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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

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

 за І квартал 2019 року

Посилення турботи про захисників Вітчизни та створення належних умов
життєзабезпечення  ветеранів  війни,  насамперед  учасників  бойових  дій  та
інвалідів війни з  їх  числа,  а  також нинішніх захисників  Вітчизни,  вимагають
постійної уваги з боку працівників охорони здоров’я.

З  початку  року  чисельність  ветеранів  війни  в  області  зменшилась  на  
881 особу  і станом на 01.04.2019 в області проживало 32 898 ветеранів війни, з
них:   інвалідів  війни  –  2  321  особа,  учасників  бойових  дій  –  12  927  осіб,
учасників війни – 13 157 осіб та осіб, прирівняних до Закону – 4 493 особи, у
тому числі 1 особа, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною.

За  даними,  що  надійшли  з  закладів  первинної  та  вторинної  ланок,
медичними оглядами охоплено 15 813 (46,8%) ветеранів війни (за аналогічний
період  минулого  року  –  20  298  осіб,  54,5%),  з  них  оглянуто  комплексно
10 797 ветеранів війни (32%), частково – 6 431 (15%), за І  квартал минулого
року – 35,4% та 15% відповідно. 

Особливу  увагу  необхідно  приділити  ветеранам  війни  з  обмеженими
фізичними  можливостями,  які  за  станом  здоров’я  не  можуть  самостійно
відвідувати лікувальні заклади. У порівнянні з минулим роком їх чисельність
зменшилась на 762 особи і становить 3849 осіб. Станом на 05.04.2019 оглянуто
2303 особи, тобто 62,1% (2018 рік – 59,1%). В жодному з районів не завершені
медичні огляди цього контингенту. Найгірша ситуація в Тростянецькому районі,
де оглянуто лише 43% ветеранів з обмеженими фізичними можливостями.

В області проживає 190 ветеранів війни з числа медичних працівників (за
останній  рік  їх  чисельність  зменшилася  на  55  осіб),  охоплено  медичними
оглядами 140 осіб – 73,7% (аналогічний період минулого року – 75,4%).

Закладами  охорони  здоров’я  області  проводяться  обов’язкові  медичні
огляди, у тому числі комплексні, військовослужбовців, звільнених у запас, які
були призвані на військову службу під час мобілізації.

Станом на 25.03.2019 чисельність учасників антитерористичної операції, які
перебувають  на  обліку  у  лікувально-профілактичних  та  відомчих  закладах
охорони здоров’я становить 10 461 особа, з них 3 409 осіб - не демобілізованих (у
тому  числі  1  094  –  працівники  відомчих  структур),  7  052  особи  з  числа
демобілізованих  учасників  АТО.  Статус  учасника  бойових  дій  мають  
10 182 особи, статус інваліда війни  – 190 осіб. 

У  лікувально-профілактичних  закладах  області  оглянуто  2  762  учасника
АТО (26,4%), у тому числі 122 особи з обмеженими фізичними можливостями
(53,3%);  аналогічний  період  минулого  року  –  оглянуто  2  649  учасників  АТО
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(28%),  у  тому  числі  76  осіб  з  обмеженими фізичними можливостями (44,4%).
Комплексно  оглянуто  1  953  особи  –  18,7%  (станом  на  25.03.2018  року  –  
2 085 осіб, 22%).  Виявлено 593 випадки захворювань, у тому числі  125 – вперше.
При  зверненні  за  медичною  допомогою  учасники  АТО  забезпечуються
безкоштовним  обстеженням  на  туберкульоз,  ВІЛ/СНІД,  гепатити,  інфекції,  що
передаються статевим шляхом. 

Для забезпечення ветеранів війни медикаментами за пільговими рецептами
бюджетами     лікувально  – профілактичних    закладів    області  на 2018 рік 
затверджено  2586,1  тис.гривень,  фактичні  витрати  становили  
2380,1 тис.гривень  (2017  рік  –  3082,7  тис.гривень  та  
2217,7  тис.гривень  відповідно).  Збільшились  витрати  на  медикаменти  за
пільговими  рецептами  з  53,69 гривні на  одного  ветерана  за  2017 рік до  
63,89 гривні у   звітному.  Фактичні  показники  витрат  на  одного  ветерана
найнижчі  у Ямпільському та  Лебединському  районах  – 9,65 гривні  та  
10,75 гривні відповідно. 

У порівнянні з минулим роком у звітному збільшилась потреба ветеранів
війни у всіх видах протезування з 2 628 до 3 123 осіб, забезпечення зменшилось
з 48,8% до 39,1%  відповідно.

Зменшилось  охоплення  ветеранів  війни  області  зубним  протезуванням  з
47,5%  за  2017  рік  до  39,1%  у  звітному. Витрати  на  цей  вид  протезування
становили 61,57 гривні (2017 рік – 43,66 гривні) на одного ветерана війни. 

При  потребі  у  зубному  протезуванні  585  учасників  АТО  за  
2018 рік протезовано 423 особи (72,3%). 

У  порівнянні  з  минулим  роком  погіршилась  ситуація  по  забезпеченню
ветеранів війни області слуховим протезуванням: 46,4% (39 осіб) проти 69,4% 
(75 осіб) за 2017 рік.  Не протезовано жодного ветерана у Кролевецькому (з  
3  потребуючих),   Середино-Будському  (з  2  потребуючих),  Буринському,
Охтирському і Путивльському (по 1 потребуючому) районах. 

Слухового  протезування  потребували  4  учасники  АТО,  запротезовано  
2  (50%),  не  протезовані   2  особи  (по  1  учаснику  АТО  в  м.  Суми  та
Білопільському районі). 

