
Проект  

 

Звіт про виконання у 2016 році обласної Програми забезпечення  

населення Чернігівської  області спеціалізованою медичною допомогою 

на 2016-2020 роки  

 

Програма передбачає надання кардіологічної, нефрологічної, 

стоматологічної, ендокринологічної спеціалізованої медичної допомоги дорослому 

і дитячому населенню.  
Удосконалюється діагностика вроджених вад та спадкової патології шляхом 

проведення масового скринінгу новонароджених щодо виявлення моногенних 

захворювань (фенілкетонурія (ФКУ), вроджений гіпотиреоз, адреногенітальний 

синдром, муковісцидоз). Протягом 2016 року обстежено 8258 новонароджених 

(98,7%), випадків спадкової патології та пізнього встановлення діагнозу ФКУ не 

зареєстровано. Відмов батьків від проведення скринінгу не було.  

В області зареєстровано 25 дітей хворих на фенілкетонурію, які  проходять 

лікування шляхом призначення спеціальної дієти з гідролізатами білка. На 

сьогоднішній день забезпеченість гідролізатами білка достатня.  

При активній підтримці лікарів обласної медико-генетичної консультації 

(ОМГК) в області створена асоціація батьків дітей, хворих на ФКУ. Щорічно 

проводиться перевірка стану надання медичної допомоги дітям, хворим на ФКУ, в 

дитячих поліклініках м. Чернігова, в районах області, а також перевірка якості 

збору матеріалу для скринінгу новонароджених на ФКУ і своєчасне його 

направлення до Харківського медикогенетичного центру. Всі діти, хворі на ФКУ, 

перебувають під диспансерним наглядом, оглядаються вузькими спеціалістами, 

проходять лікування в реабілітаційному центрі для дітей-інвалідів «Відродження». 

Забезпеченість всіх дітей лікувальним харчуванням задовільна. Диспансерний 

нагляд за хворими зі спадковою патологією здійснюється лікувально-

профілактичними закладами області спільно з генетиками, згідно «Нормативів 

надання медико-генетичної допомоги», затвердженими наказом МОЗ України від 

31.12.2003 року № 641/84 «Про удосконалення медико-генетичної допомоги в 

Україні».  

КЛПЗ «Чернігівська обласна стоматологічна поліклініка» є закладом, який 

надає вторинну та третинну стоматологічну медичну допомогу населенню області. 

Заклад розрахований на 620 відвідувань в зміну, укомплектований лікарями-

стоматологами, медичними сестрами, зубними техніками та іншим персоналом.  

Забезпеченість медичних закладів області  лікарями стоматологічного 

профілю становить 3,8 на 10 тис. населення (по Україні – 3,3). Відсоток 

атестованих лікарів складає 83,6%, медичних сестер – 75,6%, зубних техніків – 

86,6%. Постійно приділяється увага своєчасному підвищенню кваліфікації та 

атестації співробітників.  

Протягом 2016 року закладом надана лікувально-профілактична допомога 

118,6 тис. осіб,  ортопедична допомога - 126,7 тис. осіб.  

Фахівцями Чернігівської обласної стоматологічної поліклініки проводиться 

виїзна консультативно-лікувальна робота. Так, у 2016 році було здійснено 12 

виїздів до районів області, під час яких кваліфікована стоматологічна допомога 

надавалась безпосередньо за місцем проживання пацієнтів. У виїздах були задіяні 
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23 лікарі-стоматологи. Всього під час виїздів стоматологічна допомога надана 339 

особам, з них 265 сільським мешканцям. 

На базі закладу працює філія кафедри післядипломної освіти лікарів ВДНЗУ 

«Українська медична стоматологічна академія», де проходять підготовку лікарі-

інтерни за спеціальністю «Стоматологія». Наразі в закладі працюють 6 

позаштатних асистентів кафедри, на базі поліклініки проходять інтернатуру 

випускники стоматологічних факультетів майже всіх медичних закладів України. 

