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У Національній службі здоров’я України за підтримки Проекту USAID «Підтримка 

реформи охорони здоров’я» впродовж трьох місяців тривали засідання 19 робочих груп 
експертів з розробки проєктів спеціфікаций та умов закупівлі медичних послуг, які 
надаватимуться за Програмою медичних гарантій у 2021 році за відповідними напрямами 
медичної допомоги. 

До Робочих груп входили лікарі/ки, представники/ці Міністерства охорони здоров’я 
України, Центру громадського здоров’я України, Національної академії медичних наук 
України, Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), керівники/ці закладів охорони 
здоров’я, а також представники/ці громадських і пацієнтських організацій. Загалом над 
оновленням специфікацій та умов закупівлі медичних послуг працювали 384 експерти/ки. 
Вони надавали НСЗУ методичну, аналітичну, наукову та консультативно-дорадчу підтримку. 

Засіданням робочих груп медичних експертів передували консультації з експертною 
медичною спільнотою та громадські обговорення. До участі в них було запрошено понад 
50 лікарських організацій, представників/ць громадських організацій та міжнародних 
партнерів від ВООЗ, Європейської Бізнес Асоціації, Центру контролю та профілактики 
захворювань Департаменту охорони здоров’я США (CDC).

Провідним завданням при розробці специфікацій та умов закупівлі за Програмою 
медичних гарантій на 2021 рік стало удосконалення та розвиток надання медичних послуг. 
З кожним роком вони мають ставати більш деталізованими, якісними та доступними, 
гарантувати пацієнтові/ці безпеку, відчуття захищеності й задоволеності медичними 
послугами. 

Місія НСЗУ залишається незмінною – універсальне медичне покриття, коли пацієнт/ка 
може отримати доступну та якісну медичну допомогу без значних фінансових втрат. НСЗУ 
закуповує необхідні для пацієнта/ки безпечні та якісні медичні послуги з огляду на 
можливості державного бюджету. Національна служба здоров’я України завжди буде 
працювати над пошуком балансу між інтересами пацієнтів/ок та економічною ефективністю.

Вступ
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З ПИТАНЬ РОЗРОБКИ ПРОЄКТІВ 

СПЕЦИФІКАЦІЙ ТА УМОВ ЗАКУПІВЛІ 

МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ ЗА ПРОГРАМОЮ 

МЕДИЧНИХ ГАРАНТІЙ НА 2021 РІК

ПРОПОЗИЦІЇ  
РОБОЧИХ ГРУП ЕКСПЕРТІВ
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АМБУЛАТОРНА СПЕЦІАЛІЗОВАНА 
ТА ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНА 
МЕДИЧНА ДОПОМОГА  
«Профілактика, діагностика, спостереження, 
лікування та реабілітація пацієнтів в амбу
ла торних умовах»

Пропозиції:

Tпорівняно з ПМГ-2020 надано чіткий пе-
релік лабораторних та інструменталь-
них досліджень, які може отримати па-
цієнт/ка за цим пакетом;

Tпроведення медико-генетичного кон-
сультування, спеціалізованого лабора-
торного генетичного обстеження па-
цієнтів/ок з підозрою на наявність 
спадкової та/або вродженої патології;

Tнадання послуги з катамнестичного 
спостереження передчасно народже-
них дітей та дітей з перинатальною па-
тологією  за умови наявності відповід-
них умов у закладі 

«Мамографія»

Пропозиції:

Tнаявність у закладі сучасного медично-
го обладнання, зокрема 5-мегапіксель-
ного медичного монітора;

Tнаявність у закладі рентгенолаборанта;

Tпісля проведення процедури надання 
пацієнтці чітких рекомендацій з по-
дальших консультацій, надто у разі ви-
явлення новоутворень та необхідності 
спостерігатись надалі у профільного/ї 
спе ціаліста/ки;

Tаналіз та опис результатів досліджень, 
що проводиться лікарем/кою-рентге-
нологом, з наданням рекомендацій 
щодо терміну наступного дослідження 
та методів уточнення виявлених змін 
за потреби тощо.

«Стоматологічна допомога дорослим та 
дітям»

Пропозиції:

Tвинесення стоматологічної допомоги  
в окремий пакет;

Tнадання ургентної стоматологічної  
допомоги дітям та дорослим;

Tнадання планової стоматологічної  
допомоги дітям (крім ортодонтичних 
процедур та протезування);

Tпроведення інструментальних дослі-
джень в рамках ургентної стоматоло-
гічної допомоги, а також планової 
стоматологічної допомоги дітям (вну-
трішньоротова рентгенографія (локаль-
на, прицільна));

Tвстановлено мінімальні вимоги до спе-
ціалізації та кількості фахівців/чинь:  
лікар/ка-стоматолог та/або лікар/ка- 
стоматолог дитячий, та/або лікар/ка-
сто матолог-терапевт, та/або лікар/ка- 
стоматолог-хірург, та/або лікар/ка зуб- 
ний/а – щонайменше одна особа з  
цього переліку.

ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ ТА 
СУПРОВІД ОСІБ ІЗ ВІРУСОМ 
ІМУНОДЕФІЦИТУ ЛЮДИНИ  
(ТА ПІДОЗРОЮ НА ВІЛІНФЕКЦІЮ)
Пропозиції: 

Tзабезпечення виконання заходів щодо 
запобігання передачі ВІЛ-інфекції від 
матері до дитини та супровід ВІЛ-пози-
тивних вагітних; 

Tвизначення належності до ключових та 
вразливих груп;

Tоцінка потреби в соціальному супроводі 
та психологічній підтримці, консульту-
вання членів родин і близьких людей, 
які живуть з ВІЛ, у разі їхнього звернен-
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ня, ознайомлення із заходами індивіду-
альної профілактики щодо запобігання 
інфікуванню ВІЛ та індексне тестування;

Tконсультування з питань планування 
сім’ї, репродуктивного, сексуального 
здоров’я та щодо доступу до репродук-
тивних технологій;

Tорганізація та забезпечення проведен-
ня медикаментозної доконтактної та 
постконтактної профілактики, спрямо-
ваної на запобігання інфікуванню ВІЛ, 
зокрема під час виконання професій-
них обов’язків, у встановленому зако-
нодавством порядку;

Tрозширення переліку лабораторних до-
сліджень, зокрема проведення HBsAg, 
anti HCV, біохімічного аналізу крові 
(креатинін, трансамінази. глюкоза), до-
слідження на криптококовий антиген 
(CrAg), ліпоарабіноманнанового тесту 
се чі на ТБ (LF-LAM), обстеження на ін-
фекції, що передаються статевим шля-
хом, проведення ПЛР у дітей для ран-
ньої діагностики ВІЛ-інфекції; 

Tзабезпечення можливості проведення 
лабораторних та інструментальних до-
сліджень безпосередньо за місцем на-
дання послуги або за договором підряду.

ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ ТА СУПРО
ВІД ПАЦІЄНТІВ З ГЕМАТОЛОГІЧНИМИ 
ТА ОНКОГЕМАТОЛОГІЧНИМИ ЗА
ХВОРЮВАННЯМИ (АБО ПІДОЗРОЮ  
НА ВІДПОВІДНІ ЗАХВОРЮВАННЯ) У 
ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ У АМБУЛАТОР
НИХ ТА СТАЦІОНАРНИХ УМОВАХ
Пропозиції:

Tчіткий перелік діагнозів, які є підста-
вою для надання пацієнту/ці медичної 
послуги в межах цього пакету;

Tкиснева підтримка – 20% від загальної 
кількості місць у відділенні (в т. ч. мо-
більний кисневий концентратор);

Tокремий структурний підрозділ з обме-
женим доступом пацієнтів/ок іншого 
профілю (контроль доступу до відді-
лення);

T2 палати (блоки) з індивідуальним сан-
вузлом та можливістю повної ізоляції 
пацієнта/ки;

Tзабезпечення необхідною трансфузій-
ною підтримкою, цілодобовий доступ 
до препаратів та компонентів крові;

Tцілодобова логістика препаратів та 
компонентів крові з банку крові;

Tумови для правильного зберігання пре-
паратів та компонентів крові (інкуба-
тор та шейкер тромбоконцентрату, мо-
розильна камера);

Tобов’язкове опромінення усіх препара-
тів крові або здійснення трансфузії пре-
паратів крові через антилейкоцитарні 
фільтри;

Tможливість визначення контролю сиро-
ваткових концентрацій метотрексату в 
крові (в т. ч. на умовах договору);

Tсвоєчасне знеболення на всіх етапах 
діа гностики та лікування при наданні 
амбулаторної або стаціонарної медич-
ної допомоги: анестезіологічне забезпе-
чення під час виконання всіх інвазивних 
діагностичних процедур (зокрема кіст-
ковомозкові пункції, люмбальні пункції, 
трепанобіопсія), цілодобовий доступ до 
ненаркотичних і наркотичних знеболю-
вальних засобів;

Tобладнане місце приготування розчи-
нів препаратів (ламінарна камера з ка-
налом вентиляції);

Tобов’язкове інформування пацієнта/ки 
та оформлення йому/їй направлення на  
консультацію репродуктолога перед по-
чатком лікування у відповідний медич-
ний заклад за бажанням пацієнта/ки.
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ЕКСТРЕНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА
Пропозиції:

Tраннє інформування (до прибуття бри-
гади) закладів охорони здоров’я;

Tцілодобовий прийом звернень за єди-
ним телефонним номером екстреної 
медичної допомоги та при особистому 
зверненні осіб, які потребують додат-
кового захисту;

Tобов’язкова госпіталізація у разі по-
треби до закладу охорони здоров’я за 
принципом екстериторіальності; 

Tнадання екстреної медичної допомоги 
при надзвичайних ситуаціях природ-
ного і техногенного характеру, включа-
ючи хімічні, біологічні, радіоактивні та 
ядерні загрози, та ліквідації їх наслід-
ків, а також участь у скоординованих 
діях всіх відповідних служб з готовно-
сті до можливих стихійних та техноген-
них лих, оперативного на них  реагуван-
ня та ліквідації їх наслідків; 

Tдотримання планового алгоритму дій 
при визначенні закладу, до якого має 
бути транспортовано пацієнта/ки/ку, 
береться до уваги наявність у закладі 
необхідних фахівців/чинь та медично-
го обладнання та час транспортуван-
ня, для надання допомоги пацієнту/ці 
відповідно до галузевих стандартів та 
клінічних маршрутів;

Tза умов якщо пацієнт/ка з імовірним ін-
фікуванням коронавірусною хворо бою 
(COVID-19) не потребує госпіталізації, 
надання йому/їй необхідної медичної 
допомоги та рекомендацій щодо само-
ізоляції, а також передача інформації 
про такого/у пацієнта/ки/ку лікарю/ці 
з надання ПМД, з яким/якою укладе-
но декларацію про вибір лікаря, та/

або центру первинної медико-санітар-
ної допомоги.

ЕНДОСКОПІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ  
ДЛЯ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ 
НОВОУТВОРЕНЬ  
(пакети «Гістеро ско пія», «Бронхо ско
пія», «Езофаго гастро дуоденоскопія», 
«Колоно скопія», «Цистоскопія»)
Пропозиції:

Tобов’язкова попередня консультація 
лікаря/ки  перед проведенням процеду-
ри за наявності результатів стандарт-
ного обстеження хворих для проведен-
ня малих діагностичних та лікувальних 
втручань; 

Tконсультація лікаря/ки-анестезіолога пе-
ред анестезіологічним забезпеченням;

Tнаявність кімнати у закладі для відпо-
чинку пацієнтів/ок після ендоскопічно-
го дослідження;

Tнаявність додаткового медичного об-
ладнання. 

ЛІКУВАННЯ ОСІБ ІЗ ПСИХІЧНИМИ  
ТА ПОВЕДІНКОВИМИ РОЗЛАДАМИ 
ВНАСЛІДОК ВЖИВАННЯ ОПІОЇДІВ ІЗ 
ВИКОРИСТАННЯМ ПРЕПАРАТІВ ЗА
МІСНОЇ ПІДТРИМУВАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ
Пропозиції:

Tскладання плану лікування: оцінка 
стану та потреб пацієнта/ки з метою 
складання плану лікування, план спо-
стереження та лікування, оцінка при-
хильності до лікування, визначення 
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чинників, які негативно впливають на її 
формування;

Tмоніторинг лікування: контроль своє-
часності та регулярності відвідувань 
надавача послуг відповідно до плану 
лікування, контроль виконання направ-
лень надавача послуг до інших закла-
дів охорони здоров’я та врахування 
результатів їх виконання, відслідко-
вування побічних реакцій та ефектив-
ності препаратів ЗПТ, врахування осо-
бливостей взаємодії препаратів ЗПТ з 
іншими лікарськими засобами;

Tвидача препаратів для їх прийому під 
безпосереднім контролем надавача 
послуг за місцем надання послуги, а та-
кож для самостійного прийому або для 
прийому під час госпіталізації.

МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ 
ГОСТРОМУ МОЗКОВОМУ ІНСУЛЬТІ
Пропозиції:

Tзатверджений головним лікарем/
кою/медичним директором клінічний 
маршрут пацієнта/ки в медичному за-
кладі з лікування ішемічного та гемора-
гічного інсульту, який передбачає мож-
ливість переводу пацієнтів/ок до інших 
закладів;

Tзабезпечення консультації логопеда та 
консультації лікаря/ки-психолога або 
лікаря/ки-психотерапевта, або психо-
лога;

Tзбільшення кількості спеціалістів/ок з 
реабілітації;

Tнаявність додаткового медичного об-
ладнання;

Tдодаткові вимоги для закладів, які про-
водять оперативні ендоваскулярні втру-
чання.

МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ 
ГОСТРОМУ ІНФАРКТІ МІОКАРДА
Пропозиції:

Tпроведення лабораторних досліджень 
у цілодобовому режимі, а також додат-
кових досліджень відповідно до потреб 
пацієнта/ки; 

Tпроведення інструментальних дослі-
джень, зокрема ангіографічного, рент-
генологічного дослідження;

Tнадання послуг медичної реабілітації в 
гострому періоді та направлення паці-
єнтів/ок для отримання послуг медич-
ної реабілітації в підгострому/віднов-
ному періоді;

Tнаявність палати або відділення інтен-
сивної терапії;

Tнаявність щонайменше 4 медичних се-
стер-анестезисток;

Tнаявність додаткового медичного об-
ладнання.

МЕДИЧНА ДОПОМОГА ЗА 
НАПРЯМОМ «НЕОНАТОЛОГІЯ»
«Медична допомога новонародженим  
у складних неонатальних випадках»

Пропозиції:

Tпроведення додаткових лабораторних 
досліджень, зокрема цілодобове ви-
значення  лактату, тригліцеридів, аль-
буміну, лужної фосфатази у крові;

Tзабезпечення цілодобового моніторингу 
кислотно-лужного стану крові у полого- 
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вій залі та відділенні інтенсивної тера-
пії новонароджених

Tвикористання мікрометодик при рутин-
ному обстеженні дитини;

Tпроведення бактеріологічних дослі-
джень з визначенням чутливості ви-
сіяних збудників до антибіотиків;

Tдослідження пуповинної крові на ВІЛ- 
інфекцію у дітей, народжених ВІЛ-пози-
тивними жінками, дослідження зразка 
сухої краплини крові (СКК), у дітей, на-
роджених ВІЛ-позитивними жінками, 
виявлення нуклеїнових кислот ВІЛ ме-
тодом ПЛР та інші дослідження відпо-
відно до потреб пацієнтів/ок;

Tдогляд за передчасно народженими та/
або хворими дітьми з залученням бать-
ків з/без переведення до відділення ін-
тенсивної терапії новонароджених;

Tоцінювання болю та своєчасне знебо-
лення на всіх етапах діагностики та лі-
кування: обов’язкове анестезіологічне 
забезпечення під час виконання всіх 
інвазивних діагностичних процедур, ці-
лодобовий доступ до ненаркотичних та 
наркотичних знеболювальних засобів;

Tпроведення аудіологічного скринінгу;

Tорганізація катамнестичного спостере-
ження передчасно народжених дітей та 
дітей з перинатальною патологією з мо-
менту виписки із закладу до 3 років.

Tпідтримка/сприяння грудному вигодо-
вуванню, в т. ч. із застосуванням комп-
лексних збагачувачів для збагачення 
грудного молока при вигодовуванні пе-
редчасно народжених;

Tнаявність кадрового забезпечення та ма-
теріально-технічного обладнання (апа-
рати ШВЛ, монітори/пульсоксиметри, 
дозатори тощо) з розрахунку на 6 ліжок 
інтенсивної терапії.

«Медична реабілітація немовлят, які 
народилися передчасно та/або хворими, 
впродовж перших трьох років життя»

Пропозиції:

Tнадання послуги раннього втручання 
сім’ям за місцем їх перебування та/або з 
використанням засобів телекомунікації;

Tпроведення поглибленої оцінки розвит-
ку дитини та функціонування родини з 
використанням міжнародних стандар-
тизованих інструментів; 

Tвстановлення реабілітаційного діагнозу 
та/або визначення пріоритетів та функ-
ціональних цілей для дитини, батьків 
та родини; 

Tоцінка стану дитини та можливості пе-
реходу на інший етап реабілітації з на-
ступною корекцією індивідуальної про-
грами реабілітації або індивідуального 
сімейного плану раннього втручання;

Tсупровід в інші послуги та програми 
відповідно до індивідуальної програми 
реабілітації або індивідуального сімей-
ного плану раннього втручання; 

Tпідбір та адаптація спеціального облад-
нання та засобів альтернативної кому-
нікації для дитини, навчання батьків 
щодо їх використання в середовищі, 
природному для дитини та родини.

ЛІКУВАННЯ ОНКОЛОГІЧНИХ 
ЗАХВОРЮВАНЬ
«Хіміотерапевтичне лікування та 
супровід пацієнтів з онкологічними 
захворюваннями у дорослих та дітей у 
стаціонарних та амбулаторних умовах»

Пропозиції:

Tрозширення переліку лабораторних та 
інструментальних досліджень для паці-
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єнта/ки з клінічно та морфологічно під-
твердженим онкологічним діагнозом в 
амбулаторних та стаціонарних умовах;

Tзабезпечення пацієнтів/ок спеціальни-
ми лікарськими засобами та медвиро-
бами, а також супровідною терапією;

Tсвоєчасне місцеве або загальне зне-
болення на всіх етапах діагностики та 
лікування;

Tпроведення цитологічного дослідження 
матеріалу, отриманого під час опорту-
ністичного скринінгу та у пацієнтів/ок  
з підозрою на рецидив новоутворення;

Tзабезпечення пацієнта/ки компонента-
ми крові;

Tзатвердження постійно діючої мульти-
дисциплінарної групи спеціалістів/ок 
та можливість консультування пацієн-
тів/ок спеціалістами/ками інших лі-
карських спеціальностей;

Tобладнане місце приготування розчи-
нів хіміо- та таргетних препаратів та на-
явність ламінарної камери з каналом 
вентиляції;

Tобов’язкове інформування пацієнта/ки 
та оформлення йому/їй направлення на  
консультацію репродуктолога перед по-
чатком лікування у відповідний медич-
ний заклад за бажанням пацієнта/ки;

Tобов’язкове інформування регіональ-
ного канцер-реєстру про проведений 
етап спеціального лікування, поши-
реність процесу за міжнародною класи-
фікацією TNM 7-го перегляду, гістологіч-
не підтвердження первинного вогнища 
та регіональних лімфатичних вузлів, 
вогнищ можливого метастазування, 
наявність ускладнень перенесеного лі-
кування.

