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(колишній міський пологовий будинок № 7) 

 
Пологовий будинок № 7 м. Києва функціонує з 1994 року. Приміщення пологового 
будинку здано в експлуатацію в 1994 році, побудоване за типовим проектом, 
забезпечує спільне перебування матері і дитини, що є прогресивним етапом розвитку та 
вдосконалення системи акушерської допомоги. Це медичний заклад третього рівня  
допомоги, що спеціалізується на передчасних пологах та виходжуванню недоношених 
новонароджених (<34 тижнів гестації) з правобережних районів міста Києва. 
Розрахований на 170 ліжок, у тому числі 120 акушерських, 50 гінекологічних і 75 
неонатальних ліжок.  
Вплив довкілля, стреси, урогенітальні інфекції, генетичні фактори у матері і плода 
збільшують вірогідність передчасних пологів. Раннє виявлення жінок, у яких 
відбудуться передчасні пологи, дозволяє провести втручання, що може зменшити 
частоту передчасних пологів або принаймні зменшити ризики смертності та 
захворюваності новонароджених. 
З 2007 року в Україні впроваджені нові критерії новонародженості відповідно 
рекомендаціям ВООЗ (реєстрація  та виходжування дітей масою від 500 грам). 
В 2011 році передчасні пологи  по пологовому будинку склали 7,4% (в 2010 році - 
7,1%, в 2009 році - 6,6%).  
Від загального числа живих недоношених дітей пологового будинку: 

• живі недоношені новонароджені з дуже низькою масою тіла при народжені (від 
999,9г  до 1499,9 г) 2011 рік – 66 дітей (11,4%) (2010р. -  60 дітей (12,4%); 
2009р. – 59 дітей (12,4%); 

• живі новонароджені з екстремально низькою масою при народжені (від 500 до 
999,9 г) 2011р. – 30 дітей (5,2%) (2010 р. – 20 дітей (4,1%); 2009 р. – 21 дитина 
(4,4%).  

Виживаність серед дітей з екстремально низькою масою тіла (менше 1000г) склала 
50,1%. 
В Пологовому будинку втілюються сучасні перинатальні технології, рекомендовані 
ВООЗ, які впроваджуються в Україні Проектом „Здоров’я матері та дитини”. 7 жовтня 
2009 року за досягнення у втіленні сучасних перинатальних технологій Київський 
міський пологовий будинок №7 отримав сертифікат про присвоєння звання „Центр 
якісного медичного обслуговування”. У червні 2010 року заклад успішно пройшов 
акредитацію МОЗ України за ініціативи ВООЗ-ЮНІСЕФ “Лікарня, доброзичлива до 
дитини”. 
У листопаді 2010 року був проведений міжнародний аудит щодо відповідності критеріям 
якості надання допомоги вагітним та новонародженим згідно вимог Міжнародної 
організації ВООЗ. Робота закладу визнана такою, що відповідає міжнародним 
стандартам якості. 
У жовтні 2010 року пологовий будинок пройшов експертизу про відповідність 
лікувального закладу критеріям державної акредитації із висновком відповідності, 
підтвердив вищу категорію та отримав ліцензію МОЗ України. 
Пологовий будинок №7 є клінічною базою Кафедри акушерства і гінекології №1 
Національного Медичного університету і Кафедра неонатології Київської медичної 
академії післядипломної освіти. Укомплектованість і професійний рівень медичного 
персоналу, материально-технічна база підрозділів пологового будинку дозволяє 
надавати висококваліфіковану медичну допомогу в пологах, оперативних втручаннях, 
консервативному лікуванні жінок та новонароджених. У КМПБ № 7 працюють 37 лікарів  
вищої категорії, 7-кандидатів медичних наук,  4 -  заслужених лікаря. 
У пологовому будинку працюють спеціалізовані курси підготовки вагітних жінок для 
пологів – „Школа майбутніх батьків”. 
Пологовий будинок впродовж останніх дев’яти років займає перше місце по м. Києву по 
кількості пологів. Так, у 2011 році прийнято 6510 пологів (у 2010 році 5910 пологів, у 
2009р. - 6247), серед них 184 пологів з  багатоплідною вагітністю (182 двійні та 2 
трійні).  
Перевагою пологового будинку є постійне спільне перебування матері та дитини від 
моменту народження до виписки. Організовано 14 індивідуальних пологових зал, 
операційні зали і відділення реанімації і інтенсивної терапії для жінок (на 8 ліжок) 



розташовані в безпосередній близькості один від одного на одному поверсі, що 
підвищує безпечність і якість надання допомоги.  Всі пологи відбуваються в 
індивідуальних пологових залах, оснащених шведськими стінками, фіт-болами, 
ліжками-трансформерами, індивідуальним душем і туалетом.  
Широко підтримуються та практикуються партнерські пологи та раннє прикладання 
новонародженого до грудей, викладання немовля на живіт матері в перші хвилини 
життя.  
У пологовому будинку № 7 в цілодобовому режимі працюють клінічна та сучасна 
бактеріологічна лабораторії, які виконують всі необхідні дослідження. Заклад 
обладнаний ультразвуковими апаратами Siemens та Philips з функцією доплерометрії.  
Завдяки впровадженню сучасних перинатальних технологій в пологовий будинок №7 
значно покращив ефективність та якість показників діяльності закладу.  
 
У жовтні 2011р. на засіданні спільної Робочої групи з відбору та впровадження 
Національного проекту «Нове життя – нова якість охорони материнства та дитинства» 
було схвалено Концепцію перинатальної допомоги в м. Києві, відповідно до якої  
вирішено створити на базі Київського міського пологового будинку №7 перинатальний 
центр із спеціалізацію не виношування вагітності. Офіційний партнер «Нового життя» – 
ВБО «Фонд Віктора Пінчука – соціальна ініціатива» відгукнувся на прохання 
керівництва проекту та погодився дооснастити відділення реанімації та інтенсивної 
терапії новонароджених цього медичного закладу сучасним неонатальним та 
діагностичним обладнанням за рахунок власних коштів. 
 
Наразі, відділення інтенсивної терапії та реанімації новонароджених в рамках проекту 
«Нове життя» за сприяння Фонду Віктора Пінчука розширене з 8 до 12 ліжок, 
обладнане сучасним обладнанням – кувезами, унікальними апаратами для проведення 
тривалої штучної вентиляції легень та моніторингу всіх життєво важливих функцій 
організму, що дозволяє лікувати та виходжувати дітей, які народились у важкому стані, 
вагою від 500 г.  
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