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Про виконання завдань щодо
належного медичного забезпечення
військовослужбовців в області
М едична допомога військовослужбовцям надається всіма комунальними
закладами охорони здоров’я області та державною установою «Територіальне
медичне об’єднання М іністерства внутрішніх справ України у Херсонській області».
Станом
на
09
червня
2016
року
отримали
медичну
допомогу
1 937 військовослужбовців, з них стаціонарно - 572 особи, амбулаторно 1 365 осіб (загальна сума витрат - 445,32 тис.грн).
Госпіталізованих військовослужбовців забезпечено харчуванням відповідно до
меню лікувальних закладів.
Надання медичної допомоги пацієнтам вказаної категорії організовано за
різними
напрямками,
а
саме:
проведення
профілактичних
оглядів
військовослужбовців військових частин, розташованих на території області, надання
їм амбулаторної та стаціонарної допомоги у закладах охорони здоров’я комунальної
форми власності та відомчого підпорядкування; виїзди бригад фахівців обласних
закладів охорони здоров’я безпосередньо у військові частини з метою огляду
військовослужбовців та своєчасного виявлення різних захворювань; надання
амбулаторної та стаціонарної допомоги в закладах. охорони здоров’я комунальної
форми власності та відомчого підпорядкування військовослужбовцям, які отримали
поранення у зоні АТО, перебували у полоні, членам їх сімей та членам родин
військовослужбовців, які загинули в зоні АТО.
На виконання Указу Президента України від 18 березня 2015 року № 150/2015
«Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної
операції» в області запроваджено обов’язкове медичне обстеження стану здоров'я
демобілізованих учасників антитерористичної операції.
З метою забезпечення медико-психологічної реабілітації демобілізованих осіб
видано наказ Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації
від 13 березня 2015 року № 108 «Про медико-психологічну реабілітацію
військовослужбовців, працівників Збройних Сил України, демобілізованих із зони
проведення антитерористичної операції».
М едичну допомогу демобілізованим надають всі заклади охорони здоров'я
області за територіальним принципом та відповідно до рівня надання медичної
допомоги. У всіх закладах охорони здоров'я, визначено посадових осіб,
відповідальних за вказаний напрямок роботи. Запроваджено телефонну «гарячу
лінію» для надання консультативних послуг учасникам антитерористичної операції
та членам їх родин. Інформація про телефонну «гарячу лінію», а також пам’ятка для
осіб вищевказаної категорії, що регламентує порядок проходження медичних оглядів,
розроблена на прикладі Дорожньої карти медичної реабілітації учасників
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антитерористичної операції Ж итомирської обласної державної адміністрації,
розміщені на офіційному веб-сайті Департаменту охорони здоров'я обласної
державної адміністрації.
М едичний огляд осіб, які повернулися із зони проведення АТО, здійснюється
відповідно до рівня надання медичної допомоги: на первинному, вторинному та
третинному рівні.
До обстеження включено: загальні аналізи крові, сечі, крові на цукор,
електрокардіограму, флюорографію, ультразвукове обстеження органів черевної
порожнини, обстеження на гепатити, СНІД, огляд фахівців: терапевта, дерматолога,
психотерапевта (психіатра). Після отримання результатів обстеження рішенням
лікарсько-консультативних комісій визначається план реабілітаційних заходів для
демобілізованих. При необхідності хворі направляються на обстеження та лікування
до обласних закладів охорони здоров'я.
Головним закладом для надання стаціонарної допомоги громадянам відповідної
категорії визначено КЗ «Херсонський обласний госпіталь інвалідів та ветеранів
війни».
Станом на 09 червня 2016 року в лікувально-профілактичних закладах області
обстежено 326 осіб, які повернулися із зони АТО, на загальну суму 15,4 тис.грн.
Лікування отримали 446 осіб на загальну суму 310,5 тис.грн.
Значна увага приділяється наданню психологічної допомоги демобілізованим,
які в більшості випадків мають «бойовий стрес», зокрема забезпечується огляд
лікарями-психіатрами та психологами у центральних районних і міських лікарнях.
При потребі лікування проводиться на базі обласної психіатричної лікарні та міської
психоневрологічної поліклініки. В Херсонському обласному госпіталі інвалідів та
ветеранів війни демобілізовані також мають можливість отримати медикопсихологічну реабілітацію.
Усього за січень - травень 2016 року в лікувально-профілактичних закладах
області
медико-психологічну
допомогу
отримали
135
демобілізованих
військовослужбовців.
На сьогодні медико-соціальною експертною комісією оглянуто 40 учасників
антитерористичної операції, які отримали поранення. Визнано інвалідами 22 особи, з
них II групи - 4 учасники АТО, III групи - 18 осіб.
З метою створення на базі вказаного госпіталю центру медичної реабілітації
учасників антитерористичної операції було підготовлено та наприкінці 2014 року в
установленому порядку подано на розгляд відповідних органів пакет документів для
отримання гранту від Європейського Союзу в рамках програми підтримки для
співтовариств постраждалих від конфлікту в Україні. У січні 2016 року розроблено
інвестиційний проект щодо створення центру медичної реабілітації учасників
антитерористичної операції на базі цього госпіталю відповідно до вимог наказу
М інрегіону України від 24 квітня 2015 року № 80 «Питання підготовки, оцінки та
відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть
реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку»,
зареєстрованого в М іністерстві юстиції України 30 квітня 2015 року за № 488/26933.
Однак на даний час питання залишається невирішеним.
Департаментами охорони здоров’я та соціального захисту населення обласної
державної адміністрації спільно з обласним центром зайнятості розроблено пам’ятку
для демобілізованих із зони АТО військовослужбовців, до якої включено питання
соціального захисту, працевлаштування та надання медичної допомоги.
Враховуючи
викладене,
з
метою
забезпечення
доступності
для
військовослужбовців медичної допомоги належної якості, керуючись статтею 6,

