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Розвиток лікарняних кас в Україні дає можливість забезпечувати 

доступність тих видів медичної допомоги, які недостатньо фінансуються за 

рахунок бюджетних коштів, збільшити обсяг та якість необхідних для 

населення медичних послуг та забезпечити належний контроль за їх наданням. 

Це підтверджує 10-річний досвід діяльності благодійної організації «Лікарняна 

каса Житомирської області» (ЛК), яка має чіткі прозорі механізми залучення 

фінансових ресурсів населення в охорону здоров’я та ефективну систему 

контролю за їх раціональним використанням. Значна частина коштів організації 

спрямовується на закупівлю матеріалів для проведення лабораторно-

діагностичних обстежень. За період з 2006 по 2010 рр. за рахунок ЛК проведено 

майже 800 тис. обстежень на загальну суму понад 6,2 млн. грн., що сприяло 

точному встановленню діагнозу та обґрунтованості призначеного лікування. 

ЛК забезпечує лікувальні заклади всіма необхідними реактивами та 

матеріалами для проведення рентгенологічних, функціональних, лабораторних 

досліджень, за винятком за винятком визначення токсоплазмозу, 

цитомегаловірусу, хламідіозу, герпесу, венеричних захворювань, йоду в сечі, 

рівня статевих гормонів, обстежень на хромосомні відхилення та наявність 

спадкових захворювань. 

Провідну роль у наданні лабораторно-діагностичної допомоги населенню 

області займає комунальна установа «Обласний медичний консультативно-

діагностичний центр», що пов’язано з високою кваліфікацією медичного 

персоналу, якісними, ефективними та унікальними методиками, які 

використовуються у медичному закладі. Частка членів ЛК від загальної 

кількості пацієнтів у лікувальній установі становить від 19% до 25%. На базі 

ОМКДЦ члени ЛК всієї області за направленням лікарів проходять 



високоякісні лабораторні та інструментальні обстеження. Для покращення 

матеріально-технічного стану закладу ЛК регулярно надає благодійну допомогу 

для КУ ОМКДЦ у вигляді реактивів та виробів медичного призначення, що 

збільшує доступність населення до медичної допомоги. За період з 2006 по 

2010 рр. від ЛК отримано витратних матеріалів на суму 1,6 млн. грн., що 

становить 26% від всіх витрат благодійної організації «Лікарняна каса 

Житомирської області» на обстеження членів ЛК.  

Висновок. Діяльність ЛК сприяє покращенню доступності населення до 

медичної допомоги завдяки забезпеченню лікувальних закладів необхідними 

реактивами та розхідними матеріалами для проведення лабораторно-

інструментальних обстежень.  

 


