
Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф 
�Створено 5 нових підрозділів та 30 додаткових бригад 
�Закінчили навчання на циклі спеціалізації по медицині невідкладних 

станів 16 лікарів та приступили до роботи на бригадах  
�ДОЗ організовані курси з етики та деонтології (проходять 2 рази на рік)  
�Оновлено та придбано манекени з відпрацювання практичних навичок 

для навчально-тренувального відділу, зокрема із серцево-легеневої 
реанімації, (пройшло навчання більше 5000 осіб) 

�Оновлено автопарк карет швидкої медичної допомоги (88 автомобілів 
швидкої) 

�ВПРОВАДЖЕНО: 
� Єдиний номер служби екстреної медичної допомоги «103» 
�Прийом для людей з вадами слуху та зору шляхом направлення смс на 

номер “10003”, ел. пошта 103@health.kiev.ua та факсу на номем 234-53-56 
�автоматичну реєстрацію часу звернення, мовної інформації та 

визначення номера абонента 
�В 2020 році Програмно-апаратний комплекс Оперативно-диспетчерської 

системи «Екстрена медична допомога». 100 % забезпечення GPS-
трекерами, навігаторами та «тривожними кнопками». 



Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф 
�Придбано: 100 електрокардіографів з функцією телеметрії; 35 кисневих 

концентраторів, 2 парових стерилізатори, 23 переносні бактерицидні 
лампи, компресор кисневий дожимаючий  

�Обладнання для проведення серцево-легеневої реанімації у 
автоматичному режимі (придбано 22 комплекти обладнання) 
(11,5 млн.грн) 

�Працівниками КНП «Центр ЕМД та МК» в 2018 році було проведено 286 
навчальних тренінгів, 54 лекції, 196 семінарських занять та 85 майстер – 
класів для 7748 осіб, в 2019 році було проведено 350 тренінгів, 62 
лекцій, 205 семінарських занять та 143 майстер класів, в яких прийняли 
участь  3562 осіб, в 2020 році було проведено 130 тренінгів, 9 лекцій та 
10 он-лайн лекцій, в яких прийняли участь 511 осіб 

� В 2017 році було переведено на посаду лікарів 12 інтернів зі 
спеціальності медицини невідкладних станів, в 2018 році – 36, в 2019 
році – 23, в 2020 році – 17, в 2021 буде переведено 13. 

�Проведені ремонтні роботи на загальну суму 35 357 630,00 грн. В 2020 
закінчено капітальний ремонт відділення № 8 та розпочато капітальний 
ремонт відділень № 6, 11, 14, 16. Виконано поточні ремонти відділень  
№ 2, 3, відділення та розпочато поточний ремонт кисневої станції. 







EMERGENCY (МОДЕРНІЗАЦІЯ) 
(ДКЛ №1, ДКЛ №2, ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ 

ДОПОМОГИ, КМКЛ 12, КМКЛ 4, КМКЛ 3) 
(теплий бокс, операційна, реанімація)  





Медична допомога хворим на цукровий діабет 

Глюкометрами та  
тест смужками  

для дітей та вагітних 

Тест системами для  
експрес-аналізаторів 

Інсуліновими помпами 

Тест смужками для  
скринінгу для ЦПМСД 

Препаратом “Глюкагон” 

Впроваджено реімбурсацію 
інсулінів за  

рахунок коштів  
міського та державного  

бюджетів 

Впроваджено 
забезпечення 

дітей (в рамках 
муніципальної 

програми) 

Діагностика за 
рахунок коштів 

міського та 
державного  

бюджетів бюджетів
 

В усіх КНП КДЦ 
створено 11кабінетів
“Діабетична стопа” 

витрачено 12 млн грн 
 

рр

Проліковано  
27790 осіб 



КНП “Київський міський центр нефрології та діалізу”
(створено рішенням КМР від 14.12.2018 № 694/3701)

• Збільшилось пролікованих хворих пацієнтів :

� гемодіалізом – 896 (2019-608, 2018-572)

� перитонеальним діалізом – 161 (2019-125, 2018-105)

� вперше гемодіаліз проведено 265 (2019-251, 
2018-173)

� вперше перитонеальний діаліз проведено 28 
(2019-51, 2018-31)

�хворим з гострим пошкодженням нирки 316
(2019- 206, 2018-55)

• Створена єдина в Україні виїзна медична бригада
в повній мірі забезпечена витратними
матеріалами для проведення еферентних
методів лікування (2019-79, 2020-133 пацієнтів)

• До пацієнтів, хворих на COVID-19, здійснено 21
виїзд

• На базі Центру відкрито єдине опорне відділення
для пацієнтів нефрологічного профілю, які
отримують лікування сеансами замісної ниркової
терапії, та мають підозру або з підтвердженням у
них коронавірусної інфекції COVID-19.



