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Резюме  

 

Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та 

кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я України – це провідний 

український заклад зі світовим ім’ям, який надає  спеціалізовану 

висококваліфіковану медичну допомогу дитячому населенню України. 

 

Центр було засновано у 2003 році на базі ІССХ НАМН України ім. М.М. 

Амосова. Вже у 2006 році колектив здобув власні приміщення у будівлі, 

спроектованій видатним філантропом та меценатом Ніколою Терещенком. 

Саме тоді розпочалося формування основних принципів, які є догматичними 

для кожного члена колективу.  

«Дарувати життя» - цей основний принцип, який сповідується у Центрі, 

знайшов своє віддзеркалення в період заснування Центру: подарувати друге 

життя будівлі, яка у XIX сторіччі була лікарнею, але у XX – перетворилась 

на полишену, занедбану будівлю.  

«Синергія традицій та інновацій» - від моменту заснування ми плекаємо 

найкращі традиції школи Миколи Михайловича Амосова та формуємо нову 

концепцію бачення дитячої кардіології та кардіохірургії в Україні.  

«Партнерство та співпраця» - є невід’ємними елементами діяльності 

Центру, які формують нашу історію успіху: сотні тисяч здорових пацієнтів, 

тисячі наукових публікацій, сотні інноваційних розробок. Міжнародні 



партнери, волонтерські та громадські організації, пацієнтські спільноти та 

наукові групи – це наші надійні друзі та союзники у боротьбі за здоров’я.  

 

Центр створено Наказом Міністерства охорони здоров’я України № 150/ від 

2 квітня 2003 року. З цього часу Центр став в один ряд з передовими 

хірургічними клініками в світі та є унікальним за віковим складом пацієнтів, 

рівнем складності операцій, які тут виконуються (за їх кількістю Центр 

посідає перше місце в Європі).   

У 2006 році було відкрито перший корпус на вулиці Чорновола в історичній 

будівлі, збудованій ще у XIX столітті. У 2010 році відбулося урочисте 

відкриття другого корпусу – клініки для дорослих на вулиці Іллєнка. 

За 17 років спеціалістами Центру обстежено 330 935 пацієнтів різного віку 

та проведено 33 773 операцій, в тому числі у новонароджених.  

Загальний ліжковий фонд лікарні становить 250 ліжок.  

На базі Центру функціонують численні відділення, у яких пацієнтам 

надається високоспеціалізована медична допомога.   

Дитяча консультативна поліклініка - це відділення, з якого починається 

знайомство наших маленьких пацієнтів з Центром. Відділення оснащене 

всім необхідним сучасним обладнанням для найкращої експертної 

діагностики аномалій серця та великих судин у дітей. Програма 

пренатальної діагностики, прийом вагітних 

Відділення дитячої кардіології та кардіохірургії – надає допомогу дітям 

від 3 до 18 років.  Тут виконується повна первинна діагностика, нагляд за 

раніше виявленими, прооперованими ВВС, проводиться медикаментозна 

терапія, ендоваскулярна та хірургічна корекція  ВВС у дітей. 

 

Відділення рентгенангіографії та ендоваскулярної хірургії дітей  - 

відділення, у якому вперше в Україні співробітниками було проведено та 

впроваджено в медичну практику низку сучасних ендоваскулярних методів 



лікування – балонна атріосептостомія під контролем ехокардіографії, 

перфорація атрезованого клапану легеневої артерії, стентування 

артеріального протока тощо. Це дозволяє врятувати сотні дитячих життів. 

Дві рентгенопераційних Центру оснащені сучасним обладнанням. Для 

проведення втручань використовується інструментарій та імпланти 

провідних світових виробників. 

