
Прес-реліз 

щодо проведення 

«Тижня здоров’я» для ветеранів війни 

управлінням охорони здоров’я 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

з 11.05. по 15.05. 2015 року 

 

    З метою збереження здоров’я, попередження розвитку захворювань, 

зниження захворюваності, продовження активного довголіття ветеранів 

війни та виявлення серед них осіб, які потребують медико-соціальної 

допомоги, управління охорони здоров’я Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації проводить «Тиждень здоров’я» для ветеранів 

війни.  

   

З 11.05. по 15.05. 2015 року – в закладах охорони здоров’я району для 

ветеранів війни медичними працівниками буде проводитись:  

 вимірювання артеріального тиску; 

 досліджень ЕКГ; 

 визначення ІМТ; 

 вимірювання цукру крові; 

 консультації лікарями. 

Медична допомога ветеранам Великої Вітчизняної війни в 

Дніпровському районі здійснюється відповідно до чинних законодавчих 

актів, а саме Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту», Указу Президента України «Про затвердження 

програми «Здоров’я літніх людей», постанов Кабінету Міністрів України, 

розпоряджень Київської міської державної адміністрації, якими затверджені 

програми «Турбота», «Здоров’я киян» та наказу ГУОЗ від 1999р. №245 «Про 

удосконалення системи медичного забезпечення ветеранів ВВв в м. Києві».  

На базі КМКЛ № 11 функціонує спеціалізоване відділення для ветеранів 

Великої Вітчизняної війни на 65 ліжок. Відділення надає стаціонарну 

допомогу ветеранам Великої Вітчизняної війни Дніпровського, 

Деснянського, Дарницького районів.  

Cистема надання стаціонарної медичної допомоги ветеранам війни, що 

проживають в Дніпровському районі представлена відділенням для ветеранів 

війни КМКЛ № 11 на 65 ліжок; палатами для ветеранів війни в КМКЛ № 2 на 

23 ліжка; палатами для ветеранів війни в КМКЛ № 3 на 56 ліжок; денними 

стаціонарами закладів охорони здоров`я на 228 ліжок; стаціонарами вдома. 

В Дніпровському районі проживає 13479 ветеранів Великої 

Вітчизняної війни, з них: 

- 952 інвалідів Великої Вітчизняної війни;  

- 2274 учасників бойових дій; 

- 9337 учасників Великої Вітчизняної війни; 

- 916 осіб, прирівняних по пільгах. 



 Під динамічним диспансерним спостереженням в закладах охорони 

здоров’я Дніпровського району перебуває 13479 ветеранів ВВв, з них 1046 

інвалідів ВВв, або 7,06% від усієї кількості ветеранів ВВв; 2274 учасників 

бойових дій, або 16,87% від усієї кількості ветеранів війни; 9337 учасників 

ВВв або 69,27% від усієї кількості ветеранів війни; 916 осіб  прирівняних по 

пільгах або 6,8% від усієї кількості ветеранів ВВв.  

Більшість з них страждають хронічними захворюваннями, перебіг яких 

ускладнюється перенесеними під час війни пораненнями та контузіями.  

Тому з метою профілактики призначення своєчасного лікування та 

оздоровлення щорічно проводяться медичні огляди осіб цієї категорії.  

Протягом  І кварталу 2015 року з 13479 ветеранів Великої Вітчизняної 

війни оглянуто лікарем-терапевтом 8665 осіб або 64,3%; лікарем-хірургом 

8025 осіб або 59,5%; лікарем-невропатологом 8186 осіб або 60,7%; лікарем-

офтальмологом 8059 осіб або 59,8%; лікарем-стоматологом 8453 осіб або 

62,7%.  

За І квартал 2015 року з 952 інвалідів Великої Вітчизняної війни 

оглянуто лікарем-терапевтом 725 осіб або 76,2%; лікарем-хірургом 651 осіб 

або 68,4%; лікарем-невропатологом 666 осіб або 70,0%; лікарем - 

офтальмологом 660 осіб або 69,3%; лікарем-стоматологом 705 осіб або 

74,1%.  

