забезпечення членів сімей бійців, загиблих та 

поранених бійців 12 БТО «Київ» та тих, які приймали участь в 

антитерористичній операції.  Забезпечено першочергове безкоштовне 

лабораторне обстеження, УЗД, рентгенологічне, функціональна діагностика 

та МРТ, консультації спеціалістів. Демобілізованих осіб запрошують в 

лікувальні установи для проведення медичного огляду і визначення тактики 



подальшого лікування та заходів реабілітації. Проводиться лікування в умовах 

денних стаціонарів (соматичного та хірургічного). В разі необхідності 

проводиться оформлення документів на МСЕК. 

На 18.12.2015 документи 30 осіб направлені на МСЕК (29 осіб 

пройшли МСЕК). Із них: 17 особам встановлено від 5% до 25 % втрати 

працездатності в результаті поранення або травми; 1 особу після огляду 

направлено на додаткове обстеження; 11 осіб отримали ІІІ групу 

інвалідності; медична реабілітація проводиться згідно ІПР (індивідуальної 

програми реабілітації). 

З метою забезпечення якісних медичних послуг: 

- в  квітні – грудні було проведено капітальний ремонт приміщень Філії № 

4 Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико – 

санітарної допомоги № 1» Оболонського району м. Києва по вул. Лайоша 

Гавро, 26 на суму 470,7 тис.грн. 

- на базі Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної 

медико – санітарної допомоги № 2» Оболонського району м. Києва в вересні 

2015 року відкрито пункт невідкладної медичної допомоги для 

обслуговування дитячого населення району. 

- в листопаді з метою оптимізації надання медичної допомоги пацієнтам 

ендокринологічного профілю, задля сприяння зменшення ускладнень та 

інвалідизації хворих на цукровий діабет, тощо, на базі Комунального 

некомерційного підприємства «Консультативно – діагностичний центр» 

Оболонського району м. Києва відкрито «Школу соціальної адаптації хворих на 

цукровий діабет». 

З метою розширення діагностичних можливостей та дотримання високого 

рівня надання медичної допомоги в КНП «Консультативно-діагностичний 

центр» Оболонського району було придбано біохімічний, гематологічний  

аналізатори, обладнання  для лабораторної та інших  служб на 870,0 тис. грн. 

 