 

Відділення хірургічного лікування порушень ритму серця, в якому 

надається весь спектр сучасної діагностики та лікування аритмій – 

неінвазивні та інвазивні електрофізіологічні дослідження серця, 

ендоваскулярні та хірургічні методи корекції серцевого ритму відповідно до 

міжнародних стандартів та рекомендацій. На високому рівні ми можемо 

надати допомогу пацієнту будь-якого віку. Наймолодшим пацієнтом у нас 

була дитина п’яти  годин від народження, найстаршим – жінка 96 років. 

 

Відділення кардіохірургії новонароджених та серцевої хірургії дитячого 

віку – тут проводиться хірургічна корекція всього спектру вроджених вад 

серця у дітей віком від декількох годин життя до трьох років. На базі 

відділення реалізується Програма CorD. 

 

Відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених - в 

цілодобовому режимі забезпечує проведення планових та невідкладних 

кардіохірургчних операцій з приводу вроджених та набутих вад серця, в 

тому числі – недоношених дітей з критично малою вагою. В практиці 

відділення використовується найсучасніше обладнання експертного класу.  

 

Відділення променевої діагностики - в кінці 2006 року на базі Центру було 

створено відділення променевої діагностики, яке вперше в Україні почало 

займатися діагностикою вроджених вад серця у дітей з використанням 

комп’ютерної та магнітнорезонансної томографії. Обстеження дітей 

проводиться, починаючи з перших годин життя. З цього відділення 

розпочався розвиток кардіорадіології в Україні.  



Відділення штучного кровообігу - забезпечує високоякісну та 

найсучаснішу у світі підтримку життєдіяльності організму пацієнта 

шляхом проведення штучного кровообігу під час кардіохірургічних 

втручаннях на відкритому серці, будь-якого рівня складності. 

 

Консультативна поліклініка для дорослих - проводяться оцінка потреби в 

кардіохірургічних та кардіоінтервенційних втручаннях, ідентифікація та 

прогнозування ризиків для життя, пов’язаних з серцево-судинними 

захворюваннями, розробка індивідуальних програм профілактики та 

лікування серцево-судинної патології, динамічний нагляд та консультації 

пацієнтів, які перенесли кардіохірургічне лікування. 

 

Відділення вроджених та набутих вад серця у дорослих і підлітків – 

відділення надає допомогу пацієнтам дорослого віку. Так, найстаршому 

пацієнту, якому було виконано оперативне втручання спеціалістами 

відділення було 97 років. На базі відділення виконують мініінвазивні 

втручання, транскатетерну імплантацію аортального клапана (TAVI), 

протезування аортального клапана власними тканинами тощо.  

Відділення екстренної рентгендіагностики – відділення надає 

високоспеціалізовану допомогу пацієнтам із різними ступенями важкості 

патології:  рестеноз стента, хронічна тотальна окклюзія коронарних артерій, 

стеноз стовбуру лівої коронарної артерії, біфуркаційні стенози в коронарних 

артеріях. 

 

Відділення реабілітації з фізіотерапією та ЛФК – у відділенні проводиться 

лікування та реабілітація хворих із захворюваннями серцево-судинної 

системи. Сучасні діагностичні можливості та оснащення відділення 

дозволяють не тільки провести обстеження та лікування хворих, але і за 

індивідуальною програмою розробити комплекс профілактичних та 

відновлювальних заходів та відстежити результати лікування. 

 



 

Відділення реконструктивної хірургії та патології міокарду – підлітки та 

дорослі пацієнти з вродженими вадами серця (GUCH – пацієнти) – у 

відділенні надається допомога не лише первинним пацієнтам підліткового 

та дорослого віку з ВВС, але й пацієнтам, що раніше (в новонародженості та 

молодшому дитинстві) були проперовані з приводу складних ВВС, а тепер 

потребують повторних операції, ендоваскулярних втручань та 

медикаментозної терапії. 

 

На сьогодні Центр є клінічною базою кафедри кафедри дитячої кардіології 

та кардіохірургії НМАПО ім. П. Л. Шупика, де здобувачі отримують 

найсучасніші знання, сформовані на власному досвіді та міжнародних 

стандартах.  

