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Стаціонарна допомога пацієнтам із гострим мозковим
інсультом стає доступнішою за певних умов
Національна служба здоров’я України (НСЗУ) поставила підвищені вимоги щодо лікування пацієнтів із гострим
мозковим інсультом. Стосується це, зокрема, наявності сучасного обладнання, медичного персоналу необхідної
кваліфікації, здатності забезпечити роботу закладу в цілодобовому режимі. Водночас заклади, що законтрактовані
на надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті у стаціонарних умовах, отримують фінансування за
підвищеним тарифом, а з 1 липня 2020 року його додатково збільшили – з 19 332 до 26 947 грн.
Для пацієнта лікування інсульту за Програмою медичних
гарантій є безоплатним, а саме:
• діагностика (комп’ютерна томографія, екстрені лабораторні
дослідження);
• медикаментозне лікування та знеболювання за потреби;
• проведення тромболітичної терапії;
• цілодобовий моніторинг стану пацієнта в реанімації;
• медична реабілітація в гострий період, лікарські засоби з
Національного переліку та витратні матеріали, ліки та медичні
засоби, які закуповуються централізовано за кошти бюджету, та
харчування в стаціонарних умовах.
У Програмі медичних гарантій на 2021 рік лікування інсульту
залишається пріоритетним напрямком, а також пропонується
включити до нових вимог облаштувння приймального відділення
місцем для тромболізису, де здійснюватимуться безперервна
пульсоксиметрія, контроль артеріального тиску в автоматичному

режимі, електрокардіографія, своєчасне знеболювання на всіх
етапах діагностики та лікування, обов’язкове анестезіологічне
забезпечення під час усіх інвазивних діагностичних процедур тощо.
Для надання допомоги при інсульті дуже важливо узгодити
допомогу на кожному етапі. Тому для екстреної медичної
допомоги планується ввести підвищувальний коефіцієнт на рівні
5 % доплат за дотримання бригадами правильних маршрутів
пацієнтів. Центр екстреної медичної допомоги отримає більше
коштів, якщо бригада доставлятиме пацієнта з підозрою на інсульт
до закладу, який має договір із НСЗУ на лікування таких хворих.
Також НСЗУ пропонує розширити програму «Доступні ліки»,
включивши до неї ліки як для профілактики інсульту, так і для пацієнтів,
що перенесли інсульт. Розширення програми «Доступні ліки» дасть
можливість цій категорії хворих отримувати необхідні ліки в аптеці за
рецептом лікаря безоплатно або з незначною доплатою та зробить
лікування наслідків захворювання більш доступним.

Національна служба здоров’я додала інформацію
щодо надання допомоги хворим на COVID-19
Національна служба здоров’я України (НСЗУ) на своїй сторінці у Facebook оприлюднила інформацію щодо
показників госпіталізації пацієнтів з COVID-19, їх лікування, надання безоплатної допомоги тощо.

Лікування пацієнтів з COVID-19
протягом квітня – грудня 2020 року
Протягом квітня – грудня 2020 р. було госпіталізовано 253 тис. пацієнтів із коронавірусною хворобою. У відділенні інтенсивної терапії
перебувало майже 50 тис. хворих. Частка госпіталізованих пацієнтів,
які потребували допомоги в умовах інтенсивної терапії протягом 2020 р.,
становила 19,6 %. За лікування цих пацієнтів НСЗУ виплатила понад
11 млрд грн, тобто майже 45 тис. грн в середньому на 1 пацієнта.

потребували підключення до апарату штучної вентиляції легень
– з понад 5 тис. до понад 6 тис. осіб.
Найбільше пацієнтів із коронавірусом у грудні госпіталізували:
• у Києві – 6298 осіб;
• в Одеській обл. – 4139 осіб;
• у Дніпропетровській обл. – 3869 осіб;
• у Харківській обл. – 3617 осіб.

Кількість госпіталізацій у грудні 2020 році

Медичні команди та лікарні, визначені
для госпіталізації пацієнтів із COVID-19

Кількість госпіталізованих пацієнтів зменшилася на 3 тис.,
порівняно з листопадом 2020 р. Так, у грудні госпіталізовано 6000
пацієнтів, ще 11,5 тис. продовжили розпочате у листопаді лікування. У той же час кількість пацієнтів, які були підключені до джерел
кисню у грудні, зросла на 4 тис., порівняно з листопадом. Їх загальна кількість становила майже 50 тис. Це 69 % від усіх пролікованих
пацієнтів у грудні. У відділенні інтенсивної терапії медичну допомогу отримували понад 13 тис. хворих. Це на 348 госпіталізованих
більше, ніж у листопаді. Зросла у грудні й кількість пацієнтів, які

У грудні було створено близько 300 нових медичних команд, а
загалом у цьому місяці пацієнтам надавали стаціонарну медичну
допомогу понад 3 тис. команд, з яких 320 – не анестезіологічні.
Середнє навантаження на одну медичну команду становило 23
пацієнти. У грудні навантаження на медичні команди більше 20 хворих мали 262 лікарні. При цьому у 106 закладах навантаження на 1
команду становило менше 10 пацієнтів та у 221 закладі охорони
здоров’я проліковано менше 100 осіб. Кількість лікарень, які входять
до переліку визначених для госпіталізації, у грудні зросла. У травні
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