За І квартал 2015 року з 2274 осіб учасників бойових дій оглянуто 

лікарем-терапевтом  1528 особи або 67,2%;    лікарем-хірургом 1401 особа 

або 61,6%; лікарем-невропатологом 1414 осіб або 62,2%; лікарем-

офтальмологом 1394 особи або 61,3%; лікарем-стоматологом 1480 осіб або 

65,1%.  

За І квартал 2015 року з 9337 осіб учасників Великої Вітчизняної   війни 

оглянуто лікарем-терапевтом 5868 осіб або 62,8%; лікарем-хірургом 5488 

особи або 58,8%; лікарем – невропатологом 5599 осіб або 60,0%; лікарем – 

офтальмологом 5511 осіб або 59,0%; лікарем-стоматологом 5798 осіб або 

62,1%.              

За І квартал 2015 року з 916 осіб прирівняних по пільгах оглянуто 

лікарем-терапевтом 544 осіб або 59,4%; лікарем-хірургом 485 осіб  або 

52,9%; лікарем-невропатологом 507 осіб або 55,3%; лікарем-офтальмологом 

494 осіб або 53,9%; лікарем-стоматологом 470 осіб або 51,3%.                

У відділенні для ветеранів війни КМКЛ № 11 проліковано за                         

І квартал 2015 року 108 ветеранів війни, або 0,8% від усієї кількості ветеранів 

Великої Вітчизняної війни: 

- 24 інвалідів Великої Вітчизняної війни;  

- 30 учасників бойових дій; 

- 39 учасників Великої Вітчизняної війни; 

- 1 особа, прирівняних по пільгах, 0,11%. 

Усі палати для ветеранів Великої Вітчизняної війни забезпечені 

холодильниками, телевізорами та іншим твердим та м’яким інвентарем. 



В денних стаціонарах закладів охорони здоров’я району протягом                

І кварталу 2015 року проліковано 433 ветеранів війни, або 3,2% від усієї 

кількості ветеранів Великої Вітчизняної війни:  

- 59 інвалідів Великої Вітчизняної війни, або 6,2%;  

- 97 учасників бойових дій, або 4,3%; 

- 235 учасників Великої Вітчизняної війни, або 2,5%; 

- 42 особи, прирівняних по пільгах, або 4,6%. 

Всього пройшли оздоровлення за І квартал 2015 року - 3915 ветеранів 

ВВв, що проживають в районі або 29,0% від усієї кількості ветеранів ВВв, що 

мешкають в районі, зокрема: 

- 666 інвалідів Великої Вітчизняної війни, або 70,0%;  

- 908 учасників бойових дій, або 39,9%; 

- 2011 учасників Великої Вітчизняної війни, або 21,5%; 

- 330особи, прирівняних по пільгах, або 36,0%. 

В шпиталі Великої Вітчизняної війни проліковано 186 ветеранів війни 

або 1,4% від усієї кількості ветеранів війни, зокрема: 

- 53 інвалідів Великої Вітчизняної війни, або 5,6%;  

- 33 учасників бойових дій, або 1,5%; 

- 75 учасників Великої Вітчизняної війни, або 0,8%; 

- 25 осіб, прирівняних по пільгах, або 2,7%. 

Стаціонарно вдома протягом І кварталу 2015 року проліковано 2072 

ветеранів війни або 15,4% від усієї кількості ветеранів війни з них: 

- 330 інвалідів Великої Вітчизняної війни, або 34,7%;  

- 484  учасників бойових дій або 21,3%; 

- 1127 учасників Великої Вітчизняної війни або 12,1%; 

- 131 особа, прирівняних по пільгах або 14,3%; 

Санаторно-курортним  лікуванням оздоровлено за І квартал 2015 року 

охоплено 159 ветеранів Великої Вітчизняної війни, або 1,2% від усієї 

кількості ветеранів, що мешкають в районі, зокрема: 

- 33 інвалідів Великої Вітчизняної війни, або 3,5%;  

- 49  учасників бойових дій або 2,2%; 

- 66 учасників Великої В ітчизняної війни або 0,7%; 

- 11 осіб, прирівняних по пільгах або 1,2%; 

 

В клінічних спеціалізованих стаціонарних закладах проліковано 431 

ветерана Великої Вітчизняної війни або 3,2% від усієї кількості ветеранів 

Великої Вітчизняної війни, зокрема:  

- 84 інвалідів Великої Вітчизняної війни, або 8,8%;  

- 101  учасників бойових дій або 4,7%; 

- 262 учасників Великої В ітчизняної війни або 2,8%; 

- 52 особи, прирівняних по пільгах або 5,7%; 

Протягом І кварталу 2015 року не виконано ендопротезуваня суглобів 

жодному ветерану ВВв. 