«Радіологічне лікування та супровід па цієн
тів з онкологічними захворю ваннями  
у дорослих та дітей у стаціонарних  
та амбулаторних умовах»

Пропозиції:

Tрозширення переліку лабораторних та 
інструментальних досліджень пацієн-
та/ки з клінічно та морфологічно під-
твердженим онкологічним діагнозом 
в амбулаторних і стаціонарних умовах;

Tзабезпечення пацієнтів/ок спеціальни-
ми лікарськими засобами та медвиро-
бами, а також супровідною терапією;

Tсвоєчасне місцеве або загальне зне-
болення на всіх етапах діагностики та 
лікування;

Tпроведення цитологічного дослідження 
матеріалу, отриманого під час опорту-
ністичного скринінгу та у пацієнтів/ок з 
підозрою на рецидив новоутворення;

Tзатвердження постійно діючої мульти-
дисциплінарної групи спеціалістів/ок 
та можливість консультування пацієн-
тів/ок спеціалістами/ками інших лікар-
ських спеціальностей;

Tобов’язкове інформування регіонально-
го канцер-реєстру про проведений етап 
спеціального лікування, поширеність 
процесу за міжнародною класифікаці-
єю TNM 7 перегляду, гістологічне під-
твердження первинного вогнища та ре-
гіональних лімфатичних вузлів, вогнищ 
можливого метастазування, наявність 
ускладнень перенесеного лікування;

Tзабезпечення медичними виробами 
для проведення радіотерапії, витрат-
ними матеріалами та засобами для 
фіксації пацієнта/ки згідно з вимогами 
до обладнання для проведення проме-
невої терапії в амбулаторних та стаціо-
нарних умовах;

Tзабезпечення використання можливо-
стей інтервенційної радіології з УЗ- та/
або Rg (С-дуга) та/або  КТ-, та/або МРТ- 
навігацією при плануванні брахітерапії;

Tпроведення постійної поточної дозиме-
трії радіологічного обладнання, а також 
ведення обліку доз іонізуючого опро-
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мінення, отриманих персоналом радіо-
логічного відділення.

ПАЛІАТИВНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА
«Стаціонарна паліативна медична 
допомога дорослим та дітям» 

Пропозиції:

Tскладання плану спостереження паці-
єнта/ки, який/а потребує паліативної 
допомоги;

Tпроведення необхідних лабораторних 
досліджень відповідно до потреб паці-
єнтів/ок;

Tпроведення необхідних інструменталь-
них обстежень: ЕКГ, УЗД і рентгену; 

Tнадання за показаннями кисневої те- 
рапії та респіраторної підтримки (СРАР- 
терапія та/або неінвазивна вентиляція 
легень, та/або інвазивна вентиляція 
легень) з урахуванням письмової згоди 
пацієнта/ки або його/її законних пред-
ставників;

Tсвоєчасне знеболення на всіх етапах 
діагностики та лікування, при виконан-
ні всіх болісних процедур;

Tорганізація надання стаціонарного лі-
кування та діагностики у відділеннях/
закладах відповідного профілю надан-
ня медичної допомоги (в т. ч. в умовах 
інтенсивної терапії) за наявності пока-
зань з урахуванням письмової згоди 
пацієнта/ки або його/її законних пред-
ставників;

«Мобільна паліативна медична допомога 
дорослим та дітям»

Пропозиції:  

Tскладання плану спостереження пацієн-
та/ки, який/а потребує паліативної до-
помоги;

Tзабір, транспортування до лабораторно-
го центру закладу або закладу, з яким 
укладено договір підряду та проведення 
необхідних лабораторних досліджень 
відповідно до потреб пацієнтів/ок;

Tвидача направлення та/або забір біо-
логічних матеріалів для проведення ін-
ших лабораторних досліджень;

Tпроведення необхідних інструменталь-
них обстежень, зокрема ЕКГ та інших 
досліджень відповідно до потреб паці-
єнтів/ок за умови наявності відповід-
ного портативного обладнання;

Tвизначення показань для кисневої під-
тримки та забезпечення її проведення 
за допомогою кисневого концентрато-
ра) за місцем перебування пацієнта/ки;

Tспостереження та контроль за пацієн-
том/кою, який/а перебуває вдома на 
кисневій терапії та/або респіраторній 
підтримці;

Tзабезпечення лікарськими засобами 
відповідно до Національного переліку 
лікарських засобів, в т. ч. наркотични-
ми засобами за умови наявності відпо-
відної ліцензії, медичними виробами та 
витратними матеріалами;

Tзабезпечення постійного контакту з па-
цієнтом/кою: кількість відвідувань або 
взаємодій з пацієнтом/кою за допомо-
гою засобів телекомунікації має стано-
вити не менше 1 разу на тиждень, про 
що має вноситись відповідний запис в 
ЕСОЗ;

Tнаявність цілодобового контактного но-
меру щодо консультування пацієнтів/ок.

ПЕРВИННА МЕДИЧНА ДОПОМОГА
Пропозиції: 

Tпроведення додаткових лабораторних 
та інструментальних досліджень (за по-
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требою),  зокрема вимірювання гостро-
ти зору, отоофтальмоскопія;

Tнаявність аптечки для надання невід-
кладної допомоги;

Tмедичного спостереження за здоро-
вою дитиною та надання рекомендацій 
батькам;

Tвзаємодія зі психіатром або дитячим 
психіатром; 

Tспостереження за контактними особа-
ми, що перебували в контакті з пацієн-
тами/ками, хворими на COVID-19.

МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ 
ПОЛОГАХ ТА  ВЕДЕННЯ ВАГІТНОСТІ 
В АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ
«Ведення вагітності в амбулаторних умовах» 

Пропозиції:

Tпроведення мікробіологічного дослі-
дження для виявлення носійства стреп-
токока групи В; 

Tвизначення факторів ризику прееклам-
псії та проведення комплексу профілак-
тичних заходів;

Tпроведення специфічної профілактики 
резус-сенсибілізації шляхом введенням 
антирезусного D-імуноглобуліну;

Tзабезпечення проведення неінвазивної  
пренатальної діагностики з розрахунком 
індивідуального ризику жінки щодо хро-
мосомних аномалій та певних вад роз-
витку плода;

Tсвоєчасне виявлення вагітних груп ри-
зику з наступним дотриманням принци-
пу регіоналізації при веденні вагітності 
в організації перинатальної допомоги; 

Tорганізація або направлення до прена-
тального консиліуму за участю (або із 
залученням) лікаря/ки-генетика, про-
фільних фахівців/чинь (лікаря/ки-хі-

рурга, лі каря/ки-кардіохірурга, лікаря/
ки-нейрохірурга тощо) при виявленні у 
плода ознак аномалій, вродженої, спад-
кової патології для уточнення перина-
тального прогнозу, показань і умов для 
відповідних втручань.

«Медична допомога при пологах»

Пропозиції:

Tпроведення лабораторних досліджень 
у цілодобовому режимі, зокрема визна-
чення альфа-амілази, аспартатаміно-
трансферази (АсАТ), аланінаміно тран-
сферази (АлАТ), лактатдегідро генази, 
електролітів; а також  тромбінового ча- 
су, активованого часткового (парціаль-
ного) тромбопластинового часу (АЧТЧ), 
міжнародного нормалізованого відно-
шення (МНВ);

Tпроведення інструментальних обсте-
жень у цілодобовому режимі, у т. ч., 
рентгенологічного та ультразвукового 
досліджень;

Tзабезпечення можливості проведення 
партнерських пологів.

ПСИХІАТРИЧНА ДОПОМОГА
 «Стаціонарна психіатрична допомога»

Пропозиції: 

Tcвоєчасне знеболення на всіх етапах 
діагностики та лікування (обов’язкове 
анестезіологічне забезпечення під час 
виконання всіх інвазивних діагностич-
них та інших лікувальних процедур, які 
цього вимагають);

Tцілодобовий доступ до ненаркотичних та 
наркотичних знеболювальних засобів;

Tзалучення щонайменше одного фахів-
фахівців/чині з соціальної роботи та/
або соціального/ної працівника/ці, та/
або соціального/ї робітника/ці;
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Tрозроблення і дотримання маршрутів 
пацієнтів/ок для забезпечення наступ-
ності в наданні психіатричної допомоги;

Tнаправлення пацієнта/ки з розлада-
ми психіки та поведінки (після завер-
шення стаціонарного етапу лікування) 
на надання допомоги в амбулаторних 
умовах з дотриманням умов чинного 
законодавства. 

«Психіатрична допомога, яка надається 
мобільними мультидисциплінарними 
командами» 

Пропозиції:

Tнадання психіатричної допомоги амбу-
латорно та/або за місцем перебування 
пацієнта/ки, пов’язаної з профілакти-
кою рецидивів, лікуванням і психосоці-
альною реабілітацією осіб із тяжкими 
та/або комплексними порушеннями 
психічного здоров’я;

Tформування із залученням пацієнта/ки 
та/або його/її законного/ї представни-
ка/ці індивідуального плану лікування 
і реабілітації з метою досягнення оду-
жання або стійкої ремісії та запобіган-
ня рецидиву;

Tпсихологічна підтримка членів родини 
пацієнта/ки, навчання технік самодо-
помоги, інформування та роз’яснення 
про проблеми з психічним здоров’ям 
та їх вплив, психоосвіта та інші науково 
обґрунтовані методи;

Tвзаємодія (за згодою пацієнта/ки) з 
метою оцінки соматичного та психічно-
го стану з лікарем/кою первинної ме-
дичної допомоги (лікарем/кою загаль-
ної практики – сімейним/ою лікарем/
кою, лікарем/кою-терапевтом, лікарем/
кою-педіатром), з яким/ою пацієнт /ка 
уклав/ла декларацію про вибір лікаря, 
а також з лікарем/кою-психіатром на 
амбулаторному рівні надання медичної 
допомоги;

Tвиклик бригади екстреної (швидкої) 
медичної допомоги у зв’язку з невід-
кладним станом людини.

 

МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ
«Медична реабілітація дорослих та дітей 
від трьох років з ураженням опорно 
рухового апарату» та «Медична реабілітація 
дорослих та дітей від трьох років з  
ураженням нервової системи»

Пропозиції: 

Tпроведення первинного реабілітаційно-
го обстеження членами/кинями мульти-
дисциплінарної реабілітаційної команди;

Tвстановлення реабілітаційного діагнозу 
та складання індивідуального реабіліта-
ційного плану (лист/таблиця втручань) 
з використанням специфічних для кон-
кретної нозології міжнародних стандар-
тизованих інструментів обстеження та 
оцінки (шкали, тести, опитувальники). 
Визначення цілей та завдань в індивіду-
альному реабілітаційному плані, сфор-
мульованих специфічно, вимірювано, 
досяжно, реалістично та визначено в 
часі. Оцінка стану функціонування та 
можливості чи необхідності пацієнта/
пацієнтки отримувати послугу з медич-
ної реабілітації на амбулаторному та/
або стаціонарному рівні;

Tвизначення реабілітаційного прогнозу 
мультидисциплінарною командою для 
переведення пацієнта/пацієнтки на ін-
ший етап реабілітації або догляду;

Tнадання послуг медичної реабілітації у 
сфері охорони здоров’я за напрямом 
опорно-рухової реабілітації та/або після-
операційної реабілітації відповідно до 
складеного індивідуального реабіліта-
ційного плану та поточний моніторинг 
стану пацієнта/пацієнтки; 
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Tздійснення поточного контролю за 
виконанням та коригування індивіду-
ального реабілітаційного плану з оці-
нюванням прогресу в досягненні намі-
чених мети та завдань;

Tнадання послуг медичної реабілітації 
у сфері охорони здоров’за напрямом 
нейрореабілітації відповідно до скла-
деного індивідуального реабілітаційно-
го плану та поточний моніторинг стану 
пацієнта/пацієнтки; 

Tздійснення поточного контролю за вико-
нанням та коригування індивідуально-
го реабілітаційного плану з оцінюван-
ням прогресу в досягненні намічених 
мети і завдань за результатами реабілі-
таційного обстеження;

Tорганізація навчання пацієнтів/пацієн-
ток, родини, доглядачів/доглядачок що-
до особливостей догляду, запобігання 
можливих ускладнень та дотримання 
рекомендацій на всіх етапах надання 
допомоги;

Tпсихологічний супровід пацієнтів/па-
цієнток після перенесених травм та/
або післяопераційних втручань;

Tпсихологічний супровід пацієнтів/паці-
єнток з ураженням нервової системи.

ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ 
ДОРОСЛИХ І ДІТЕЙ ІЗ 
ТУБЕРКУЛЬОЗОМ
«Діагностика та лікування дорослих і дітей 
із туберкульозом у амбулаторних та ста ціо
нарних умовах» 

Пропозиції: 

Tдодаткові дослідження хворих на ту-
беркульоз, зокрема, проведення ЕКГ; 

Tпроведення інструментальної діагнос-
тики, зокрема рентгенологічного дослі-
дження;

Tзабезпечення проведення швидкої ді-
агностики туберкульозу, в тому числі 
МЛС-ТБ з використанням молекуляр-
но-генетичних методів діагностики ТБ;

T визначення спільно з пацієнтом/кою 
амбулаторної моделі (відео-ДОТ, ДОТ 
за місцем надання послуг, ДОТ вдома) 
лікування ТБ (коди А15–А19) на підста-
ві рекомендації лікаря/ки-фтизіатра та 
лікарів/ок інших спеціальностей; 

Tнадання психологічної підтримки паці-
єнта/ки;

Tорганізація навчання пацієнтів/ок та 
членів їх родин щодо заходів інфекцій-
ного контролю;

Tспівпраця з центрами соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді, службами у 
справах дітей, територіальними цен-
трами соціального обслуговування, в 
тому числі із залученням неурядових 
організацій, сприяння реінтеграції паці-
єнтів/ок, хворих на ТБ.

«Супровід та лікування дорослих та дітей, 
хворих на туберкульоз, на первинному рівні 
медичної допомоги»

Пропозиції:

T направлення лікаря/ки-фтизіатра, зо-
крема з наступним укладанням декла-
рації про вибір лікаря/ки, який надає 
первинну медичну допомогу;

Tспівпраця з центрами соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді, службами у 
справах дітей, територіальними центра-
ми соціального обслуговування, в тому 
числі із залученням неурядових органі-
зацій;

Tзавчасне повідомлення пацієнтів/ок 
про зміну адреси надання ПМД та змі-
ну контактних телефонних номерів;
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Tорганізаційно-методична робота з пи-
тань ТБ: 
 y планування та управління запасами 
протитуберкульозних препаратів, по-
стійна співпраця із лікарем/кою-фти-
зіатром з надання консультативної до-
помоги в разі потреби; 

 y організація та забезпечення достав-
ки протитуберкульозних препаратів, 
препаратів для лікування побічних 
реакцій; 

 y організація зберігання та використан-
ня протитуберкульозних препаратів 
відповідно до вимог нормативних до-
кументів; 

 y ведення облікової та звітної докумен-
тації.

СТАЦІОНАРНА ДОПОМОГА 
ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ БЕЗ 
ПРОВЕДЕННЯ ХІРУРГІЧНИХ 
ОПЕРАЦІЙ
«Стаціонарна допомога дорослим та дітям 
без проведення хірургічних операцій» 

Пропозиції: 

Tпроведення необхідних лабораторних 
досліджень відповідно до галузевих 
стандартів у сфері охорони здоров’я, 
зокрема тропоніну I або Т, високочутли-
вого (hs-cTnI),  гамма-глутамінтранспеп-
тидази (ГГТП), лужної фосфатази, по-
казника антинуклеарних антитіл (ANA)).

Tпроведення бактеріологічних дослі-
джень з урахуванням визначення пато-
генної флори, а також умовно патогенних 
та облігатних бактерій, мікропреципітації 
на сифіліс, визначення найпростіших та 
гельмінтів калу: 
 y щодо необхідних інструментальних об-
стежень додати, зокрема, проведення 

езофагогастродуоденоскопії та колоно-
скопії, КТ, МРТ, в тому числі з внутріш-
ньовенним  контрастуванням.

«Готовність до реагування на інфекційні 
захворювання та епідемії»
Tпроведення необхідних лабораторних 

досліджень відповідно до галузевих 
стандартів, зокрема серологічних до-
сліджень методами аглютинації, пре-
ципітації тощо (РА, РНГА, РПНГ, РА, РСК, 
РН), скринінгових та підтверджуваль-
них тестів методом імуноферментного 
аналізу (ІФА);

Tзабезпечення необхідними медичними 
кадрами.

ХІРУРГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ ДОРОСЛИМ ТА 
ДІТЯМ У СТАЦІОНАРНИХ УМОВАХ
Пропозиції:

Tпервинний огляд пацієнта/ки з визна-
ченням його/її маршрутизації;

Tзабезпечення цілодобового лікар/кась-
кого та медсестринського догляду за 
пацієнтами/ками;

Tнадання реабілітаційних послуг при від-
сутності протипоказань у гострому пе-
ріоді;

Tпроведення планових оперативних втру-
чань з приводу злоякісного новоутво-
рення за наявності рішення мульти-
дисциплінарної онкологічної комісії. 
При виявленні новоутворення під час 
ургентного або планового оператив-
ного втручання проведення забору  
гістологічного матеріалу та подальше 
спрямування хворого/ї з підозрою на 
онкологічне захворювання на мульти-
дисциплінарну онкологічну комісію з 
висновками гістологічного дослідження.
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ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ МЕТОДОМ 
ГЕМОДІАЛІЗУ ТА ПЕРИТОНЕАЛЬ НОГО 
ДІАЛІЗУ В АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ
«Лікування пацієнтів методом гемодіалізу 
в амбулаторних умовах»

Пропозиції:

Tнаявність додаткового медичного об-
ладнання для проведення гемодіалізу:

Tзабезпечення первинного огляду паці-
єнта/ки і подальшого спостереження 
за станом життєво важливих функцій 
та ефективністю діалізного лікуван-
ня (оцінка та корекція нутриційного 
статусу, своєчасна діагностика, профі-
лактика та лікування ускладнень із на-
правленням пацієнтів/ок за наявності 
показань до лікарів/ок-спеціалістів/ок 
інших профілів (або їх залучення) для 
отримання якісної медичної допомоги);

