
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

про підсумки діяльності лікувально-профілактичних
закладів області по наданню медичної допомоги ветеранам війни

 за перше півріччя 2018 року

Питання  медичного  забезпечення   ветеранів   війни   та  учасників
антитерористичної  операції  є  надзвичайно   актуальними  та  одним  з
пріоритетних  напрямків  в  роботі  закладів  охорони  здоров'я.  Діючими
директивно-розпорядчими  документами  перед  медичними  працівниками
поставлені  конкретні  завдання  в  організації  медичної  допомоги  ветеранам
війни. 

На  01.07.2018 в  області  проживає  35  738 ветеранів війни  та  особи,
прирівняні до  них  за  пільгами,  чисельність  яких  за  рік  скоротилась  на  
1 518 осіб. 

У  лікувально-профілактичних  закладах  області  дев’ять  років  поспіль
проводиться  моніторинг показників медичного забезпечення ветеранів війни.
Відсоток  оглянутих ветеранів  війни за   перше півріччя 2018 року становив
98,4% (перше півріччя 2017 року – 99,1%), ветеранів війни – сільських жителів
оглянуто на 96,9% (перше півріччя 2017 року – 97,6%).

 Оглянуті  99,9% осіб  з  обмеженими фізичними  можливостями,  які  не
можуть  самостійно відвідати  лікувальні   заклади – 4 511 осіб (перше півріччя
2017 року – 5 072 особи), у тому числі  ветерани війни – сліпі на обидва ока, з
ампутаціями  нижніх  і  верхніх  кінцівок  –  95  осіб  (перше  півріччя  
2017 року – 102 особи), яким виписані медикаменти за пільговими рецептами,
проведене лікування у стаціонарах вдома.  

Оглянуті всі ветерани – колишні медичні працівники – 243 особи, у тому
числі  з  обмеженими  фізичними  можливостями  74  особи  (перше  півріччя  
2017 року –  267 та  87 осіб  відповідно),  комплексно оглянуто  74,7% (перше
півріччя 2017 року – 76,4 %).

Станом на 25.06.2018 чисельність учасників антитерористичної  операції,
які  перебувають на обліку у лікувально-профілактичних та відомчих закладах
охорони здоров’я становить 9 770 осіб, з них 3 369 осіб – не демобілізованих (у
тому  числі  1  184  –  працівники  відомчих  структур),  6 401  особа  з  числа
демобілізованих  учасників  АТО.  Статус  учасника  бойових  дій  мають  
9 483 особи, статус інваліда війни  –  161 особа. 

У  лікувально-профілактичних  закладах  області  оглянуто  
8 017 учасників АТО (82,1%), у тому числі 164 особи з обмеженими фізичними
можливостями. Комплексно оглянуто 6 443 особи (66%).  

За перше півріччя 2018 року випадків онкозанедбаності серед ветеранів
війни області не було, як і за перше півріччя 2017 року.

Амбулаторно у лікувально-профілактичних закладах області проліковано 
2 962 учасника АТО, що становить 97,9% від потреби. 



За  результатами  медичних  оглядів  щорічно  визначається  потреба
ветеранів війни в амбулаторному та стаціонарному лікуванні, медикаментах за
пільговими рецептами лікарів, усіх видах протезування.

Амбулаторно  з  випискою  медикаментів  за  пільговими  рецептами
оздоровлено    9 436     ветеранів    війни,   25,3%   від   загальної    чисельності
(перше півріччя 2017 року – 10 523 особи або 25,5% відповідно). Медикаменти
за  пільговими  рецептами  отримали  1  158  учасників  АТО,  сума  коштів  в
розрахунку на одного оздоровленого становить 58,58 гривні.

Збільшились  витрати  на  медикаменти  за  пільговими  рецептами  з  
18,61 гривні на одного ветерана за перше півріччя 2017 року  до 32,07 гривні у
звітному.  Фактичні  показники  витрат  на  одного  ветерана  найнижчі  в
Лебединському  –  5,14  гривні  (перше  півріччя  2017  року  – 3,40  гривні),
Конотопському  –  5,43  гривні  (перше  півріччя  2017  року  –  19,97  гривні)
Ямпільському  –  6,14  гривні  (перше  півріччя  2017  року  –  7,72  гривні)  та
Недригайлівському  –  6,65  гривні  (перше  півріччя  2017  року  –  15,76  гривні
районах.

Зменшилось охоплення  ветеранів лікуванням у стаціонарах вдома з 35%
у першому півріччі 2017 року  до 29,2% у першому півріччі 2018 року.

Зменшилось  охоплення  ветеранів  війни  всіма  видами  протезування  з
24,6% у першому півріччі 2017 року до 22,5% за звітний період при потребі  
2 497 та 2 905 осіб відповідно.

Зубним протезуванням забезпечено 22,3% потребуючих ветеранів (перше
півріччя 2017 року – 24,3%). Гірше задовольняється потреба у  Путивльському
районі,  де  не  протезовано  жодного  потребуючого,  Охтирському  –  10,6%,
Великописарівському – 12,7% від потреби. Зубного протезування потребувало 
342 учасника АТО, запротезовано 187 осіб (54,7%).

Витрати на цей вид протезування становили 32,45 гривні (перше півріччя
2017 року – 20,79 гривні) на одного ветерана війни. Найгірше – у Сумському
(4,74 гривні) та  Буринському (8,78 гривні) районах. 