Протягом І кварталу 2015 року проведене протезування зубів, зокрема: 

- 3 інвалідам Великої Вітчизняної війни, або 60,0% 



від потребуючих;  

- 15  учасникам бойових дій або 88,2% від потребуючих; 

- 6 учасникам Великої Вітчизняної війни або 30,0% від  

потребуючих; 

- 2 особам, прирівняних по пільгах або 33,0% від  

потребуючих; 

Протягом І кварталу 2015 року проведено заміну кришталика 

ветеранам ВВв, зокрема: 

- 5 інвалідам Великої Вітчизняної війни, або 41,7%;  

- 8  учасникам бойових дій або 57,1%; 

- 12 учасникам Великої Вітчизняної війни або 75,0%; 

- 3 особам, прирівняних по пільгах або 37,5%; 

В І кварталі 2015 року забезпечені слуховими апаратами ветерани ВВв, 

зокрема: 

- 4 інвалідам Великої Вітчизняної війни, або 44,4%;  

- 6 учасникам бойових дій або 50,0%; 

- 9 учасникам Великої Вітчизняної війни або 69,2%; 

- 3 особам, прирівняних по пільгах або 60,0%; 

Протягом І кварталу 2015 року жоден ветеран ВВв не був забезпечений 

кардіостимуляторами. 

За результатами проведення комплексних медичних профілактичних 

оглядів ветеранів ВВв, або 27,7% потребує постійної медико-соціальної 

допомоги вдома. 

Потребують постійної медико-соціальної допомоги вдома, зокрема:  

- 290 інвалідам Великої Вітчизняної війни, або 19,0%;  

- 308 учасникам бойових дій, або 12,8%; 

- 357 учасникам Великої Вітчизняної війни, або 6,1%; 

- 35 особам, прирівняних по пільгах, або 6,43%; 

Протягом І кварталу 2015 року повним комплексним медичним 

періодичним оглядами охоплено, зокрема: 

- 651 інвалідів Великої Вітчизняної війни, або 68,4%;  

- 1394 учасників бойових дій, або 61,3%; 

- 5448 учасників Великої Вітчизняної війни, або 58,8%; 

- 470 осіб, прирівняних по пільгах, або 51,3%; 

 

Аналіз стану здоров’я ветеранів війни виявив тенденцію до 

поглиблення особливостей їх захворювань – виражена поліморбітність, 

хронічний перебіг з частими загостреннями і ускладненнями основного 

процесу, тривалий період одужання. Високий рівень захворюваності, 

зниження фізичних можливостей, потреба в постійній сторонній допомозі – 

на основі характеристики стану здоров’я.  

Існуюча система медичної допомоги дозволяє забезпечити достатній 

рівень якості медичної допомоги ветеранам війни, але зміни в медико-

соціальній ситуації потребують скоординованих дій всіх рівнів медичного 

забезпечення.  



Для удосконалення медичної допомоги ветеранам війни необхідне:  

- впровадження програмного забезпечення інформаційної бази 

даних медичного обслуговування всіх категорій ветеранів 

війни;  

- забезпечення взаємозв’язку і наступності в роботі лікаря-

організатора з усіма службами, що забезпечують медичну 

допомогу ветеранам війни, з урахуванням ролі лікаря-

організатора, який здійснює організацію та контроль надання 

медичної допомоги;  

- забезпечення систематичного поглибленого аналізу якості 

профілактичних оглядів, медичної реабілітації та 

диспансерного нагляду.  

 

 

 

Начальник управління  

охорони здоровя Дніпровської  

районної в місті Києві державної  

адміністрації,  

Заслужений лікар України                                                               Д. Карабаєв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультації: 

Козарчук Анастасія Павлівна районний позаштатний фахівець з  

організації надання медичної допомоги ветеранам ВВВ,  

тел.. 517-71-33, 517-88-60 