Ендопротезування суглобів (модернізація)

� Збільшено кількість травматологічних
відділень, залучених до виконання
ендопротезування, з 5 до 10
� Всі травматологічні відділення міста
оснастили сучасним обладнанням
(операційні флюроскопічні мобільні системи
(С-арки), операційні столи, артроскопічні
комплексі, тощо) для впровадження
сучасних технологій
� Вперше розпочато проведення
безкоштовного ургентного ендопротезування
(2017-0, 2018-206, 2019-368, 2020-338)
Вперше запроваджено безкоштовне
ендопротезування плечового суглобу
(2019-2, 2020-6)
� Щорічно збільшується кількість
проведених безкоштовних ендопротезувань
(2017-232, 2018-649, 2019-648, 2020-169
(COVID-19)



КНП «Київський міський центр крові» ВО КМР (КМДА) 

РОЗПОРЯДЖЕННЯММ РОЗ
 

ПОРЯДЖЕННЯМОЗ
ВО КМР (КМДА)

МНЯММ
А)А) О КМР (КМДАВ А)

від 16.01.2018 № 43 3 3  
 
 

ДП «Дорожня станція 
переливання крові 
Південно-Західної 

залізниці» 

Київський міський 
центр крові 

Трансформація служби крові 
  

30 лікарняних  
банків крові 

 ЗОЗ 
 

Розпорядження КМУ від 20.02.2019  
№ 120-р ”Про схвалення Стратегії 

розвитку національної системи 
крові на період до 2022 року та 

затвердження плану заходів щодо 
її реалізації»  

Олександрівська 
КМКЛ 

КМКЛ   
№ 12 

КМКЛ  
 № 9 

КМКЛ   
№ 3 

КМКЛ   
№ 8  

КМКЛ  
 № 1 

КМКЛ   
№ 2 

8 відділень 
трансфузіо-

логії 
ЗОЗ 

КМКЛ швидкої  
медичної 
допомоги 

НАКАЗ ДОЗЗ 
 

НАКАЗ ДОЗ
ВО КМР (КМДА)А)А)А  О КМР (КМДАВ А)

від 31.01.2018 № 97979797 1.201
 
 
 

х 



Трансформація функцій та структури 
складових системи крові в м. Києві 

З метою збільшення доступності донорів до місць заготівлі крові та 
забезпечення доставки компонентів крові в ЗОЗ у 2020 році розпочав 
роботу структурний підрозділ №2 КНП «КМЦК» по вул. П. Запорожця, 26 



Результати трансформації системи крові 

1. ВПРОВАДЖЕНО повноцінну систему якості: 
- сертифікація відповідно до вимог стандартів ДСТУ EN ISO 
13485:2018 (2018), ДСТУ ІСO 9001:2015 (2019), ISO 9001:2015 
(2019) та підтримка сертифікатів (2020) 
-оптимізовано внутрішньо-лабораторні технологічні процеси 
відповідно до вимог стандарту ДСТУ EN ISO 15189:2015 (2019) 
- участь в міжнародній зовнішній оцінці якості EQAS (2019, 
2020) 
2. Комп’ютерна інформаційна система забезпечує 
простежуваність «від вени до вени» 
3. Впроваджено лабораторну інформаційну систему (LІMS) з 
метою маркування зразків крові та передачі інформації 
4. Впроваджено штрих-кодування відповідно до 
міжнародного стандарту ISBT-128 Standard  
5. У 2018 році оцінено відповідно до вимог Директив ЄС і  
стандартів Ради Європи щодо якості  та безпеки крові 
(система інспектування EuBIS) 
6. Номеклатура компонентів крові становить 23 
найменування, що є найбільшою в Україні 
7. Залучено ГО “Мотохелп” для термінового транспортування 
компонентів крові в ЗОЗ в умовах ускладненого трафіку 
8. Забезпечено стандартизацію усього циклу заготівлі, 
переробки, тестування, зберігання та розподілу донорської 
крові та її компонентів 
9. На постійній основі розпочато прийом донорів щосуботи 

