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До Дня медичного працівника 
 

15 червня усі медичні працівники відзначають своє професійне свято.  

Справа, якій служать люди в білих халатах, стосується всіх і кожного. У 

Києві приділяється велика увага розвитку охорони здоров'я. В місті зосереджені 

відомі науково-дослідні заклади України, де працюють видатні медичні фахівці, 

які обслуговують не тільки киян, але й усіх хворих України з тяжкими 

патологіями. На території міста знаходяться такі відомі українські НДІ: 

травматології і ортопедії, нейрохірургії, урології та нефрології, педіатрії, 

акушерства та гінекології, кардіології ім. академіка М.Д. Стражеска, фтизіатрії та 

пульмонології, інститути раку, серця та інші. 

У складних соціально-економічних умовах збережена і продовжує успішно 

функціонувати галузь медицини, яка забезпечує надання необхідної медичної 

допомоги мешканцям міста. 
 

Заклади охорони здоров’я м.Києва
1 

 

 2010
 

2011
 

2012
 

    
Кількість лікарняних закладів, одиниць 114 116 108 

В них ліжок, тис. 30,0 30,1 29,6 

Кількість лікарських амбулаторно-поліклінічних закладів 467 493 586 

Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів  

(кількість відвідувань за зміну), тис. 83,3 85,7 85,7 

На 10 тис. населення    

кількість ліжок 108,8 108,5 105,4 

кількість відвідувань за зміну 302,2 309,0 305,8 

Кількість населення у розрахунку на одне лікарняне ліжко 91,9 92,2 94,8 
_____________ 
1 
Включно з приватними медичними закладами. 

 

Аптечні заклади м.Києва 
 

(на кінець року, одиниць) 

 2011 2012 2013 

    
Усього 1016 940 1014 

у тому числі    

аптек 709 728 816 

аптечних пунктів 222 212 198 

аптечних кіосків 85 – – 
 

Важливе значення для успішного функціонування сфери охорони здоров’я 

має рівень укомплектованості кадрами.  



Кількість працівників охорони здоров’я м.Києва за віком та статтю
1 

 

(на кінець року) 

 2013 

  
Кількість працівників, тис. осіб 98,0 

у тому числі:   

за віковими групами, у відсотках до підсумку:  

15-35 років 27,9 

працюючі пенсіонери 25,8 

за статтю, у відсотках до підсумку:  

жінки 80,9 

чоловіки 19,1 
__________________ 
1 

Дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із 

кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. 

 

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників охорони 

здоров’я у 2013р. була меншою за середній показник в цілому по м.Києву на 

36,2% і становила 3197 грн. що у 2,6 раза перевищує рівень мінімальної заробітної 

плати (1218 грн.). У порівнянні з попереднім роком її розмір збільшився на 8,5%. 

Одним із основних чинників стану трудового потенціалу галузі є наявність 

фахівців з вищою освітою серед працюючих. На кінець 2013р. 37,9% від облікової 

кількості штатних працівників закладів охорони здоров’я мали неповну та базову  

вищу освіту, 30,0% – повну вищу освіту.  

 

Забезпеченість населення м.Києва медичними кадрами
1 

 

(на кінець року, осіб) 

 2010
 

2011
 

2012
 

    
Кількість лікарів усіх спеціальностей, тис. 23,1 23,3 23,1 

Кількість середнього медичного персоналу, тис. 31,3 31,2 31,2 

На 10 тис. населення    

лікарів усіх спеціальностей 83,8 84,1 82,4 

середнього медичного персоналу 113,5 112,4 111,1 

Кількість населення на одного    

лікаря 119 119 121 

середнього медичного працівника 88 89 90 
_________________ 
1 
Включно з приватними медичними закладами. 

 

Питання якості надання медичної допомоги напряму залежить від рівня 

підготовки медичних кадрів. Тому в навчальних закладах послідовно проводиться 

реформування медичної освіти на рівень міжнародних стандартів. 

У столиці 7 вищих навчальних закладів І–IV рівнів акредитації навчають 

фахівців в галузі охорони здоров’я. 



Підготовка фахівців м.Києва в галузі медицини 
(осіб) 

 2012/13 н.р. 2013/14 н.р. 

ВНЗ  І–ІІ р.а. ВНЗ  ІІІ–IV р.а. ВНЗ  І–ІІ р.а. ВНЗ  III–IV р.а. 

     
Прийнято  1367 2388 1132 2701 

Чисельність студентів 4576 11707 4247 12522 

з них жінок 3512 8756 3297 8768 

Випущено  1060 1814 1048 1890 
 

Характерною рисою столичної медицини є високий рівень науковців. 
 

Кількість аспірантів та докторантів м.Києва в галузі медичних наук 
 

(осіб) 

 2012 2013 

аспіранти докторанти аспіранти докторанти 

     
Усього 537 10 509 10 

у тому числі у     

НДІ 278 8 258 8 

ВНЗ 259 2 251 2 
 

Кількість спеціалістів, з науковими ступенями, в галузі медицини 

залишилась на рівні попереднього року, науковий ступінь доктора наук мають 0,9 

тис. осіб, кандидата наук – 2,6 тис. осіб. 
 

Кількість спеціалістів з науковими ступенями в галузі медичних наук м.Києва 
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Найприємнішим в роботі медичних працівників є допомога в народженні 

немовлят. У 2013р. кількість народжених склала 33,0 тис. малят (на 0,9 тис. осіб 

менше ніж у минулому році). 

Кияни мають можливість оздоровитися в санаторно-курортних закладах, які 

розміщені на території міста в таких мальовничих місцях як Пуща-Водиця, 

Конча-Заспа тощо. Санаторії, санаторії-профілакторії, бальнеологічні лікарні, 

грязелікарні та пансіонати з лікуванням – усі вони спеціалізовані і надають 

реабілітаційне лікування 



Спеціалізовані заклади розміщування у м.Києві 

(одиниць) 
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Індекси споживчих цін на послуги у сфері охорони здоров’я по м.Києву 

(у відсотках до грудня попереднього року) 
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Довідки за телефоном: (044) 486-63-55 
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