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Інформацію про розвиток мережі закладів охорони здоров’я -  об’єктів 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області 
взяти до відома (додається).

Голова ради М. Загородний



Додаток
до рішення обласної ради 
від 27 вересня 2018 року 
№

ІНФОРМАЦІЯ
про розвиток мережі закладів охорони здоров’я -  об’єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області

Галузь охорони здоров’я перебуває у стані реформування. Відповідно до 
вимог Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного 
обслуговування населення» від 19.10.2017 № 2168-УІІІ, розпоряджень Кабінету 
Міністрів України від 30.11.2016 № 1013-р «Про схвалення Концепції реформи 
фінансування системи охорони здоров’я» та від 15.11.2017 № 821-р «Про 
затвердження плану заходів з реалізації Концепції реформи фінансування системи 
охорони здоров’я на період до 2020 року» передбачено етапне проведення 
реформи.

В області всі заходи з реформування проводяться у чіткій відповідності до 
чинного законодавства. Зокрема, проводиться реформа рівня первинної медичної 
допомоги, з наступного 2019 року планується проведення підготовчої роботи до 
реформи вторинної спеціалізованої та третинної високоспеціалізованої медичної 
допомоги. Відповідно заклади охорони здоров’я мають змінити статус з 
бюджетної установи на комунальне неприбуткове підприємство (КНП) з 
подальшою зміною фінансування за надану медичну послугу через Національну 
службу здоров’я України (НСЗУ).

Всі заклади охорони здоров’я -  об’єкти спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Хмельницької області, є закладами третинної 
високоспеціалізованої медичної допомоги. Всього в області функціонує 32 
обласних заклади охорони здоров’я загальною потужністю стаціонарів 3930 ліжок 
(36% від всього ліжкового фонду в області), у тому числі: 

обласна лікарня (795 ліжок), 
обласна дитяча лікарня (230),
психіатричні лікарні № 1 (845) та № 3 (300), обласний психоневрологічний 

диспансер,
обласних диспансерів -  онкологічний (330), кардіологічний (ПО), 

наркологічний (75), шкірно-венерологічний (60),
протитуберкульозні заклади -  обласний протитуберкульозний диспансер 

(230), Голозубинецька тублікарня (40/60), Славутська тублікарня (40), 
обласний госпіталь інвалідів війни (300), 
обласний центр профілактики та боротьби зі СШДом (ЗО), 
обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф,
5 обласних дитячих санаторіїв на 255 місць, 
обласний спеціалізований будинок дитини (110 місць), 
обласна станція переливання крові, 
обласна стоматологічна поліклініка, 
обласна медико-соціальна експертна комісія, 
обласне бюро судово-медичної експертизи,
Державний патологоанатомічний центр,



обласний інформаційно-аналітичний центр, 
обласний центр здоров’я,
обласна база спеціального медичного постачання.
Крім того, відповідно до вимог Бюджетного Кодексу України за кошти 

обласного бюджету утримуються міські заклади, що надають 
високоспеціалізовану медичну допомогу: Хмельницька міська інфекційна 
лікарня на 150 ліжок, Хмельницький міський протитуберкульозний диспансер 
без стаціонару та Кам’янець-Подільська станція переливання крові.

Стратегічно на цьому етапі визначено такі напрями подальшого розвитку 
високоспеціалізованих служб закладів охорони здоров’я.

Надання екстреної медичної допомоги забезпечує Хмельницький 
обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Заклад як 
єдина система в області функціонує з 2013 року. Мережа структурних 
підрозділів залишається незмінною і представлена трьома відокремленими 
підрозділами, станціями (Кам’янець-Подільською, Хмельницькою, 
Шепетівською): всього 20 підстанцій, 32 пункти постійного базування бригад, 
99 бригад, з них 39 лікарських.

Розвиток служби передбачає створення єдиної оперативно-
диспетчерської служби (ОДС). Для цього підготовлено приміщення, придбано 
меблі, оргтехніку, підключено дизель-електростанції (на суму 3,2 млн. грн.). 
Наявна проектно-кошторисна документація на проведення реконструкції, 
модернізації та технічного переоснащення ОДС та підключення ОДС до 
телекомунікаційної мережі загального користування у м. Хмельницькому 
(реалізація цього проекту потребуватиме орієнтовно 8 млн. грн.).

Надання високоспеціалізованої багатопрофільної медичної допомоги 
дитячому населенню області повинна забезпечувати обласна дитяча лікарня, 
в якій відсутні умови надання такої допомоги за усіма профілями в повному 
обсязі. Розроблено Концепцію розвитку закладу, яка передбачає будівництво 
нового корпусу та реконструкцію діючого. Розпочате будівництво нового 
корпусу та продовжуються капітальні ремонти і реконструкція відділень 
діючого корпусу. Цей стратегічний план потребує подальшої реалізації.

Удосконалення надання високоспеціалізованої багатопрофільної медичної 
допомоги дорослому населенню області в обласній лікарні передбачає:

передачу . кардіохірургічної служби до обласного кардіологічного 
диспансеру,

створення уронефрологічного центру на базі нефрологічного, урологічного 
відділень та центру екстракорпоральної детоксикації, 

формування ефективного неврологічного центру, 
розвиток обласного перинатального центру.
Пріоритетним напрямом діяльності є надання високоспеціалізованої 

допомоги хворим із серцево-судинними захворюваннями. Питома вага причин 
смертності в області від захворювань системи кровообігу займає перше місце і 
становить 61%, серед населення працездатного віку -  32 відсотки. Відповідно, для 
забезпечення допомоги таким хворим прийнято рішення про створення обласного 
центру кардіології та кардіохірургії з роботою в режимі 7 днів на тиждень і 24 
години на добу і проводиться реконструкція будівлі обласного кардіологічного 
диспансеру.