Окрім того, Центром сформовано пріоритетні напрямки розвитку, 

відповідно до яких, діють ряд програм.  

Програма CorD – відома в світі як «український метод» та полягає у  

використанні пуповинної крові під час операцій на серці новонароджених в 

перші години життя. Український метод викликав резонанс та набув 

поширення в країнах Європи, США, Індії, Республіці Корея. 

 

Програма пренатальної діагностики вроджених вад – зосереджена на 

безпечному плануванні вагітності, уникненні ургентного транспортування 

породіллі, використанні власної пуповинної крові та можливості операції 

одразу після народження.  завдяки підтримці Швейцарської Конфедерації та 

Міжнародного благодійного фонду «Дитяче серце», провідні спеціалісти 

України з ультразвукової діагностики допоможуть здобути глибокі знання з 

виявлення вроджених вад серця.  

 

Програма «Довголіття Кардіо» - у зв’язку з глобальною тенденцією 

старіння націй, особливої уваги потребують пацієнти похилого віку. Для 



Центру, на сьогодні, забезпечення якісної допомоги у даній групі пацієнтів 

є одним із пріоритетів.  

Програма кардіологічного супроводу елітних спортсменів України – ми 

прагнемо покращити ефективність медичного супроводу шляхом 

впровадження кардіологічного контролю спортсменів, які входять до складу 

національних збірних команд для участі в Іграх ХХХІІ Олімпіади 2020 року 

в Токіо та ХХIV зимових Олімпійських іграх 2022 року в Пекіні та інших 

офіційних міжнародних змаганнях. 

 

Програма «TAVI» - Центр є однією з медичних установ в Україні, де 

виконується процедура транскатетерної імплантації аортального клапана 

для пацієнтів різних вікових груп. Центр бере участь у розробці та 

впровадженні сучасних біологічних, синтетичних матеріалів.  

Візія майбутніх здобутків є неможливою без зберігання та передачі 

найкращих традицій. Історична ретроспектива Закладу сприяє становленню 

пієтету до традицій та ціннісної візії майбутнього розвитку.  Так,  у 1894 

році на кошти видатного підприємця та мецената Ніколи Терещенка у Києві 

було відкрито Київську безоплатну лікарню для чорноробів та незаможних 

людей на честь Цесаревича Миколая. Саме тут надавалася допомога усім, 

хто її потребував. У 2006 році закинутим приміщенням колишньої лікарні 

подарували нове життя заради порятунку життів маленьких пацієнтів. Ми 

віримо, що історичні дані формують розуміння виключної ролі Центру 

на різних етапах розвитку в подіях різного штибу. Традиції академізму, 

сформовані видатним світовим хірургом українського походження 

Миколою Амосовим зберігаються в Центрі, розвиваються Центром, та 

формують візію майбутнього.  

Формувати бачення та наукові тенденції, започатковувати нові програми 

лікування та  успішно їх імплементувати, допомагати усім, незалежно від 

соціального статусу – ці догми, започатковані ще Ніколя Терещенком і 

повинні втілюватися у життя на сучасному етапі життя Закладу.  Окрім 



того, темпи наукового розвитку Центру є стрімкими та є базисом для 

відродження парадигми всієї української науки.  

Головною метою перспективного плану розвитку вважаю досягнення 

науково-практичним медичним центром дитячої кардіології та 

кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я України  провідного місця 

серед науково-практичних медичних закладів Європи та виробництво 

власних наукових продуктів.  

