
Санаторно-курортне лікування дітей
� розширено медичні профілі (з 5 до 8)
� збільшено ліжка для перебування у супроводі законного представника
(з 18 до 148)
�впроваджено сучасні технології реабілітації (психологічної, соціальної та
медичної) хворих дітей (закуплені унікальні апарати для пасивної
реабілітації нижніх та верхніх кінцівок, для дітей з захворюванням на ДЦП та
аутизм на суму понад 4 млн грн, що забезпечило введення нових методів
реабілітації дітей: кінезіотерапія, ерготерапія, сенсорно- інтегративна
корекція тощо)
� Відкрито відділення:
� ДСС «Салют» - для реабілітації дітей з інвалідністю у супроводі законного
представника, які страждають на органічні ураження нервової системи,
розлади психіки та поведінки (ДЦП, аутизм) на 100 ліжок.
� ДСС «Орлятко» - для реабілітації дітей із хворобами скелетно-м`язової
мускулатури на 63 ліжка, з яких 12 ліжок у супроводі законного
представника.
� ДСС «Лісова поляна» - на 69 ліжок - для реабілітації дітей з
кардіоревматологічними захворюваннями, в т.ч. для дітей після операції на
серці (6 дітей у супроводі законного представника).
� ДСС «Ялинка» (підготовчі заходи) - на 30 ліжок - для реабілітації дітей з
ендокринологічними та онкологічними захворюваннями у супроводі
законного представника.



Санаторно-курортне лікування дітей 
� Капітальні видатки на покращення та оновлення інфраструктури за 
цей період становлять 58,7 млн. гривень, проведені  поточні ремонти 
приміщень більш ніж на 12 млн гривень з урахуванням потреб 
маломобільних груп населення ( облаштування пандусів, та санітарно-
гігієнічних кімнат)  для забезпечення задоволеності та комфортності  
перебування дітей та їх законних представників. 
 
� понад 90 працівників пройшли навчання на курсах корекційної 
педагогіки та психології НПУ імені М.П. Драгоманова,  на робочих 
місцях у Київському міському центрі реабілітації дітей з інвалідністю. 
У грудні 2020 12 лікарів пройшли курси тематичного вдосконалення 
«Актуальні питання дитячої неврології».  
 
� Реабілітаційні заходи виконуються висококваліфікованою 
мультидисциплінарною командою фахівців, що забезпечує високу 
ефективність лікування. 
 
� Проліковано: 17449 дитини, з них дітей пільгових категорій 11690, що 
становить 67,0% (в тому числі 1247 дітей з інвалідністю у супроводі 
законного представника). 





 
 



 
 







Заходи щодо зниження серцево-судинних 
захворювань

Впроваджено скринінг наслення населення лікарями 
первинної ланки на цукровий діабет та визначення 
рівня холестерину (закупівля швидких тестів  
в рамках муніципальної програми) 

 
Відкрито  в кожному КДЦ (11) кабінетів діагностики  
серцево-судинних захворювань (обладнані апарати УЗД, 
комплекти моніторування добової ЕКГ за холтером,  
електрокардіографи)  

�придбано обладнання -  8,4 млн грн 
�здійснено ремонтні роботи 
�проведено навчання з медичним персоналом 
�Проведено обстеження понад 7500 осіб  

 
Реалізація проекту «Лікар у Вашому домі» 

  
�охоплено консультаціями та обстеженнями - 115 тисяч осіб 
�виявлено осіб з підвищеним тиском - 55 тисяч 
�осіб із зайвою вагою - 66 тисяч  
�з підвищеним рівнем холестерину - 33 тисяч,  
�цукру – 18 тисяч 



Олександрівська клінічна лікарня м. Києва 
Відкрито відділення рентген-

ендоваскулярної хірургії, кардіохірургічний 
блок з палатами інтенсивної терапії, 

реабілітаційне відділення р
Проведено ремонтів на зальну суму 

116,5 млн грн 
Закуплено обладнання на зальну суму 

68,0 млн грн  

За цей час проведено понад 6900 
операвних втручань (стентування, 

імплантації, 
коронаровентикулографія, тощо). 

 

З березня 2019 виконуються операції 
на “відкритому серці” (339) 

 

З червня 2019 проводиться 
імплантація аортальних клапанів 

“TAVI” (вартість понад 900 тис.грн)  
(22 операції) 

 

Вже проведено імплантацію штучного 
механічного серця  

(2 операції) 

цейййййййй час проведено понад 6900час проведено понад 66666999990000000000

Забезпечено безкоштовними 
витратними матеріалами в рамках 

муніципальної програми  







 
       Київська міська клінічна лікарня №1  
 
 

Відкрито операційне відділення та відділення 
рентгено-ендоваскулярної хірургії (ремонтні 

роботи – 52 млн грн., обладнання – 31,8 млн грн) 

За цей час проведено понад 
2000 оперативних втручань 
(стентування, імплантації, 
коронаровентикулографія, 

тощо) 

З й

Забезпечено безкоштовними 
витратними матеріалами в рамках 

муніципальної програми  

Придбано та встановлено 64/128-зрізовий 
апарат комп’ютерної томографії Revolution 

Evo), оснащений програмним забезпеченням 
для дослідження головного мозку, судин, 
структури та функції серця, віртуальних 
реконструкцій порожнинних органів, 3D-

реконструкцій кісток 