У  порівнянні  з  першим  півріччям  2017  року  покращилась  ситуація  по
забезпеченню  ветеранів  війни  області  слуховим  протезуванням:  з  17,6%  
до 20,2% за звітний період.  Не протезовано жодного при потребі в даному виді
протезування 31 ветерана війни м. Суми, 8 ветеранів війни Тростянецького, 3  -
Роменського, 2 – Серединобудського, та 1 - Путивльського районів. Слухового
протезування потребують 3 учасника АТО, запротезований 1 (33,3%). 

Погіршилась  ситуація  по  забезпеченню  штучними  кришталиками:
протезовано 30,4% потребуючих проти 54,8% за перше півріччя 2017 року. Не
протезовано  жодного  ветерана  у  Білопільському,  Краснопільському  та
Путивльському  районах. Протезування  штучного  кришталика  потребувала  
1 особа (учасник АТО Роменського району), не запротезований.

Санаторно–курортне  лікування  отримали  242  ветерана  війни,  що
становить  0,7  % від  загальної  чисельності   ветеранів  війни (перше півріччя
2017 року – 238 особи, або 0,6%),  з них 35 особи – учасники АТО (24% від
потреби).
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Для  стаціонарного  оздоровлення  ветеранів  війни в  області  функціонує
693 ліжка у 302 палатах (перше півріччя 2017 року – 699 та 306 відповідно). У
першому  півріччі  2018  року  відремонтовано  12  з  26  палат  потребуючих
ремонту  (46,1%  від  потреби)  на  суму  21,9  тис.  гривень  (перше  півріччя  
2017 року – 8  палат, 44,4% на  суму 8,5 тис. гривень). Не завершені ремонти
палат у Сумському, Шосткинському районах та ЛПЗ м.Суми. 

У  першому  півріччі   2018   року  стаціонарне  лікування  отримали   
5  464  ветеранів  війни  (74%  від  потреби),  перше  півріччя  2017  року  –  
7 058 осіб, або  75%.  Найгірше – у Путивльському – 44,4%, Конотопському –
56% районах. Стаціонарно проліковано 1 176 учасників АТО (95% від потреби).

Охоплення стаціонарним лікуванням ветеранів війни у розрізі категорій
по області вище державних за 2017 рік.

Реабілітаційне  лікування   отримали  129  учасників  АТО  (93,5%  від
потреби). 

В  обласному  клінічному  госпіталі  проліковано  2  180  ветеранів  війни
(перше півріччя 2017 року – 2 270  осіб),  з них 23,5 % – мешканці села (перше
півріччя 2017 року – 23,1%). Забезпеченість госпітальними ліжками по області
становить 64,4 на 10000 ветеранів війни (перше півріччя 2017 року – 58,9), що
відповідає потребі, але дещо менше державного показника – 72,8.

В області не виконуються вимоги постанови Кабінету Міністрів України  
від  27  січня  2016  року  №  34  «Про  збільшення  норм  грошових  витрат  на
харчування та медикаменти в закладах охорони здоров’я для ветеранів війни».
Витрати на медикаменти на 1 ліжко/день дещо зменшились з 34,33 гривні  за
перше півріччя 2017 року до 33,20 гривні у першому півріччі 2018 року. Значно
нижче  середньо-обласних – у Охтирському – 12,25 гривні (перше півріччя  
2017 року – 10,29 гривні), Середино-Будському –  13,44 гривні (перше півріччя
2017 року – 7,96 гривні), Липоводолинському – 17,31 гривні (перше півріччя
2017 року –  14,08 гривні)  районах.

Витрати  на  харчування  на  1  ліжко/день  у середньому  по  області
збільшилися з 29,81  гривні  за  перше  півріччя  2017  року  до  35,80  гривні  у
звітному. Нижче обласних – у Путивльському – 16,20 гривні (перше півріччя  
2017 року –  13,90 гривні)  та  Буринському  –  18,01 гривні  (перше півріччя  
2017 року – 12,86 гривні) районах.

В  обласному  клінічному  госпіталі  ветеранів  війни  за  звітний  період
витрати на медикаменти становили 41,90 гривні, на харчування – 42,10 гривні
на 1 ліжко/день (перше півріччя 2017 року –  50,56 гривні та 41,47 гривні),
державний показник за 2017 рік – 60,80  гривні та 51,87 гривні відповідно.  

За підсумками діяльності по наданню медичної допомоги ветеранам війни
за перше півріччя 2018 року райони посіли наступні рейтингові місця: 
Білопільський  –  6,  Буринський  –  18,  Великописарівський  –  5,  
Глухівський – 11,  Конотопський – 13, Краснопільський – 10, Кролевецький – 7,
Лебединський  –  3,  Липоводолинський  –  17,  Недригайлівський  –  4,  
Охтирський  –  14,  Путивльський  –  19,  Роменський  –  8,   
Серединобудський  –  12,  Сумський  –  1, Тростянецький  –  15,  
Шосткинський – 9, Ямпільський – 16, відділ охорони здоров'я СМР – 2.
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З метою покращення медичної допомоги ветеранам війни необхідно:
1. Інформацію, викладену в листі, прийняти до відома. 
2. Забезпечити  контроль  за  якістю  медичних  оглядів  ветеранів  війни  з

метою недопущення виявлення захворювань  у занедбаних стадіях, у тому числі
онкологічних захворювань.

3. Особливу  увагу  приділити  медичному  забезпеченню,  у  тому  числі
реабілітаційному  лікуванню,  медико-психологічній  реабілітації  учасників
антитерористичної операції.

4. Забезпечити своєчасне виконання  вимог  нормативних документів щодо
медико-соціального забезпечення ветеранів війни та інформування відповідно
до встановлених термінів. 

Заступник начальника госпіталю 
з медичної частини  Т.СКОРОБАГАТА

4



Людмила Лях 24 17 79
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