
Хроніка надання ургентної допомоги хворим мешканцям м. Києва 
(листопад 2020р.) 

 
Державна установа ‘‘Національний науковий центр радіаційної 

медицини НАМН України’’ (ННЦРМ) є головною установою в Україні з 
медичних проблем Чорнобильської катастрофи, радіаційної медицини, 
радіобіології та з питань радіаційної гігієни, радіаційної епідеміології, 
центром, який співпрацює з ВООЗ в мережі медичної готовності та допомоги 
при радіаційних аваріях, а також головним центром ВООЗ в Східній Європі з 
радіаційного захисту. Унікальність та значимість ННЦРМ обумовлена 
широким колом взаємопов’язаних проблем та завдань для вирішення яких ця 
наукова, клінічна, гігієнічна, епідеміологічна та дозиметрична установа була 
створена. ННЦРМ, як клінічна установа опікується наданням 
високоспеціалізованої медичної допомоги для постраждалих внаслідок 
Чорнобильської катастрофи (в т.ч. онкологічним та онкогематологічним 
хворим, хворим з тяжкими інвалідизуючими захворюваннями), 35 роковини 
якої народ України і весь світ будуть вшановувати через кілька місяців. Треба 
зазначити, що станом на 01.01.2020 р. чисельність населення постраждалого 
внаслідок аварії на ЧАЕС становила 1 769 442 особи, в т.ч. 338 040 дітей, а 
також 108 898 осіб з інвалідністю. В зв’язку зі згортанням діяльності 
регіональних диспансерів  радіаційного захисту населення, орієнтованої на 
надання медичної допомоги ‘‘чорнобильцям’’, ННЦРМ залишається 
фактично єдиною медичною установою для надання спеціалізованої 
медичної допомоги цьому важкому контингенту хворих, які не зі своєї вини 
зазнали впливу іонізуючого опромінення в умовах Чорнобильської 
катастрофи і насьогодні страждають на онкогематологічні, онкологічні та 
тяжкі інвалідизуючі захворювання. 

Впродовж усього терміну пандемії COVID-19 ННЦРМ, незважаючи на 
суттєву нестачу лікувальних засобів, продовжував надавати спеціалізовану 
медичну допомогу постраждалим внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, а 
також мешканцям м. Києва та Київської області. За 11 місяців 2020 року в 
клініці ННЦРМ проліковано 4 398 пацієнтів, в т.ч. 2 045 мешканців м. Києва. 

З 12.11. 2020 року Державна установа ‘‘Національний науковий центр 
радіаційної медицини НАМН України’’ згідно з Розпорядженням Керівника 
робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації 
природного характеру державного рівня, пов’язаної з поширенням 
коронавірусної хвороби COVID-19, від 29 жовтня 2020 р. № 125 та Наказу 
ДОЗ КМДА від 10.11.2020 року №1206  включена до переліку закладів 
НАМН України, що надають ургентну медичну допомогу мешканцям м. 
Києва без явних ознак гострого респіраторного захворювання COVID-19. 

НАМН України було погоджено що клініка ННЦРМ перепрофілює для 
надання ургентної допомоги 25 ліжок, враховуючи що ННЦРМ продовжує 
надавати високоспеціалізовану допомогу плановим тяжко хворим пацієнтам 
(онкокологічні, онкогематологічні, тяжкі інвалідизуючі захворювання) з числа 
постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, в т.ч. мешканцям м. Києва та 



Київської області, відповідно до постанови КМУ від 11.03.2020 року № 211 зі 
змінами  від 04.05.2020 року та за наказом НАМН України від 03.11.2020 № 
81. 

Фактично, з 12 по 30 листопада 2020 р. в рамках надання ургентної 
медичної допомоги до ННЦРМ госпіталізовано 178 важкохворих пацієнтів, з 
них 72 продовжують отримувати стаціонарне лікування. Тобто, заявлений 
ресурс ліжко-місць при повній відсутності фінансової, матеріально-технічної 
та медикаментозної підтримки ДОЗ КМДА, Київської області, МОЗ України 
перевищено щонайменше в три рази. Нестача ліків, перевантаженість і 
непрофільне скерування до ННЦРМ важкохворих пацієнтів призводять до 
високого рівня летальності серед цієї категорії хворих - померло 20 пацієнтів, 
в більшості випадків в термін до однієї доби перебування в стаціонарі. При 
цьому в ННЦРМ продовжують отримувати лікування 225 тяжкохворих 
пацієнтів з числа постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, в тому числі 40 
онкохворих. 

Хворі по ургентному надходженню не проходять попереднє обстеження 
на COVID-19, що, незважаючи на зусилля адміністрації ННЦРМ по 
забезпеченню медичного персоналу засобами захисту, призводить до 
інфікування та захворювання медичних працівників: за цей час захворіло 
більше 50 медичних працівників, т.ч. 18 лікарів. 

Все це призводить до повного матеріально-технічного, 
медикаментозного та кадрового виснаження ресурсів ННЦРМ призначених 
як для надання медичної допомоги постраждалим внаслідок аварії на 
Чорнобильській АЕС так і підтримки ургентного чергування по м. Києву. 

Адміністрація, колектив ННЦРМ та громадські організації 
чорнобильської спільноти вкрай стурбовані ситуацією, що склалася на 
сьогоднішній день в клініці ННЦРМ і яка потребує невідкладних 
організаційних заходів спрямованих на: 

1) Забезпечення умов для підтримки спроможності клініки ННЦРМ 
щодо надання спеціалізованої медичної допомоги 
онкогематологічним та онкохворим, а також тяжкохворим з 
інвалідністю з числа постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС; 

2) Тимчасове припинення або, принаймні, регульоване скорочення (25 
ліжок), та чітка профілізація стаціонарної ургентної допомоги для 
мешканців м. Києва. Надання ургентної допомоги для мешканців м. 
Києва може бути відновлене після вивільнення відповідної кількості 
ліжко-місць та повернення до роботи медичного персоналу після 
одужання; 

3) Побудову взаємодії з ДОЗ КМДА щодо направлення профільних 
пацієнтів у обсягах, що відповідають реальним кадровим, 
матеріально-технічним і медикаментозним можливостям 
забезпечення ургентної допомоги в клініці ННЦРМ. Забезпечення 
надання ургентної допомоги мешканцям м. Києва в клініці ННЦРМ з 
залученням фінансової, матеріально-технічної та медикаментозної 
підтримки ДОЗ КМДА. 



Для вирішення цих питань Адміністрація ННЦРМ направила цілу 
низку листів до керівництва Департаменту охорони здоров’я Київської 
міської державної адміністрації. Перемовини щодо належного забезпечення 
надання ургентної медичної допомоги мешканцям м. Києва та 
спеціалізованої медичної допомоги постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС 
за участю НАМН України та ДОЗ КМДА тривають. 


