ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Медична допомога населенню області надається у 96 медичних закладах, у тому числі:
37 лікарняних закладів (3 обласних лікарняних заклади, 8 міських лікарень, 2 дитячі міські
лікарні, 20 ЦРЛ, 1 пологовий будинок, лікарня швидкої медично ї допомоги м.Кропивницький,
2 психіатричних лікарні); 10 диспансерів; 31 самостійний амбулаторно-поліклінічний заклад (з
них 26 ЦПМСД, 1 самостійна АЗП/СМ, 1 дитяча поліклініка, центр боротьби зі СНІДом, центр
репродуктивного здоров’я, поліклінічне об’єднання м.Кропивницький), 6 - стоматологічних
поліклінік; 3 санаторії; 1 обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф; 2 станції переливання крові; 1 бюро МСЕК; 1 бюро СМЕ; 1 дитяче обласне
патанатомічне бюро; 1 обласний це нтр здоров’я; 1 будинок дитини; 1 обласний інформаційноаналітичний центр медичної статистики; 454 ФАПів/ФП.

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації
Перелік медичних закладів Кіровоградської області –
http://health.kr-admin.gov.ua/index.php/likuvalni-zakladi-oblasti

Комунальне некомерційне підприємство «Кіровоградська обласна лікарня
Кіровоградської обласної ради»
Багатопрофільний лікувально -профілактичний заклад вищої категорії, який надає в повному
обсязі кваліфіковану спеціалізовану стаціонарну та консультативну поліклінічну допомогу
хворим з усього регіону.
Лікарня має 785 ліжок, 54 лікувальних і діагностичних відділень, серед яких єдині в області
нейрохірургічне, судинної хірургії, торакаль ної хірургії, хірургічної стоматології, опікове,
проктологічне, ревматологічне, алергологічне і гематологічне відділення. Лікарня повертає
здоров'я щорічно 27-28 тисячам хворих.
Щорічно в лікарні впроваджується в діагностичну і лікуваль ну практику 60-70 досягнень
сучасної медичної науки.
У 2010 році на базі Кіровоградської обласної лікарні створено перший в Україні обласний
перинаталь ний центр на 100 ліжок, у якому цілодобово здійснюється надання високо
спеціалізованої акушерсько-гінекологічної та неонатальної допомоги вагітним Кіровоградської
області.
Контакти:
25030 м.Кропивницький, проспект Університетський, 2/5
телефон для довідок: (0522) 55-13-12
e-mail: kol@shtorm.com
kirovograd-obl-likar@ukr.net
веб-сайт: http://hospital.edukit.kr.ua/
Контакти перинатального центру:
телефони: приймальне відділення (0522) 39-72-87;
керівник перинатального центру (0522) 39 -72-71;
веб-сайт: http://hospital.edukit.kr.ua/perinataljnij_centr/

Комунальне некомерційне підприємство «Кіровоградська обласна клінічна
дитяча лікарня Кіровоградської обласної ради»
Центр по наданню спеціалізованої медичної допомоги дитячому населенню області.
Одночасно в лікарні може лікуватися 400 дітей.
Кожного року через її відділення проходять 11-12 тисяч маленьких пацієнтів. Із них біля 40%
сільських жителів.
В складі лікарні функціонують 15 спеціалізованих відділень; створені сучасні діагностичні
кабінети: комп’ютерної енцефалографії, ендоскопії, функціональної діагностики, ЛФК,
сурдологічний,
ультразвукової діагностики, генетичний,
імуноалергологічний
та
фізіотерапевтичне відділення і відділення променевої діагностики; відділення клінічної
лабораторної діагностики з генетичним відділом, яка організована однією з перших в Україні.
Функціонує консультативна поліклініка на 70 відвідувань в зміну, де надається консультативна
допомога за 21 спеціаль ністю.
Контакти:
25006 м.Кропивницький, вул. Преображенська, 79/35
Телефони: приймаль ня головного лікаря: (0522) 225751; приймальне відділення :
(0522) 223812 - цілодобово
e-mail: kirdol66@gmail.com; веб-сайт: http://kdol.in.ua/

Комунальне
некомерційне
підприємство
«Обласний
кардіологічний центр Кіровоградської обласної ради»

клінічний

Центр по наданню спеціалізованої медичної допомоги, на базі якого:
створено обласний судинний центр оснащений сучасним ангіографом.
відкрито кардіохірургічну операційну, яка оснащена та повністю укомплектована за всіма
сучасними вимогами. В операційному блоці
проводяться серцево-судинні операції,
діагностичні, інтервенційні процедури.
Контакти:
25030, м.Кропивницький, вул. Волкова, 1-А;
е-mail: mailoblkardiodispanser@gmail.com
Телефон (0522) 39-76-25, факс (0522)55-73-10

Комунальне некомерційне підприємство «Обласний клінічний онкологічний
центр Кіровоградської обласної ради»
Являється флагманом у наданні спеціалізованої онкологічної допомоги населенню області, в якому є

кваліфіковані спеціалісти (6 Заслужених лікарів України) та
комбінованого і комплексного лікування злоякісних пухлин.

можливість

проведення

Якісне обслуговування, унікальні методики, сучасна апаратура, висока кваліфікація
спеціалістів характерна всім відділенням диспансеру.
На території закладу працює єдиний в Україні Центр томотерапії.
Кіровоградському обласному онкологічному диспансеру вп’яте підтверджено вищу
акредитаційну категорію Міністерства охорони здоров’я України.
Контакти:
25011, м. Кропивницький, вул. Ялтинська, 1,
Телефон/факс приймаль ні головного лікаря: (0522) 24-37-16
е-mail: kood_health@ukr.net; веб-сайт: http://kood.edukit.kr.ua/

Дані за 2018 рік