пунктом 6 частини першої статті 13, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною
першою е т а п і 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:
1. Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації:
1.1. Забезпечити організаційно-методичну координацію роботи з питань
надання медичної допомоги військовослужбовцям та демобілізованим із зони АТО у
закладах охорони здоров’я області.
1.2. Вжити в межах компетенції заходів щодо створення комунального закладу
«Обласна лікарня відновного лікування» Херсонської обласної ради, що
забезпечуватиме лікування мешканців області, у тому числі учасників та ветеранів
АТО, військовослужбовців гарнізонів постійного базування на території області. Про
результати вжитих заходів до 05 січня 2017 року поінформувати обласну державну
адміністрацію.
2. Департаменту
охорони
здоров’я
обласної державної
адміністрації
опрацювати спільно з Департаментом фінансів обласної державної адміністрації
питання про виділення додаткових коштів для обстеження та лікування
військовослужбовців, демобілізованих із зони АТО, в закладах охорони здоров’я за
підсумками виконання обласного бюджету в першому півріччі 2016 року.
3. Головам районних державних адміністрацій та рекомендувати міським
головам міст обласного значення забезпечувати па відповідних територіях надання
належної медичної допомоги військовослужбовцям, демобілізованим із зони АТО.
4. Районним державним адміністраціям, на підпорядкованих територіях яких
розташ овані військові частини:
4.1. Створювати належні умови для роботи бригад фахівців обласних закладів
охорони здоров’я.
4.2. Розглянути за підсумками виконання місцевих бюджетів у першому
півріччі 2016 року питання про виділення додаткових коштів на обстеження і
лікування військовослужбовців, демобілізованих із зони АТО. Про результати
роботи до 01 вересня 2016 року поінформувати Департамент охорони здоров'я
обласної державної адміністрації.
5. Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації до
15 вересня 2016 року узагальнити інформацію, надану районними державними
адміністраціями, та надати її до обласної державної адміністрації.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови обласної державної адміністрації Січову В.І.

Голова обласної
держ авної адміністрації

А.А.Гордєєв