Tпроведення лабораторних досліджень 
відповідно до галузевих стандартів у 
сфері охорони здоров’я, а також за по-
требою або при погіршенні стану:
 y біохімічного аналізу крові (сечовина, 
креатинін, загальний білок, альбумін, 
глюкоза, калій, натрій, кальцій (загаль-
ний або іонізований), фосфору; фрак-
ції білірубіну; магній);

 y загального аналізу крові;
 y визначення загального холестерину, 
тригліцеридів крові та інших показни-
ків ліпідного профілю;

 y визначення показників харчового 
статусу;

 y визначення паратиреоїдного гормону 
крові;

 y у пацієнтів/ок з анемією визначення 
насичення трансферину і сироватко-
вого феритину;

 y визначення HBsAg, антитіл до HCV:
 позитивним пацієнтам/кам забез-

печити лікування в окремих залах 
або на виділених апаратах; 

 визначення антитіл до ВІЛ, реакції 
Вассермана;

 y визначення  діалізної дози.

«Лікування пацієнтів методом перито не аль
ного діалізу в амбулаторних умовах»

Пропозиції:

Tпризначення прескрипції лікування ме-
тодом перитонеального діалізу (ПД) із 
зазначенням типу розчину, об’єму роз-
чину, кратності проведення обмінів, 
виду ПД (ПАПД – постійний амбулатор-
ний перитонеальний діаліз або АПД – 
автоматизований перитонеальний діа-
ліз) із зазначенням його параметрів;

Tпроведення лабораторних досліджень 
амбулаторно відповідно до галузевих 
стандартів у сфері охорони здоров’я, а 
також за потребою або при погіршенні 
стану,  зокрема:
 y розгорнутого клінічного аналізу крові;
 y аналізу сечі загального;
 y біохімічного аналізу крові (сечовина, 
креатинін, загальний білок, альбумін, 
електроліти: натрій, калій, кальцій, 
фосфор, хлор), сироваткове залізо, 
феритин;

 y глюкози в цільній крові або сироватці 
крові;

 y ліпідограми (тригліцериди, загальний 
холестерин, ЛПНЩ, ЛПВЩ);

 y індексу еритроцитів, числа ретикуло-
цитів, відсотка насичення трансфери-
ну залізом, сироваткового феритину;

 y контролю ЗФН (залишкова функція 
нирок);

 y Kt/Vurea;
 y PET (тест перитонеальноі ̈рівноваги).
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Tзабезпечення менеджменту перитоне-
ального катетера, лікування перитоніту, 
інфекції місця виходу катетера і тунель-
ної інфекції:
 y видача направлення для хірургічної 
імплантації перитонеального катетера;

 y профілактика інфекційних ускладнень, 
пов’язаних з тривалим знаходженням 
перитонеального катетера у черевній 
порожнині пацієнта/ки;

 y направлення пацієнтів/ок, за необ-
хідності, до медичного закладу при 
ускладненнях, пов’язаних з діалізним 
перитонітом, інфекцією місця виходу 
катетера і тунельною інфекцією;

Tзабезпечення своєчасної діагностики 
та надання медикаментозного лікуван-
ня анемії;

Tу разі госпіталізації пацієнта/ки до ін-
шого закладу охорони здоров’я – за-
безпечити необхідними консультаціями 
нефролога і контролювати наявність у 
пацієнта/ки достатньої кількості виро-
бів медичного призначення та лікар-
ських засобів для проведення перито-
неального діалізу, а в разі необхідності 
(за запитом пацієнта/ки) – забезпечити 
доставку цих матеріалів до місця безпо-
середнього перебування пацієнта/ки;

Tспостереження за станом пацієнта/ки 
та ефективністю діалізного лікування 
(корекція нутриційного статусу, своє-
часна діагностика та лікування усклад-
нень).





З ПИТАНЬ РОЗРОБКИ ПРОЄКТІВ 

СПЕЦИФІКАЦІЙ ТА УМОВ ЗАКУПІВЛІ 

МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ ЗА ПРОГРАМОЮ 

МЕДИЧНИХ ГАРАНТІЙ

СКЛАД  
РОБОЧИХ ГРУП ЕКСПЕРТІВ
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«Екстрена медична допомога»
Пакет: «ЕКСТРЕНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА»

АЛЄКСЄЄВТАСКІН 
Андрій Андрійович

Заступник головного лікаря з економічних питань КНП «Миколаївський 
обласний центр ЕМД та МК» Миколаївської обласної ради

БОБРУК 
Тетяна Миколаївна

Начальниця оперативно-диспетчерського управління КНП «ТМО 
«Вінницький обласний центр ЕМД та МК Вінницької обласної ради»  

ВЕЛИЧКО 
Андрій Орестович

Завідувач інформаційно-аналітичного кабінету КНП «ЦПМСД “Садгора”» 
Чернівецької міської ради, лікар приймального відділення КНП «Міська 
клінічна лікарня № 3» Чернівецької міської ради  

ГАЄВСЬКИЙ 
Станіслав Олександрович Фахівець відділу інноваційних програм БО «100 відсотків життя», м. Київ

ДАНИЛЕНКО 
Ігор Валентинович

Генеральний директор КНП «Обласний центр ЕМД та МК» Чернігівської 
обласної ради

ДЕМЕШКО 
Ольга Миколаївна

Фахівець з питань фінансування системи охорони здоров’я Бюро ВООЗ  
в Україні, м. Київ

ДЖУС 
Михайло Ярославович

Генеральний директор КНП «Тернопільський обласний центр ЕМД та МК» 
Тернопільської обласної ради

ДУБРОВ 
Сергій Олександрович

Завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного 
медичного університету імені О.О. Богомольця, д. мед. н., професор, м. Київ

ДУДНИК  
Світлана Валеріївна

Начальниця відділу взаємодії із зовнішніми експертами управління 
фінансових гарантій медичного обслуговування Департаменту замовлення 
медичних послуг та лікарських засобів НСЗУ, к. мед. н., голова Робочої групи

ЄЛЕНЄВ 
Володимир Володимирович

В. о. генерального директора ОКНП «Чернівецький обласний центр  
ЕМД та МК»

ЗАБАШТА 
Віктор Федорович Директор КНП Харківської обласної ради «Центр ЕМД та МК»

ІДОЯТОВА 
Євгенія Жумагаліївна 

В. о. Генерального директора Директорату медичного забезпечення  
МОЗ України

ІЖИЦЬКА 
Наталія Віталіївна

Доцентка кафедри сімейної медицини Львівського національного 
медичного університету імені Данила Галицького, лікар-терапевт відділення 
невідкладної медичної допомоги КНП «Клінічна лікарня швидкої медичної 
допомоги м. Львова», к. мед. н.