Завдання: 

1. Підтримка вектору сталого розвитку високоякісної та передової 

клінічної роботи; 

2. Створення наукового інкубатора: підтримка наукового потенціалу для 

впровадження найкращих технологій, отримання фінансових преференцій 

тощо;  

3. Продовження ефективної кадрової політики та мінімізація кадрового 

дефіциту;  

4. Розвиток наукових досліджень (експерементальних та клінічних);  

5. Підтримка партнерства задля сталого розвитку: співпраця та спільна 

проєктна діяльність із громадськими та волонтерськими організаціями, 

грантова діяльність;   

6. Сприяння раціональному використанню приміщень, реалізації 

будівельних проектів та підвищення спроможності Закладу;  

7. Оптимізація та гармонізація доступності, якості, безпечності надання 

медичної допомоги із створенням комфортного пацієнтоорієнтованого 

середовища; 

8. Створення комфортного і ефективного робочого середовища та 

фінансового забезпечення співробітників;  

9. Забезпечення епідеміологічної безпеки відповідно до викликів пандемії; 

10. Розширення спектру медичних послуг для дітей та дорослих з 

вродженими вадами та хворобами серця; 



11. Реалізація програми інтернатури та покращення якості навчального 

компоненту; 

12. Сприяння розвитку дитячих кардіоцентрів у регіонах.  

Задля реалізації поставлених завдань розроблено первинний план 

імплементації.  

 Заплановані 

заходи 

Шляхи реалізації 

1.  Провести реальний 

аналіз та аудит 

потреб  

На основі принципу «повного циклу 

політики» провести аналіз проблем та 

потреб, консультації зі стейкхолдерами 

(заінтересованими сторонами) та 

створити стратегію розвитку.  

 

2. Оптимізація 

організаційно-

штатної структури 

Оптимізація структурних підрозділів за 

посадами, кількістю працюючих, 

підпорядкованості. 

Гармонізація посадових окладів у 

відповідності до реального характеру 

роботи, умов праці, тощо. 

Застосування сучасних рекрутингових 

стратегій.  

3.  Експериментальне 

дослідження на 

малих тваринах 

- Експериментальні дослідження на 

малих тваринах біологічних матеріалів із 

застосуванням тактики швидкого 

впровадження в клініку, особливо у 

випадках невідкладної та ургентної 

кардіохірургії вроджених вад серця, 

починаючи з 1 годин життя;  

- Продовжити дослідження та 

впровадження плацентарної, пуповинної 

програми з новим підходом дослідження 

стовбурових клітин в пренатальному та 

постнатальному періоді. 

 

 

4. Розвиток наукового 

потенціалу та 

налагодження 

виробництва 

медичних засобів 

Навчання співробітників основам аналізу 

та наукового пошуку 

Формування пріоритетних наукових 

напрямів, визначення ключових потреб  

Колаборація з науковими, практичними та 

навчальними установами, написання 



стартапів та проєктів  

5. 

 

  

Створення цілісної 

системи наукового 

розвитку 

Залучення іноземних спеціалістів до 

наукової діяльності  

Партнерство у рамках «Sister-Clinic» із 

медичними закладами Близького Сходу.  

Раціоналізація  «Ресурсного центру» для 

пошуку та імплементації грантів, 

міжнародних проектів та аутсорсингу. 

Розробка комплексної навчальної 

програми з патології педіатрії для 

слухачів з різних країн світу  

Розробка та імплементація 

довгострокових програм та комфортних 

умов для пошукачів та здобувачів  

Запровадження клінічних досліджень 

відповідно до стандартів 

Good Clinical Practice  (GCP) та 

Гельсінської Декларації World Medical 

Association ( WMA )  

6. Зміцнення 

матеріально-

технічної бази 

Продовження поточних та капітальних 

ремонтів приміщень 

Сприяння реалізації будівельного проекту 

та своєчасного введення в експлуатацію 

нової будівлі 

Оновлення діагностично-лікувального 

обладнання 

Систематизація та налагодження робіт 

сервісного обслуговування та ремонту 

обладнання 

Впровадження заходів з 

енергоефективності 

7. Оптимізація 

надання послуг 

відповідно до 

трансформації 

охорони здоров’я 

Розширення спектру медичних послуг 

Розрахунок вартості медичних послуг 

8. Заходи щодо 

врегулювання 

соціальних питань 

 

Підтримка гармонійного соціального 

клімату в колективі. 