Щороку проводиться підготовка лікарів-інтернів, практика студентів ВУЗів 

та медичного коледжу (медсестри та зубні техніки), а також курси підвищення 

кваліфікації лікарів – стоматологів області, медичних сестер зі стоматології та 

зубних техніків стоматологічних закладів області. 

Крім того, виключно на базі обласної стоматологічної поліклініки 

проводяться виїзні цикли тематичного удосконалення для лікарів стоматологічного 

напрямку. Щорічно підвищують кваліфікацію близько 100 лікарів з медичних 

закладів Чернігівщини. Впроваджена дистанційна система навчання. На базі 

поліклініки проходять міжобласні та міжнародні науково-практичні конференції, 

семінари, майстер-класи зі стоматологічних дисциплін. 

На виконання завдань Програми у 2016 році Чернігівською обласною 

стоматологічною поліклінікою проведена наступна робота:  

- рентгенологічних досліджень – 24677 (в 2015 році – 23629);  

- проліковано зубів з приводу карієсу та його ускладнень – 84498 (в 2015 році – 

84338); 

- закінчено курсів лікування захворювань пародонту – 2924 (в 2015 році – 2351) та 

слизової оболонки порожнини рота – 551 (в 2015 році – 465); 

- проведена художня реставрація зубів у 3899 хворих (в 2015 році – 3308), з них 

сільські жителі – 1380 (в 2015 році – 1162); 

- покращилось хірургічне лікування зубощелепної патології: видалено зубів – 

25331 (в 2015 році – 23748), у сільських мешканців – 8849 (в 2015 році – 6628), 

зроблено операцій – 3368 (в 2015 році – 2847), у сільських мешканців – 1279      (в 

2015 році – 927); 

- вживлено імплантів – 121 (в 2015 році – 120). 

Здійснено 16 виїздів, оглянуто 386 хворих (в 2015 році – 316), з них 265 

сільських жителів (в 2015 році – 209).  

Постійно проводиться організаційно-методична робота, направлена на 

підвищення ефективності профілактики і лікування стоматологічних захворювань 

серед населення. 

 

В області забезпечений розвиток донорства, інфекційної безпеки, 

задоволення потреби населення області в якісних компонентах та препаратах крові. 

Обласна станція переливання крові з метою інфекційної безпеки донорської крові 

здійснює профілактику інфекційних захворювань, які можуть бути передані при 

переливанні крові. 

У 2016 році за кошти медичної субвенції для скринінгових обстежень 

донорів на гепатит В було отримано 16 комплектів тест-систем на загальну суму 

20352,00 грн., на гепатит С – 16 комплектів тест-систем на загальну суму 20928,00 
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грн., на сифіліс – 16 комплектів тест-систем на загальну суму  24432,00 грн., 38 

комплектів тест-систем IV покоління для діагностики ВІЛ-інфекції на суму 

125626,92 грн.. 

За кошти Державного бюджету на 2016 рік було надано для тестування 

донорської крові на бліду трепонему 47 наборів на загальну суму                       

213868,80 грн., 51 комплект для діагностики гепатиту С на загальну суму 

212976,06 грн., 121 комплект для діагностики гепатиту В на загальну суму 

200724,48 грн., 48 тест-систем для одночасного виявлення антитіл до ВІЛ-1 на 

загальну суму 304430,40 грн.. 

Заготівля крові проводиться виключно в пластикову тару типу «Гемакон». За 

рахунок коштів Державного бюджету було отримано 1291 одноразовий комплект 

витратних матеріалів для проведення автоматичного плазмаферезу на загальну 

суму 744661,71 грн., для забору крові – 5000 зчетверених контейнерів на загальну 

суму 1150250,00 грн., 56 комплектів для аферезу «Амікус» на загальну суму 

226414,16 грн.. За кошти медичної субвенції отримано 610 подвійних контейнерів 

(350/300мл) на загальну суму 49257,15 грн., 1372 подвійних контейнери для крові з 

розчином антикоагулянту ЦФДА-1 на суму 76398,0 грн., 104 потрійних контейнери 

(450/400/400 мл) на суму 8099,48 грн.. 

