
Вінницький обласний спеціалізований клінічний 

диспансер радіаційного захисту населення (ВОСКДРЗН) 

створено в 1996 році розпорядженням 

голови Вінницької обласної державної 

адміністрації до 10-річчя з дня аварії на 

Чорнобильській АЕС, на базі обласної 

лікарні №2, яка обслуговувала 

населення міста та області з 1991 до 

1996 року. Але лікарня існує з 1936 

року як стаціонар лікувально- 

санаторного (ІV) управління МОЗ 

УРСР для медичного забезпечення 

 
 

 

працівників партійних, радянських органів, 

заслужених працівників галузей народного 

господарства, героїв війни і праці та деяких 

інших категорій. Диспансер є лікувальним 

закладом третинного рівня зі стаціонаром на 100 

ліжок та консультативним диспансерним 

відділенням на 135 відвідувань. 

 

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 

04.10.96 р. він визначений провідною установою по 

наданню висококваліфікованої діагностично- 

лікувальної та консультативної допомоги хворим, 

постраждалим від Чорнобильської катастрофи та 

особам, які захворіли внаслідок радіаційного впливу 

 
 

з інших причин. 

 

На диспансер покладено також ведення обласного 

реєстру постраждалих та передачу даних на 

Державний рівень. 

 

 

 

 

 



20 грудня 2017 року на 27 сесії 7 скликання Вінницька 

обласна рада прийняла рішення №543 “Про припинення 

Вінницького обласного лікарсько-фізкультурного 

диспансеру та Вінницького обласного центру здоров’я 

шляхом приєднання до Вінницького обласного 

спеціалізованого клінічного диспансеру радіаційного 

захисту населення, далі (ВОСКДРЗН)”. На цій сесії було 

затверджено статут ВОСКДРЗН, викладений у новій 

редакції. 

 

З 20  березня 2018 року в диспансері працює – 266 

чоловік, з них: лікарів – 60 чоловік, медичних сестер – 95 

чоловік, молодших медичних сестер – 43 чоловіка, 

спеціалістів – 23 чоловіка, обслуговуючого персоналу –  

– 45 чоловік. 

 

 

 

 

Як кожна серйозна установа диспансер має 

власний герб. 

 

 
 



Цей герб надбання диспансеру. 

У ньому криється і зміст і суть. 

Уважно слухайте, панове, і, напевно, 

Цікаве щось ви зможете почуть. 

 

Зображення змії – медичний символ 

Від Парацельса і до наших днів, 

Це уособлення звучить красиво: 

В нім мудрість й сила знань – ось знак змії. 
 

А голка – елемент у цій емблемі, 

Як суть, що медицина звідусіль 

Не осторонь пекучої проблеми, 

Здолає вплив радіаційних хвиль. 

 

Ось знак радіаційної безпеки, 

Навколо нього атома ядро. 

Тлумачення не слід шукать далеко: 

Із атома то лихо почалось. 

 

Лаврове листя є – і це не дивно, - 

Символіка життя, відроджень час. 

І кольори в єднанні жовтий з синім 

До болю рідні кожному із нас.



 