Штучними  кришталиками  протезовано  26,8%  потребуючих  (22  особи)
проти  64,6%  (31  особа)  за  2017  рік.  Не  протезовано  жодного  ветерана  у
Тростянецькому   (з  6  осіб),  Білопільському,  Краснопільському  та
Путивльському  (по  1  особі)  районах. Протезування  штучного  кришталика
потребували 2 учасники АТО, не протезовані. 

Кардіостимуляторами забезпечено усіх потребуючих ветеранів війни, як і в
минулому році.

Ендопротезування потребує 2 ветерана війни, забезпечено 1 – 50% 
Для  забезпечення  стаціонарним  лікуванням  ветеранів  війни  в  цілому  по

області   затверджено   на  медикаменти  7059,2 тис. гривень,   на   харчування –
6208,1  тис.  гривень  (2017  рік  –  5687,7  тис.  гривень  та  4843,4  тис.  гривень
відповідно). 

Витрати  на  медикаменти  на  1  ліжко/день  збільшились  з  
37,41  гривні   за  2017  рік  до  38,78  гривні   за  звітний  період.  Значно  нижче
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обласних  показники  у  Середино-Будському  та  Охтирському  районах  –  
12,58 гривні та 13,81 гривні відповідно.

Витрати  на  харчування  на  1  ліжко/день  в  середньому  по  області
збільшилися  з  31,70  гривні  за  2017  рік  до  39,31  гривні  у  звітному.  Нижче
обласних показники у Путивльському та Конотопському районах  –  17,40 гривні
та 19,54 гривні відповідно.

Для  стаціонарного  оздоровлення  ветеранів  війни в  області  функціонує  
693  ліжка  у  302  палатах  (2017  рік  –  695  та  305  відповідно). 
За  2018 рік відремонтовано 15 з  27 палат,  потребуючих  ремонту (55,6% від
потреби)  на  суму  36,1  тис.гривень  (2017  рік  –  9   палат,  50%  на   суму
9,9 тис.гривень). 

В  обласному  клінічному  госпіталі  ветеранів  війни  за  звітний  період
витрати на медикаменти становили 46,38 гривні, на харчування – 48,24 гривні на
1 ліжко/день (2017 рік – 49,82 гривні та 39,90 гривні).

За 2018  рік стаціонарне лікування отримали 8 556 ветеранів війни (88,7%
від потреби), 2017 рік – 12 134 особи, або  86,1%. 

З початку 2018 року в  обласному госпіталі  проліковано та виписано зі
стаціонару 990 учасників АТО, з наслідками травм і поранень, отриманих при
виконання військового обов’язку, в закладі проліковано 135 осіб (аналогічний
період минулого року – 998 та 69 осіб відповідно). 

Охоплення  ветеранів лікуванням у стаціонарах вдома нижче показника за
2017 рік (60,1%) і становить 43,5%.

Санаторно–курортне лікування отримали 957 ветеранів війни – 2,8% від
загальної  чисельності  (2017  рік  –  705  осіб,  1,9%). Станом  на  25.12.2018
оформлено 335 довідок для отримання путівок на санаторно-курортне лікування
(2017 рік – 385 довідок). 

Реабілітаційного лікування потребувала 231 особа,  оздоровлено 230 осіб
(99,6%). В Українському державному медико-соціальному центрі ветеранів війни
с. Циблі оздоровлено 37 учасників АТО. У ДЗ «Український госпіталь для воїнів-
інтернаціоналістів  «Лісова  поляна»  Міністерства  охорони  здоров’я  України»
оздоровлено 11 учасників АТО.

У Сумському обласному клінічному госпіталі ветеранів війни проліковано
4 215 осіб (2017 рік – 4 449  осіб).  Направлення на стаціонарне лікування до
обласного  госпіталю  гірше  використовуються:  у  Шосткинському  –  39,8%,
Кролевецькому – 47,9% Буринському – 54%, Конотопському – 56%  районах. 

За підсумками діяльності по наданню медичної допомоги ветеранам війни
за 2018 рік райони посіли наступні рейтингові місця: 
Білопільський  –  6,  Буринський  –  15,  Великописарівський  –  12,  
Глухівський – 4,  Конотопський – 9, Краснопільський – 13, Кролевецький – 10,
Лебединський  –  3,  Липоводолинський  –  18,  Недригайлівський  –  8,  
Охтирський  –  16, Путивльський  –  19,  Роменський  –  11,   
Середино-Будський  –  14,  Сумський  –  1,  Тростянецький  –  17,  
Шосткинський – 7, Ямпільський – 5, ЛПЗ м.Суми – 2.

З метою покращення медичної допомоги ветеранам війни необхідно:
1) інформацію, викладену в листі, прийняти до відома; 

3



Продовження додатка
2) забезпечити своєчасне виконання  вимог  нормативних документів щодо

медико-соціального забезпечення ветеранів війни, у тому числі учасників
антитерористичної операції (АТО) та операції об’єднаних сил (ООС)  та
інформування відповідно до зазначених термінів;

3) забезпечити  повне  використання  карт-направлень  до  Сумського
обласного клінічного госпіталю ветеранів війни;

4) особливу  увагу  приділити  медичному  забезпеченню,  у  тому  числі
реабілітаційному лікуванню, учасників АТО та ООС;

5) забезпечити  постійний  контроль  за  обліком  всіх  видів  протезування
ветеранів війни, у тому числі учасників АТО та ООС.

Начальник обласного клінічного 
госпіталю ветеранів війни                   І.САВЕНКО

Наталія Зеленська 701 815
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