Спеціалізована лікувально-профілактична допомога хворим нефрологічного 

профілю проводиться на базах Чернігівської обласної лікарні (обласний центр 

нефрології та гемодіалізу), у відділеннях амбулаторного гемодіалізу на базі 

Прилуцької центральної міської лікарні, Ніжинської центральної міської лікарні та 

Корюківської центральної районної лікарні. 

Протягом 2016 року в обласному центрі нефрології та гемодіалізу на базі 

Чернігівської обласної лікарні програмним гемодіалізом проліковано 156 хворих. 

На даний час лікування цим методом в обласній лікарні отримує 126 хворих: 57 

хворих у відділенні нефрології та гемодіалізу, 29 хворих у відділенні 

амбулаторного гемодіалізу на базі Прилуцької центральної міської лікарні, 32 

хворих у відділенні амбулаторного гемодіалізу на базі Ніжинської центральної 

міської лікарні, 8 хворих у відділенні амбулаторного гемодіалізу на базі 

Корюківської центральної районної лікарні.  

Лікування програмним гемодіалізом у недержавному діалізному центрі 

«Фрезеніус Медікал Кер Україна» отримують 96 хворих (90 – м.Чернігів, 6 – 

переміщених осіб із зони АТО).  

21 хворий лікується постійним амбулаторним перитонеальним діалізом та 14 

хворих із трансплантованою ниркою та 2 хворих з трансплантованою печінкою 

отримують імуносупресивну терапію. 

Протягом 2016 року для надання спеціалізованої медичної допомоги хворим 

нефрологічного профілю методом гемодіалізу та перитонеального діалізу з 

місцевих бюджетів направлено 68,9 млн гривень. 

 

Станом на 01.01.2017 року на черзі для безкоштовного слухопротезування 

перебуває 827 осіб. Із них: інвалідів Радянської армії – 12 осіб; учасників ІІ 

Світової війни – 385 осіб; інші пільгові категорії (учасники ліквідації аварії на 

ЧАЕС та постраждалі, інваліди праці, діти війни) – 124 особи; інваліди загального 
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захворювання – 109 осіб; пенсіонери за віком – 197 осіб. 

У серпні місяці 2016 року було отримано 29 слухових апаратів для 

безкоштовного слухопротезування пільгових категорій населення. На 01.01.2017 

року забезпечено слуховими апаратами: інвалідів ІІ Світової війни – 18 осіб, 

учасників бойових дій – 1 особа, учасників ІІ Світової війни – 7 осіб, інвалідів 

Радянської Армії – 1 особа. На 01.01.2017 року залишається 2 слухових апарати. 

Питання слухопротезування пільгових категорій населення знаходиться на 

постійному контролі. 

 

В структурі загальної захворюваності хвороби системи кровообігу посідають 

перше місце. В області проводиться робота, спрямована на покращання організації 

та підвищення якості надання медичної допомоги населенню з хворобами системи 

кровообігу.  

Широко застосовується тромболітична терапія для надання невідкладної 

допомоги при гострих коронарних синдромах, тромбоемболії легеневої артерії 

(ТЕЛА), ішемічних інсультах. За 2016 рік проведено 193 тромболізиси (2015 р. – 

243), з них 169 при гострому коронарному синдромі (інфаркті) (2015 р. – 202), 5 

при інсультах  (2015 р. - 10) та 19 при тромбоемболії легеневої артерії (2015 р. – 

31). Забезпечення тромболітичними препаратами у 2016 році проводилося за 

рахунок препаратів, отриманих за кошти Державного бюджету та залишків 

препаратів, отриманих в 2015 році згідно обласної програми «Профілактика 

серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань».  

 

На сьогоднішній день найактуальнішим в Чернігівській області залишається 

питання надання високоспеціалізованої кардіологічної медичної допомоги хворим 

із серцево-судинними хворобами. На базі міської лікарні № 2 Чернігівської міської 

ради створений високотехнологічний обласний спеціалізований центр по наданню 

медичної допомоги хворим з гострим інфарктом та гострою церебральною 

патологією, де впроваджено коронарографію та стентування коронарних артерій. 

