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Передумови
Згідно з Законом України у Вінницькій, Дні-

пропетровській, Донецькій областях та м. Києві 
реалізується пілотний проект реформування сис-
теми охорони здоров’я.

Проект передбачає підвищення ефективності 
та доступності медичної допомоги для громадян 
з розмежуванням функцій на первинний рівень 
надання медичної допомоги сімейними лікарями 
(у центрах) та вторинний (у консультативно-діа-
гностичних поліклініках та стаціонарах).

Нововведення 
В рамках впровадження реформ у Донецьку 

протягом 2012 року організовано 13 Центрів пер-
винної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД) з 82 
амбулаторіями. 

Для наближення первинної медико-санітарної 
допомоги до населення в районах міста було ви-
ділено приміщення, в яких після проведення капі-
тального ремонту відкрито додатково 7 лікарських 
амбулаторій 

Важливе завдання реформування медицини – 
підготовка сімейних лікарів. У Донецьку ця робота 
проводиться планово. У співпраці з Національним 

медичним універ-
ситетом організо-
вано виїзні курси, 
на яких без відри-
ву від основного 
місця роботи про-
йшли підготовку 30 
лікарів загальної 
практики - сімейної 
медицини. На базі Центру ПМСД №2 почав пра-
цювати треніговий Центр для подальшої підготовки 
сімейних лікарів та медичних сестер.

В лікувальних закладах міста протягом року 
було організовано 27 нових дільниць сімейної ме-
дицини. 

Загалом, станом на початок 2013 року 18% 
жителів міста отримують медичну допомогу у сі-
мейних лікарів. 

Не менш важливим компонентом реформ є 
поліпшення матеріально-технічної бази лікуваль-
них закладів. Протягом 2012 року було виконано 
поточних і капітальних ремонтів медичних установ 
на суму 19 млн. грн. Центри первинної медико-са-
нітарної допомоги отримали 55 автомобілів.

Кошти в сумі 16 млн. грн. були виділені з місь-
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кого бюджету у 2012 році на модернізацію матері-
альної бази лікувальних закладів. Для Центрів пер-
винної медико - санітарної допомоги придбано: 
15 електрокардіографів, 40 дефібриляторів, 307 
сумок-укладок для лікарів і медсестер, 80 порта-
тивних електрокардіографів, 12 систем ультразву-
кової діагностики, 15 гематологічних аналізаторів. 
Це обладнання дозволить поліпшити якість ліку-
вально-діагностичного процесу в лікувально-про-
філактичних закладах первинного рівня надання 
медичної допомоги.

У ході реформування відбувається й інфор-
матизація охорони здоров’я. У Центрах ПМСД 
встановлено більше 300 комп’ютерів, створено 
локальну мережу та забезпечено доступом до Ін-
тернет.

Результати 
Перші підсумки реформування демонструють 

показники роботи сфери охорони здоров’я в До-
нецьку. Так за результатами 2012 року зареєстро-
вано позитивну динаміку за такими індикаторами:
- покращилась демографічна ситуація в цілому 
за рахунок зниження загальної смертності на 3 % 
та підвищення народжуваності;

- підвищився ін-
декс здоров’я дітей 
на 6%.

В той же час 
знизилися такі по-
казники:
- загальна захво-
рюваність населен-
ня - на 2 %;
- захворюваність новонароджених в пологових 
стаціонарах - на 3,5%;
- смертність від злоякісних новоутворень на - 7 
%; однорічна летальність від онкологічних захво-
рювань;
- вихід на інвалідність серед осіб працездатного 
віку - на 2%.
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