
Цілі діяльності КНП ХОР «ОДКЛ»: 

КНП ХОР «ОДКЛ» є багатопрофільним педіатричним, 

спеціалізованим лікувальним закладом із 8 стаціонарними відділеннями, 

5 центрами спеціалізованої амбулаторної медичної допомоги. 

Загальний ліжковий фонд – 270 ліжок та 7 ліжок відділення 

анестезіології та інтенсивної терапії, 3 діалізних місця. 

КНП ХОР «ОДКЛ» цілодобово надає спеціалізовану медичну 

допомогу  дитячому населенню Харківської області та є клінічною базою 

Харківського Національного медичного університету.  

 Рівні надання медичної допомоги в КНП ХОР «ОДКЛ»: 

- Первинна медична допомога 

- Вторинна (спеціалізована) медична допомога 

- При деяких нозологічних формах та клінічних станах – третинна 

(спеціалізована) медична допомога. 

Профілі надання медичної допомоги в КНП ХОР «ОДКЛ»: 

- Кардіоревматологічний 

- Гастроентерологічний 

- Ендокринологічний 

- Пульмонологічний 

- Нефрологічний з гострим і хронічним гемодіалізом, перитонеальним 

діалізом 

- Неврологічний 

- Інтенсивна терапія 

- Орфанні захворювання 

- Педіатричний соматичний 

- Інфекційний 

- Коморбідна патологія 

- Паліативна допомога. 

 

Найбільш важкі захворювання та стани, які лікуються в КНП ХОР 

«ОДКЛ»: 

- Вроджені вади серця, перед- та післяопераційне спостереження; 

- Порушення серцевого ритму та провідності, летальні аритмії, 

спостереження дітей з імплантованими водіями ритму; 

- Дифузні захворювання сполучної тканини із проведенням агресивної 

імуносупресії, еферентної та імунобіологічної терапії (лікування 

забезпечується держпрограмою); 

- Хронічні вірусні, аутоімунні гепатити із забезпеченням противірусної 

терапії (лікування забезпечується держпрограмою); 

- Цирози та фібрози печінки; 

- Неспецифічний виразковий коліт, хвороба Крона, целіакія; 

- Легенева гіпертензія, бронхолегенева дисплазія; 

- Інтерстиціальні захворювання легень, фібрози легень; 

- Госпітальна та позагоспітальна пневмонія, альвеоліти, бронхіоліти. 

- Респіраторна терапія при тривалій штучній вентиляції легенів; 



- Гостра та хронічна надниркова недостатність; 

- Коматозні стани при цукровому діабеті, спадкових порушеннях обміну 

речовин; 

- Мукополісахаридози, гіпофізарний нанізм, інші орфанні захворювання 

(лікування забезпечується держпрограмою); 

- Фармакорезистентна епілепсія та епілептичні синдроми; 

- М’язові аміотрофії, розсіяний склероз, ДЦП (лікування забезпечується 

держпрограмою); 

- Гломерулярні ураження, гостре пошкодження нирки, гостра та хронічна 

ниркова недостатність (лікування забезпечується держпрограмою). 

Наша мета – інновації, викорінення застарілих догм в медичній 

практиці, особливо поліпрагмазії і бездоказової поліфармації, лікування 

дітей, виключно на основі доказової медицини, кращих європейських 

лікарських практик, міжнародних настанов. 
 