Протягом 2016 року в центрі проведено 627 коронаровентрикулографій (КВГ), з 

яких 219 проведено хворим з гострим коронарним синдромом (ГКС) та 480 

стентувань коронарних артерій, з них 259 при ГКС 169 хворим (2015 – відповідно 

проведено 337 КВГ та 274 стентувань коронарних артерій 136 хворим на ГКС). 

Також в центрі  проведено 40 операцій на серці (2015 – 15 таких операцій) із 

застосуванням апарату штучного кровообігу.   

На базі обласного кардіологічного диспансеру та ЛПЗ області працює 

дистанційно-діагностичний комплекс передачі ЕКГ по телефону «Тредекс-

Телекард». На сьогоднішній день не укомплектовані новими датчиками для 

системи «Телекард» центри первинної медико-санітарної допомоги та деякі 

центральні районні лікарні. Не встановлені передавачі в Козелецькому та 

Носівському районах, не працює система в Бобровицькому, Куликівському, 

Менському, Прилуцькому, Ріпкинському, Семенівському та Чернігівському 

районах, Сновській громаді. З інших 12 районів по системі «Телекард» з початку 

2016 року прийнято та розшифровано 550 ЕКГ, діагноз інфаркт міокарду 

виявлений та підтвердився у 128 випадках, або в 23,3% випадків, що дає змогу 
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забезпечувати своєчасну діагностику, вибирати тактику лікування на відстані (за 

аналогічний період 2015 року – 540 ЕКГ та 128 випадки, або 23,7%), порушення 

ритму виявлені в 70 випадках, або 12,7% (за 2015 рік – 90, або 16,7%).  

 

В медичних закладах області проводяться заходи по своєчасному виявленню 

цукрового та нецукрового діабету, забезпеченню хворих на діабет лікарськими 

засобами та виробами медичного призначення.  

З метою забезпечення ліками хворих на цукровий та нецукровий діабет, у 

2016 році області виділені цільові видатки з державного бюджету місцевим 

бюджетам у сумі 16,8 млн грн, що на 1,7 млн грн. більше аналогічних видатків 

2015 року. Повністю забезпечені інсулінами діти та вагітні. 

За попередніми даними, станом на 01.01.2017 р., в області зареєстровано 

27499 хворих на цукровий діабет, із них 5855 хворих отримують інсулін. 

Значна увага приділяється питанням самоконтролю перебігу цукрового 

діабету. З метою самоконтролю хворих на цукровий діабет, профілактиці 

ускладнень захворювання, пропаганди здорового способу життя на обласному 

телебаченні проводиться телевізійна «Школа самоконтролю та соціальної адаптації 

хворих на цукровий діабет». На базі обласної лікарні функціонують «Школа 

соціальної адаптації хворих на цукровий діабет», де протягом 2016 року пройшло 

навчання 685 хворих та кабінет «Діабетична стопа», де  обстежено 816 хворих. 

Заняття проводяться на добровільних засадах.  

З метою покращення поінформованості населення з проблем цукрового 

діабету медичні працівники проводять активну санітарно-просвітню роботу. За 

2016 рік проведено 299 лекцій та 1070 бесід, випущено 53 санітарних бюлетені, 

підготовлені 6 виступів на телебаченні, 1 виступ на радіо, вміщено  4 статті в 

засоби масової інформації.  

 

В області здійснюються заходи, спрямовані на ведення здорового способу 

життя, особистої мотивації населення до збереження та поліпшення здоров'я.  

З метою формування у населення відповідального ставлення до свого 

здоров’я та здоров’я оточуючих, усвідомлення життєвої необхідності у здоровому 

способі життя закладами охорони здоров’я спільно з державними установами та 

недержавними громадськими організаціями проводяться інформаційно-освітні та 

пропагандистські заходи щодо збереження та зміцнення здоров’я, утвердження 

засад здорового способу життя, профілактики негативних явищ у молодіжному 

середовищі.  

Через засоби масової інформації проводиться систематичне інформування  

населення про переваги здорового способу життя, профілактику шкідливих звичок. 

Протягом 2016 року в обласних, міських та районних ЗМІ з цих питань проведено 

90 телепередач, 53 радіопередачі, опубліковано 236 статей в газетах. В 

електронних ЗМІ – «Чернігівський монітор», «Високий вал», «0462.ua», «Час 

Чернігівський», «GOROD», «ПІК Події та коментарі» в поточному році з питань 

профілактики шкідливих звичок та здорового способу життя опубліковано 134 

статті. 

В обласних газетах «Деснянська правда», «Гарт», «Вісник», «Чернігівські 
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відомості»», «Чернігівщина» організовані постійно діючі рубрики «Ваше 

здоров’я», «Здоров’я», «Будьмо здорові». Лікарі та головні фахівці приймають 

участь у передачах «Будьте здорові», «Розмова без нотацій», «Абетка здоров’я» – 

на обласному телебаченні та передачі «Ескулап» – на міському телебаченні. На 

обласному радіо медики приймають участь у передачах «Будьте здорові. Вчимо не 

хворіти», «Факти, коментарі, акценти», в яких висвітлюються питання 

реформування галузі охорони здоров’я, профілактики соціально-небезпечних 

захворювань, популяризації здорового способу життя тощо.  

Медичні працівники постійно проводять інформаційно-роз’яснювальну 

роботу серед молоді. У 2016 році організовано та проведено 10596 лекцій, 127090 

бесід, 99 тематичних вечорів, 162 відеодемонстрації, оформлено 2378 куточків 

здоров’я та санітарних бюлетенів.  

Організовані та проведені інформаційно-освітні кампанії до Всесвітнього дня 

боротьби із захворюванням на туберкульоз, Всесвітнього дня боротьби проти раку, 

Всесвітнього дня боротьби з глаукомою, Всесвітнього дня здоров’я, акції «Серце 

до серця» та «Спорт для всіх», тижня планування сім’ї та обережного 

використання антибіотиків, профілактика грипу, Всесвітнього дня боротьби з 

курінням, Всесвітнього дня донора, Міжнародного дня боротьби з наркоманією та 

хронічною обструктивною хворобою легень, Всесвітнього дня серця, Всесвітнього 

дня паліативної та хоспісної допомоги, Всесвітнього дня боротьби з цукровим 

діабетом, Всесвітнього дня боротьби з раком молочної залози, Всесвітнього дня 

боротьби зі СНІДом. Під час акцій здійснювалась лекційно-тренінгова робота, 

бесіди, тематичні вечори, «круглі столи», виставки санітарних бюлетенів.  

На допомогу медичним працівникам видані та розповсюджені методичні 

рекомендації та інформаційні матеріали: «Куріння сигарет спричиняє розвиток 

раку легень», «Про проведення Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом», 

«Зупинимо туберкульоз», «Туберкульоз та його профілактика», «Туберкульоз 

можна вилікувати», «Всесвітній день здоров’я», «Всеукраїнська акція «Серце до 

серця», «Всесвітній день боротьби з курінням», «Основні відомості про вживання 

тютюну», «Туберкульоз та тютюн», «Планування сім’ї», «Як зберегти 

репродуктивне здоров’я», «Міжнародний день наркоманії», «Наркоманія – 

смертельна небезпека», «Кров об’єднує всіх», «Корисні поради для охочих стати 

донорами», «Профілактика серцево-судинних захворювань», «Всесвітній день 

боротьби з раком молочної залози», «Другий Всесвітній тиждень правильного 

застосування», «Антибіотики: використовуйте обережно!», «14 листопада – 

Всесвітній день діабету», «Перевір свій рівень цукру», «Міжнародний день 

боротьби з день хронічною обструктивною хворобою легень», «Всесвітній день 

боротьби зі СНІДом», «Інфографіка з профілактики грипу», «Шість корисних 

звичок для профілактики грипу». 

З метою забезпечення населення доступною та популярною інформацією про 

здоров’я, його соціальні та економічні детермінанти на веб-сайті управління 

охорони здоров’я облдержадміністрації постійно висвітлюються питання 

профілактики захворювань та здорового способу життя.  

 


