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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

          

       Серцево-судинні і судинно-мозкові захворювання зумовлюють майже дві 

третини всіх випадків смерті та третину причин інвалідності. Саме такі 

захворювання істотно впливають на тривалість життя населення.  

      Найбільш розповсюджені захворювання системи кровообігу, що 

потребують створення чіткої системи надання медичної допомоги з моменту 

виявлення до здійснення реабілітаційних заходів, – це ішемічна хвороба серця, 

судинно-мозкові захворювання та вроджені (набуті) вади серця. 

        Серцево-судинні і судинно-мозкові захворювання є соціальною 

проблемою для розв’язання якої необхідна державна підтримка, координація 

зусиль усіх центральних та місцевих органів влади.  

        На жаль,  за "Програмою XIX МОЗ України", а саме "централізовані 

закупівлі ліків та виробів медичного призначення для закладів охорони 

здоров’я для лікування хворих з серцево-судинними та цереброваскулярними 

захворюваннями" відсутні своєчасні поставки виробів медичного призначення 

в тому числі й набори ендоваскулярної емболізації артеріовенозних аневризм. 

       Так, в Запорізькій області пацієнти молодого віку знаходяться на 

лікуванні в центрі профілактики та лікування інсультів  комунальної установи 

"Запорізька обласна клінічна лікарня" Запорізької обласної Ради та не мають 

можливості придбати набори для ендоваскулярної емболізації артеріовенозних 

аневрізм вартістю близько 100 тисяч гривень.  



        З 2016 року Запорізька область не отримала вироби медичного 

призначення, а саме: набори для ендоваскулярної емболізації артеріовенизних 

аневрізм, які передбачені програмою МОЗ України "централізовані закупівлі 

ліків та виробів медичного призначення для закладів охорони здоров’я для 

лікування хворих з серцево-судинними та цереброваскулярними 

захворюваннями". 

          Регіональною Обласна Програмою соціальної підтримки ветеранів 

війни, праці, дітей війни, інвалідів, інших соціальних груп населення, що 

перебувають у складних життєвих обставинах "Назустріч людям" на 2015 – 

2019 роки" не передбачена закупівля вищезазначених виробів медичного 

призначення. 

           На підставі вищевикладеного, керуючись ст.16 ЗУ «Про статус 

народного депутата України», прошу надати роз’яснення щодо того,  в який 

термін передбачаються поставки виробів медичного призначення та ліків за 

"Програмою XIX МОЗ України", а саме: "централізовані закупівлі ліків та 

виробів медичного призначення для закладів охорони здоров’я для лікування 

хворих з серцево-судинними та цереброваскулярними захворюваннями" та  

планується  чи закупівля наборів ендоваскулярної емболізації аретріовенозних 

аневризм. 

           Про результати розгляду даного депутатського звернення прошу 

повідомити мене  у встановлений законом строк. 

    

 
 
З повагою 
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