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Прес-реліз
Державний заклад «Український спеціалізований диспансер радіаційного 

захисту населення Міністерства охорони здоров'я» (ДЗ «УСДРЗН МОЗ України») - 
перший на Україні заклад, створений з метою надання кваліфікованої та доступної 
медичної допомоги малозабезпеченим верствам населення, постраждалого 
внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

ДЗ «Український спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення 
Міністерства охорони здоров'я» створений 1 серпня 1986 року який розташований 
у мальовничій курортній зоні міста Києва Пуща-Водиця, що сприяє ефективному 
оздоровленню дітей.

ДЗ «УСДРЗН МОЗ України» надає безоплатну консультативну допомогу 
дитячому та дорослому населенню, постраждалому внаслідок аварії на 
Чорнобильській АЕС та з інших екологічно забруднених територій, стаціонарну - 
дітям віком від 1-го до 18-ти років з усіх регіонів України.

Станом на 1 січня 2016 року, згідно інформації наданої на парламентських 
слуханнях, мають статус постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС понад 
1900000 чоловік, з них 400025 діти.

За 30 років у поліклінічне консультативне відділення зроблено 1 283 809 
відвідувань. У стаціонарних відділеннях спец диспансеру пройшли лікування 
близько 55000 дітей. Всім хворим проводиться спектрометрія на вміст 
радіонуклідів, лабораторні та інструментальні дослідження та надаються 
консультації фахівців.

Діти, що перебувають у стаціонарі, проходять:
1) комплексне обстеження та медикаментозне лікування;
2) детоксикаційну терапію;
3) п'ятиразове дієтичне харчування.
У Диспансері працюють висококваліфіковані фахівці, які мають 

унікальний досвід надання медичної допомоги населенню, що зазнало 
радіаційного опромінення та психоемоційного стресу внаслідок 
Чорнобильської катастрофи.

З 2014 року фахівці державного закладу «УСДРЗН МОЗ України» надають 
медичну допомогу дітям воїнів АТО, котрі загинули або перебувають в зоні 
бойових дій.
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З 1992 року на базі ДЗ «УСДРЗН МОЗ України» працює Центральна дитяча 
спеціалізована лікарсько-консультативна комісія щодо встановлення причинного 
зв’язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших 
шкідливих чинників, що виникли внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (далі - 
Комісія). Комісією розглянуто більше 4,5 тисяч медичних справ дітей, 
постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Також, Комісією 
надавалась методична та консультативна допомога експертам регіональних спец 
ЛКК та лікарям спеціалізованих закладів охорони здоров'я , що надають медичну 
допомогу постраждалим внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Державний заклад «Український спеціалізований диспансер радіаційного 
захисту населення Міністерства охорони здоров'я» відповідно листа МОЗ України 
від 01.08.2016 № 102-13/19810 щодо підготовки бюджетних записів до проекту 
державного бюджету на 2017 рік та проекту прогнозу на 2018-2019 роки, було 
вилучено із переліку видатків на охорону здоров’я, що здійснюються з державного 
бюджету України.

Цим листом Міністерство фінансів України пропонує забезпечити 
функціонування 32 закладів охорони здоров’я, які на даний час знаходяться у сфері 
управління МОЗ України, за рахунок місцевих бюджетів. Тобто, Міністерством 
фінансів України у граничних обсягах видатків Медичної субвенції не враховано 
видатки на фінансове забезпечення діяльності зазначених 32 закладів охорони 
здоров’я та їх діяльність з 1 січня 2017 року. Мінфіном пропонується здійснювати 
їх фінансування виключно за рахунок власних коштів відповідних місцевих 
бюджетів, але очевидно, що в розрахунках видатків місцевих бюджетів ні на 2016 
рік ні тим більше на 2017 рік відповідні додаткові обсяги Медичних субвенцій для 
функціонування 32 закладів охорони здоров’я на забезпечення надання медичної 
допомоги, не передбачалися.

Обсяг бюджетного фінансування ДЗ «УСДРЗН МОЗ України» у 2016 році 
складає 21303,1 тис. грн., що по відношенню до видатків загального фонду 
державного бюджету України на 2016 рік (640290330,9 тис. грн.) становить 
0,003%, дуже не значний, а малозабезпечені діти постраждалих від аварії на 
Чорнобильській АЄС, не зможуть отримувати за рахунок держави безкоштовного 
спеціалізованого професійного медичного лікування.
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