
Інформація щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з 

обмеженими фізичними можливостями в медичних закладах, які належать 

до управління охорони здоров'я Оболонської РДА 

 

 
 

 В закладах охорони здоров’я проводиться постійна робота по організації 

безбар’єрного середовища для громадян з обмеженими фізичними 

можливостями. На базі відділень відновного лікування працюють реабілітаційні 

комісії, до складу яких входять кардіологи, невропатологи, травматологи та 

фізіотерапевти, які колегіально оглядають хворих та призначають необхідне 

лікування в повному обсязі. У кожному відділені відновного лікування 

виділені койко-ліжка для медикаментозної реабілітації інвалідів. 

 Крім того, на перших поверхах закладів створені кабінети для 

обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями та санвузли для 

таких осіб,  входи в заклади облаштовані пандусам.  

Також, організовано надання медичних послуг громадянам з вадами 

слуху та мови. В лікувальних установах для пацієнта з вадами слуху в 

супроводі сурдолога передбачено позачерговий прийом лікаря-спеціаліста. Для 

осіб, які мають погіршений зір передбачено супровід медичною сестрою до 

кабінету необхідного  спеціаліста. В холі медичних установ розміщено об’яви 

щодо позачергового обслуговування осіб з вадами зору в супроводі 

перекладача – дактилолога. 

 Наявна візуальна інформація про розташування місць та послуг для 

людей з обмеженими фізичними можливостями. 

Лікарями закладів охорони здоров'я підпорядкованих управлінню 

охорони здоров'я Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації 

проводиться робота по уточненню списків інвалідів, дітей-інвалідів з важкими 

формами інвалідності, для забезпечення регулярного медичного 

спостереження. 

  На території, яку обслуговують районні лікувальні установи перебуває на 

обліку 1139 осіб з обмеженими можливостями, з них: 589 осіб – пересуваються 

самостійно, 177 осіб – пересувається на інвалідних візках, 374 осіб – 

знаходиться в лежачому положенні та обслуговуються лікарями на дому. 

Забезпечується забір крові на дому, взяття мокротиння на відповідний аналіз з 

метою попередження розповсюдження захворюваності на туберкульоз в групах 

ризику. Всі хворі перебувають на диспансерному обліку. 

У разі необхідності, особам з інвалідністю проводиться обстеження в 

межах можливостей лікувально-профілактичних комунальних закладів охорони 

здоров’я, оформлюються документи на МСЕК та надається заявка в проведенні 

виїзних засідань (на дому) медико-соціальних експертних комісій. 

Упродовж 9 місяців 2017 року комісіями ЛКК лікувальних установ 

видано 152 медичних висновки на одержання державної соціальної допомоги 

на дітей-інвалідів до 18 років.   

 

 



Направлено на МСЕК 773 осіб із них: 

- первинних – 186; 

- повторних направлень– 567 (із них 59 осіб для отримання індивідуальної 

програми реабілітації; 4 – на автотранспорт, 1 – на електроколяску). 

З метою забезпечення інвалідів технічними засобами реабілітації на 

ЦЛКК за 9 місяців 2017 року видано 762 висновки про потребу в засобах 

технічної реабілітації, в тому числі: 

- крісла коляски – 29; 

- ходунки – 20; 

- милиці – 18; 

- палиці – 28; 

- ортопедичне взуття – 74;  

- протезування молочної залози – 35;  

- сидіння та підставки для унітазу – 18;  

- сидіння східці для ванної кімнати – 18; 

- засоби особистої гігієни – 326;  

- забезпечені формою 70/о – 957, із них учасників АТО – 35. 

 

    Забезпечення медикаментами на пільгових умовах вище зазначених 

категорій населення проводиться в межах кошторисних призначень, згідно 

чинного законодавства. 

       З метою запровадження для людей з обмеженими можливостями ще більш 

якісного доступу до медичних установ управлінням охорони здоров’я 

Оболонської РДА були надані пропозиції до Міської комплексної цільової 

програми «Київ без бар’єрів» на 2018-2021 роки про потребу в оснащенні 

підпорядкованих закладів стендами та табличками нумерації поверхів та 

номерів кабінетів рельєфним літерно-цифровим або рельєфно-крапковим 

шрифтом  Брайля для осіб з вадами зору для дублювання важливої інформації  

для пацієнтів. Також  для покращення доступу особам з обмеженими 

можливостями до медичної установи передбачити в міській програмі 

встановлення на вході закладів охорони здоров’я систем виклику чергового 

медичного персоналу (дзвінок).  

 

За інформацією Управління охорони здоров’я  

 