Персональна робота з колективом щодо 

досягнення виробничих завдань, 

покращення відносин всередині 

колективу та з суміжними організаціями. 

Підтримка існуючого рівня соціальних 

гарантій працівників. 

Робота з місцевими органами влади з 

питань державної соціальної політики. 



9. Співпраця  з 

волонтерськими 

організаціями та 

соціальними 

проектами 

Проведення соціальних проектів та акцій. 

Співпраця з міжнародними фундаціями та 

реалізація освітніх проектів для дітей. 

Створення «Кардіо Простору», у якому 

кожен громадянин може отримати 

інформацію про здоров’я серця, взяти 

участь у навчальній програмі тощо.   

10.  Розвиток 

медичного туризму 

Спільні проєкти з іноземними 

партнерами. 

Створення умов для проживання 

медичних працівників та 

супроводжуючих осіб. 

 

Відповідно до встановлених цілей та завдань проведено первинний 

SWOT аналіз, відповідно до періодів реалізації змін (представлений у 

додатку).  

Незалежно від визначених завдань та періодів виконання стратегічного 

плану розвитку підприємства постійної уваги потребують: кадрова 

політика, розвиток науки та боротьба з корупцією. 

Програма оптимізації кадрової політики включатиме:                                       

1) раціоналізацію програми інтернатури за типом «трьох сит Сократа» 

для відбору найкращих фахівців на етапі інтернатури;  

2) систему стимулів та переваг для найактивніших у клінічному, 

громадському та науковому секторах;  

3) створення необхідних умов для безперервного професійного розвитку; 

 4) мінімізацію кадрового дефіциту середнього та молодшого медичного 

персоналу шляхом налагодження прямого контакту із медичними 

коледжами.  

Крім кадрової політики постійної уваги потребує науковий базис, в 

стратегічному сенсі вважаємо за необхідне збільшувати:  

1) кількість наукових досліджень та грантових робіт; 

 2) стимулювання публікації робіт співробітників та їх участі у 

конференціях/семінарах;  

3) створення наукового видання, присвяченого проблемам педіатрії; 

4) підготовка наукових кадрів в аспірантурі.  



З метою запобігання корупції плануємо наступні дії:  

1) збільшення заробітних плат до рівня вище можливого корупційного 

ризику; 2) комплексне забезпечення пацієнта; 

3) мінімізація непотизму (кумівства) та інших ймовірних підґрунть для 

конфлікту інтересів. 

 

У  жовтні  2018  року  розпочато  роботи  з  реконструкції   будівель ДУ 

«Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії 

МОЗ України», що були передані на баланс Центру наказом Міністерства 

охорони здоров’я України від 12 лютого 2018 року №235 на виконання 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 року №741-

р «Про передачу будівель військового містечка №36 у м. Києві до сфери 

управління Міністерства охорони здоров’я». Цього року, за участі мера 

міста було оголошено про створення комунального некомерційного 

підприємства «Київський міський дитячий кардіологічний центр» на базі 

Центру. 

Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та 

кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я України  - це гордість 

України,  фундаментальна науково-практична установа, яка надає допомогу 

діткам та дорослим. Поєднання вікових традицій доброчесності та 

академізму із сучасними технологічними бенефітами створює якісне 

підґрунтя для розвитку найкращої лікарні в Україні та на європейському 

просторі. Імплементація принципів циклу формування політики у медичній 

кон’юнктурі сприятиме досягненню сталого наукового та клінічного 

розвитку, а співпраця із громадським сектором дозволить окреслити 

дорожню карту на наступні роки.  

Успіхи нашого Центру – це результат сумлінної та саможертовної праці 

кожного члена колективу! До майбутніх перемог – разом!  

 

  