Обласний онкологічний диспансер є одним з провідних закладів 
третинного рівня, який потребує подальшого покращення стану будівель, 
оснащення сучасним медичним обладнанням та апаратурою.

Проведено впорядкування закладів надання психіатричної допомоги з 
метою посилення якості її надання. У поточному році обласну психіатричну 
лікарню № 2 реорганізовано у відділення (приєднано) обласної психіатричної 
лікарні № 3.

З метою раціонального використання майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області та покращення умов надання 
медичної допомоги пацієнтам відбувається зміна приміщень обласного 
психоневрологічного диспансеру та обласної МСЕК.

Для покращення якості надання стаціонарної наркологічної допомоги 
прийнято рішення щодо переводу стаціонару обласного наркологічного 
диспансеру на базу обласної психіатричної лікарні № 1 та включення 
наркологічного відділення до складу цього потужного закладу із 
функціонуючим відділенням інтенсивної терапії. На сьогодні закінчено ремонт 
приміщення для розташування такого відділення. При переведенні відділення 
звільнюється стаціонарний корпус наркодиспансеру.

Велика увага приділялась владою приведення у відповідність до потреб 
та галузевих вимог функціонування обласного госпіталю ветеранів війни, 
який обслуговує особливі контингенти населення, у тому числі учасників 
бойових дій, АТО, ветеранів війни, постраждалих внаслідок Чорнобильської 
аварії. Значно покращена матеріально-технічна база закладу, створено та 
оснащено реабілітаційне відділення.

Розпорядженням Кабінетом Міністрів України від 22.03.2017 № 248-р 
схвалено Стратегію забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу, у 
тому числі хіміорезистентного, та ВІЛ-інфекцїї/СНІДу на період до 2020 року. 
Одним із напрямів цієї Стратегії є реформування та оптимізація системи 
протитубер-кульозної медичної допомоги населенню для підвищення 
ефективності державних витрат. Реорганізація тубзакладів включатиме 
об’єднання шляхом їх злиття в єдиний обласний протитуберкульозний центр. 
За розрахунками Центру громадського здоров’я МОЗ України в області 
необхідно 90 ліжок для хворих на хіміорезистентний туберкульоз, які доцільно 
розмістити на базі корпусів с.Осташки, які за своїм ізольованим розташуванням 
та наявністю сучасних реконструйованих очисних споруд, найкраще 
відповідають вимогам Стандарту інфекційного контролю. На розробку 
проектно-кошторисної документації на реконструкцію приміщень необхідні 
видатки в сумі 1,2 млн. грнивень. Подальша доля Голозубинецької та 
Славутської туберкульозних лікарень має визначитись у наступні роки.

Довести мережу дитячих санаторіїв до необхідної та поліпшення 
матеріально-технічної бази для можливості надання санаторних послуг на 
комерційних засадах.

Система реформування інтернатних закладів стосується єдиного в системі 
МОЗ України закладу медико-соціального захисту дітей -  обласного 
спеціалізованого будинку дитини. За відсутності в майбутньому потреби, яка на 
сьогодні наявна (це діти із сімей із складними життєвими обставинами, сироти, 
позбавлені батьківського піклування тощо) МОЗ України стратегічно визначено



функціонування на базі цих закладів реабілітаційних центрів для дітей. З цією 
метою в закладі функціонують з 2011 року центр медико-соціальної реабілітації 
для дітей-вихованців закладу та дітей, які потрапили у складні життєві обставини 
та з 2013 року -  відділення денного перебування центру медико-соціальної 
реабілітації для хворих дітей, дітей-інвалідів та дітей віком від 1 місяця до 7 років, 
які опинилися у складних життєвих обставинах, що проживають у сім’ях.

У державі передбачено реформування служби крові шляхом централізації всіх 
структурних підрозділів в одному закладі та зміну видів робіт у такому закладі 
(виключно заготівля крові без виготовлення препаратів крові), але на сьогодні 
директивні документи відсутні.

За розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 1002 «Про 
схвалення Концепції розвитку громадського здоров’я», рішенням комісії з 
підведення підсумків фінансово-господарської діяльності закладів охорони 
здоров’я -  об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
області за 2017 рік від 16.02.2018 та з метою підвищення ефективності роботи у 
сфері громадського здоров’я, збереження популяційного здоров’я населення і 
зменшення обсягу витрат на медичне обслуговування пропонується створення 
комунального некомерційного підприємства «Хмельницький обласний центр 
громадського здоров’я» Хмельницької обласної ради шляхом реорганізації (злиття) 
комунальних закладів охорони здоров’я Хмельницької обласної ради: обласного- 
центру здоров’я, обласного інформаційно-аналітичного центру, обласного центру- 
централізованого обслуговування закладів охорони здоров’я та частково (відділів- 
моніторингу і оцінки) обласного протитуберкульного диспансеру та обласного— 
центру профілактики та боротьби зі СНІДом.

Система громадського здоров’я є основою профілактичної медицини і 
передбачає основні заходи у сфері охорони здоров’я для збереження здоров’я 
населення і зменшення обсягу витрат на медичне обслуговування.

В.о. (заступник) директора
Департаменту охорони здоров’я
обласної державної адміністрації Т.П.Косовська


