
Обласна Програма
«Запобігання і лікування серцево-

судинних та судинно-мозкових
захворювань на 2018-2020 роки»

З метою належного виконання обласної Програми та
створення системи безперервного надання якісних і
доступних медичних послуг з профілактики,
діагностики та лікування пацієнтів із серцево-
судинними захворюваннями управлінням охорони
здоров’я Миколаївської обласної державної
адміністрації видано Наказ від 29.05.2018 року
№320Л «Про заходи з виконання обласної Програми»

План 
2018 року План на 

01.01.2019

Профінансовано
станом

на  01.01.2019

Відсоток
виконання
до плану 

на 2018 рік

Відсоток
виконання

до плану по 
періоду

Обласна програма запобігання і 
лікування серцево-судинних та 
судинно-мозкових захворювань
на 2018-2020 роки

10 000,000 10 000,000 9 704,500 97,0 97,0



Розроблено та затверджено клінічні маршрути пацієнтів у закладах охорони
здоров’я з гострими формами серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань.

Організовано роботу 
рентген-операційної 

кардіологічного 
центру 

Миколаївської 
обласної клінічної 
лікарні у режимі

«24 години 7 днів на 
тиждень» для 

проведення ургентної 
коронарографії.

Рекомендовано у кожному районі області мати незнижувальний запас (не менше 2-х
доз) тромболітичних препаратів, забезпечити можливість передачі ЕКГ по телефону
до кардіоцентру обласної клінічної лікарні.



Кількість коронарографій
станом на 01.12.2018 року
зросла на 19,3% (з 760 – у
2017 році до 942 – у 2018
році).

У 2018 році виконано 409
стентувань коронарних
судин, з них 233 ургентних.
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За 2018 рік по області тромболізис

проведено 131 хворому.



УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я  МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

На виконання заходів обласної Програми
для Миколаївської обласної клінічної лікарні закуплено 5 моніторів ЕКГ-
трьохканальних, центральну моніторну станцію вартістю 300 тис. грн., апарат штучної
вентиляції легень вартістю 290 тис. грн., 57 штучних водіїв ритму на 1 млн. 50 тис. грн. та
витратні матеріали для проведення коронарографії на 200 тис. грн.;

для Миколаївського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф закуплено 33 флакони тромболітичного препарату «Тенектеплаза» вартістю
1,3 млн. грн. Придбано 11 автомобілів швидкої медичної допомоги класу В вартістю 25,299
млн. грн. та 1 позашляховик підвищеної прохідності вартістю 604,5 тис. грн.