Донори (безоплатне 
донорство) (%) 
83,0        90,9       86,2 

Донації крові та її 
компонентів (тис) 
14,9       24,9       22,3  

Обсяг заготівлі  
крові на 1 фізичну 
особу (л) 
49,2       74,4      66,0
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Служба   крові  



Медична допомога дітям та дорослим з 
вадами слуху 

� Вперше впроваджено в усіх родопоміжних 
закладах столиці скринінг новонароджених 
для виявлення вродженої туговухості 
�Ліквідовано чергу серед дітей та дорослих на 
кохлеарну імплантацію (встановлено 
кохлеарних імплантів: 2017-3, 2018-31, 2019-32, 
2020-6) 
�Здійснення заміни мовного процесора 
забезпечило якісну та ефективну роботу 
кохлеарного імпланта, компенсацію надважкої 
втрати слуху та можливість проведення більш 
ефективної реабілітації (2017-12, 2018-29, 2019-
28, 2020-12) 
�Забезпечено слуховими апаратами інвалідів 
та соціально незахищених верств населення, 
які мають вади слух (2018-133, 2019-668, 2020-
708) 
�У спеціалізованому закладі “СУВАГ” 
реалізовано замкнутий цикл надання 
сурдологічної допомоги від ранньої 
діагностики до реабілітації 



Надання медичної допомоги учасникам АТО 
� Навчання з надання психологічної допомоги 
учасникам АТО пройшли 144 лікарі та 34
середніх медичних працівника  
� Проведено капітальні ремонти та закупівля 
обладнання на 11 млн грн 
�Збільшено ліжковий фонд для надання 
медичної допомоги учасникам АТО до 176 
ліжок 
� Запроваджено консультування учасників 
АТО психологами ТМО «Психіатрія» у місті 
Києві 
� Забезпечено проведення консультування та 
обстеження учасників АТО у КМКДЦ  
� Відкрито нове психосоматичне відділення на 
базі КМКЛ № 8 на 20 ліжок 
� Вперше відкрито цілодобову міську 
телефонну «гарячу лінію» для психологічної 
допомоги учасникам АТО та їхнім близьким 
� Впроваджено безкоштовне в повному обсязі 
протезування на основі сучасних технологій з 
використанням дорого вартісних технологій 
та матеріалів 
 



БУЛО: 
 

Лікувально-
профілактичних 

закладів – 4 
 

Відділень – 4 
 

Виїзні бригади: 
-Доросла – 1 
-Дитяча - 0 

НЕ 
ВІДПОВІДАЛИ 

ВИМОГАМ  

СТАЛО: 
 

Лікувально-
профілактичних 

закладів – 10 
 

Відділень – 10 
 

Виїзні бригади: 
-Дорослих – 6 
-Дитячих - 2 

СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ 
 

Вперше в Україні відкрито  
дитяче паліативне відділення  



Обладнання  
15,8 млн грн 

М’який та 
твердий 
інвентар  

2,2 млн грн Ремонт  
91,00 млн 

грн 

СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ ПАЛІАТИВНОЇ 
ДОПОМОГИ 

 

Мобільні бригади та 
паліативні відділення  

забезпечені 
пелюшками, підгузками 

для пацієнтів за 
рахунок коштів 
муніципальної 

програми 



ГО “Українська
Ліга розвитку 
паліативної та 

хоспісної
допомоги”

БФ Ф “Відродження”

ГО “КРАБ”

Спілка а Саморитянлкаа амориС
України

БО “ТАБЛЕТОЧКА”
БО “СВОЇ”

Варшавський Хоспіс
Білоруський Дитячий Хоспіс
Івано-Франківська обласна 

клінічна лікарня
Центр паліативної допомоги 

Кафедра паліативної 
та хоспісної медицини 
НМАПО ім. П.Л.ШупикаКиївський медичний 

коледж ім. Гаврося

СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ


