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Шановні колеги! Дорогі однодумці!
Все своє професійне життя я не стомлююся повторювати: той, хто обрав для себе шлях медичного працівника,

приречений на щоденну важку працю, постійне навчання та кропітку роботу із самовдосконалення заради пацієнта!
2020 рік виявився для всіх нас роком великих викликів. І найскладнішим із них стала пандемія COVID-19. Сьогодні її
подолання є чи не найпріоритетнішим завданням для світової спільноти. І, на жаль, наразі ніхто у всьому світі не може
сказати, що впорався з цим завданням.

Та наразі я з повною впевненістю констатую, що київські медики гідно прийняли бій та з перших днів епідемії роблять
усе можливе і навіть неможливе для порятунку життів та здоров’я людей від підступної хвороби.

Я точно знаю, що можливістю так міцно протистояти вірусу ми всі зобов’язані саме цьому вмінню – не зупинятися у
прагненні опановувати нові знання, здобувати нові навички та в будь-яких складних умовах моментально використовувати
їх на практиці!

Я дякую за цю завзятість та небайдужість усім медичним працівникам! Дякую Київській міській державній адміністрації
та депутатам, завдяки підтримці яких протягом останніх кількох років ми маємо сьогодні потужну базу для якісного
лікування та профілактики хвороб. Також я дякую особисто Віталію Кличку за ініціативи, які безвідмовно працюють на
благо медиків та пацієнтів. Впевнена: разом ми здатні не лише долати кризи, а й розвивати столичну медицину, піднімати
її до того рівня, на який заслуговують кияни – мешканці найкращого у світі міста!

Директор Департаменту охорони здоров’я м. Києва
Валентина Гінзбург

Останніх кілька років медична сфера є пріоритетною для столичної влади. Ми системно працюємо над тим, щоб
кияни отримували медичні послуги вчасно і якісно!

Реконструкція та сучасні ремонти медзакладів, відкриття нових відділень, закупівля високотехнологічного
обладнання, опанування новітніх методик та інноваційних технологій – усе це ми робимо для киян.

Пандемія коронавірусу внесла корективи в нашу роботу. Але ми, влада міста і медики, і надалі працюємо над
розвитком медичної галузі.

І в 2020 році, коли здавалося б всі сили були зосереджені на подоланні COVID-19, ми продовжували оновлювати
медичні заклади, знаходили рішення для їхнього додаткового забезпечення в умовах впровадження другого етапу
реформи, розширювали можливості програми «Здоров’я киян» для якісного медичного забезпечення тих містян, які
потребують особливої підтримки та піклування. В умовах зміни моделі фінансування закладів нам вдалося зберегти
фінансову підтримку медичних працівників з міського бюджету. І сьогодні лікарям щомісяця місто виплачує 5 000 грн,
медичним сестрам 4 000, а молодшому медперсоналу 2 000.

Я дякую вам, медики столиці, за ваш професіоналізм і витримку! За те, що самовіданно слугуєте своїй місії –
рятувати здоров’я і життя людей. Без перебільшення - ви справжні герої і наші янголи-охоронці! Низький вам уклін і щира
вдячність від усіх киян!

Голова КМДА
Віталій Кличко

Минулий рік нам показав, що медицина має бути в пріоритеті для міста. Ми всі разом зрозуміли, що саме лікарі –
герої нашого часу, і їх героїзм – у щоденному порятунку життів. Наше завдання – створювати відповідні умови для
роботи медиків та їх самовдосконалення. Це важлива складова і запорука того, що кожен, хто потрапить до їх рук,
отримає якісну і фахову допомогу. Незважаючи на виклики 2020 року, ми не втрачаємо темп розвитку медичної галузі
столиці. Ремонти та реконструкції медичних закладів, закупівля нового сучасного обладнання – все це для того, аби
рівень столичної медицини з кожним роком ставав вищим. Ми, не побоюся так сказати, – приклад для інших регіонів!

Я часто так кажу: наші лікарі – найкращі! І це так. Я вдячний вам за кожне врятоване життя, за недоспані ночі і за
любов до своєї професії!

Перший заступник голови КМДА
Микола Поворозник
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Охорона материнства та дитинства 

У КМПБ № 2 та № 5 вперше  
придбано обладнання для  

проведення внутрішньоутробних 
операцій при виявленні патології  плода 

У Перинатальному центрі  м. Києва 
встановлена сучасна ретинальна камера 
для діагностики ретинопатії недоношених  

та створено перший в Україні  
Банк грудного молока  

Усі пологові будинки забезпечені:  
�cучасними пересувними рентгенівськими апаратами, апаратами УЗД високого класу  

� лабораторним обладнанням для контролю гемостазу 
� відеоларингоскопами  

�Наркозно-дихальним обладнанням 
� обладнанням для лапароскопічних втручань у гінекології 

Придбано та встановлено КТ у 
КМДКЛ № 2 та МРТ у КМДКЛ №1 

 
Усі пологодопоміжні заклади забезпечені симуляційними наборами з первинної 
реанімації новонароджених для відпрацювання  практичних навичок  медпрацівників 
 
 

Відкрито сучасні травмункти та 
відділення “emergency” на базі 

КМДКЛ № 1 та КМДКЛ № 2 

З метою профілактики раку шийки-матки організовано 
єдину централізовану цитологічну лабораторію на базі 

КМПБ № 5 на суму 25,5 млн. грн 