КАДЖАЯ 
Микола Володимирович

Завідувач відділення нейротравми ДУ «Інститут нейрохірургії  
ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», д. мед. н., м. Київ

КІЯШКО 
Ігор Анатолійович Директор КНП «Обласний центр ЕМД та МК», м. Київ

КОВЕРЗНЕВ 
Ігор Євгенійович

Інструктор-викладач ТОВ «Центр спеціальної підготовки», лікар з медицини 
невідкладних станів КНП «Центр ЕМД та МК м. Києва»
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КРАВЕЦЬ 
Оксана Анатоліївна

Лікар-анестезіолог блоку інтенсивної терапії КНП «Київська міська клінічна 
лікарня № 3» КМДА, лікар-анестезіолог блоку інтенсивної терапії  
КНП «Київська міська клінічна лікарня № 11» КМДА

КРИЖАНОВСЬКИЙ 
Владислав Євгенович

Лікар з медицини невідкладних станів КНП «Одеський обласний центр  
ЕМД та МК» Одеської обласної ради

КУЦ 
Олег Степанович

Заступник генерального директора з оперативної та тренувальної роботи 
медицини катастроф КНП Київської обласної ради «Київський обласний 
центр ЕМД та МК»

ЛИТОВКА 
Ольга Миколаївна

Завідувачка підстанції КП «Полтавський обласний центр ЕМД та МК» 
Полтавської обласної ради  

МАЛАШЕНКО 
Костянтин Костянтинович

Директор КНП ТМО «Обласний центр ЕМД та МК»  
Запорізької обласної ради  

МОШКІВСЬКА 
Світлана Андріївна В. о. директора КНП «Центр ЕМД та МК» Житомирської обласної ради  

ОСАДЧИЙ 
Олександр Васильович

Лікар-хірург дитячий Обласного центру екстреної медичної допомоги дітям 
КНП «Одеська обласна дитяча клінічна лікарня», асистент кафедри дитячої 
хірургії Одеського національного медичного університету

СВЕРЕДА 
Ганна Олександрівна

Головний спеціаліст відділу розробки програми медичних гарантій управління 
фінансових гарантій медичного обслуговування Департаменту замовлення 
медичних послуг та лікарських засобів НСЗУ, секретар Робочої групи

СМУК 
Микола Миколайович

Завідувач відділу експертизи якості надання медичної допомоги, 
епідеміології та інфекційного контролю, лікар з медицини невідкладних 
станів (лікар-інструктор) навчально-тренувального відділу, лікар виїзної 
бригади Е(Ш)МД Чернівецької підстанції Е(Ш)МД Центральної станції  
Е(Ш)МД ОКНП «Чернівецький обласний центр ЕМД та МК»

СІЛЬКОВСЬКИЙ 
Олександр Миколайович

Лікар з медицини невідкладних станів КП «Обласний центр ЕМД та МК» 
Рівненської обласної ради; лікар-анестезіолог дитячий КНП «Міська дитяча 
лікарня» Рівненської міської ради  

СТАХОВА 
Наталія Іванівна

Старший лікар з медицини невідкладних станів  
КНП «Центр ЕМД та МК м. Києва»

СУХОВАТЕНКО 
Вадим Ігорович

Заступник директора з організаційного забезпечення та контрольно-
аналітичної роботи КНП «Центр ЕМД та МК м. Києва»

ТЕРЛЕЦЬКИЙ 
Владислав Володимирович

В. о. генерального директора КНП «Одеський обласний центр ЕМД і МК» 
Одеської обласної ради  

ФЕСУН 
Ігор Анатолійович Директор КНП «Обласний центр ЕМД та МК Черкаської обласної ради»

ШЕВЧЕНКО  
Радій Анатолійович

Генеральний директор КП «Обласний центр ЕМД та МК»  
Дніпропетровської обласної ради, к. мед. н.
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за напрямом  
«Первинна медична допомога»
Пакет: «ПЕРВИННА МЕДИЧНА ДОПОМОГА»

ВОЛОДІНА  
Юлія Ігорівна Лікар-терапевт, ФОП Володіна Юлія Ігорівна, м. Київ

ВІЛЬНЕР  
Наталія Михайлівна

Лікар загальної практики – сімейний лікар амбулаторно-поліклінічного 
відділення ТзОВ «Дім медицини», м.Одеса

ДЕМЕШКО  
Ольга Миколаївна

Фахівець з питань фінансування системи охорони здоров’я  
Бюро ВООЗ в Україні, м. Київ

ДМИТРІЄВСЬКА  
Дарина Ігорівна

Лікар загальної практики – сімейний лікар ТОВ «Медикал сервіс»  
(Медичний центр «Мій лікар»), м. Київ

ДУДНИК  
Світлана Валеріївна

Начальниця відділу взаємодії із зовнішніми експертами управління 
фінансових гарантій медичного обслуговування Департаменту замовлення 
медичних послуг та лікарських засобів НСЗУ, к. мед. н., голова Робочої групи

ДУТЧУК  
Руслана Іванівна

Головний спеціаліст відділу взаємодії із зовнішніми експертами управління 
фінансових гарантій медичного обслуговування Департаменту замовлення 
медичних послуг та лікарських засобів НСЗУ, секретар Робочої групи

ІДОЯТОВА  
Євгенія Жумагаліївна 

В. о. Генерального директора Директорату медичного забезпечення  
МОЗ України

КАЛМИКОВА  
Наталія Іванівна

Директорка КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги “Садгора”» 
Чернівецької міської ради 

КАПШУК  
Ірина Олександрівна Медична директорка ТОВ «Амбулаторія сімейного лікаря», м. Одеса 

КУЛЬЧАК  
Роман Вікторович

Лікар загальної практики – сімейний лікар КНП «Миколаївська МЛ»,  
м. Миколаїв

ЛАПІЙ  
Федір Іванович

Доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології, 
голова комітету з вакцинації ГС «Українська академія педіатричних 
спеціальностей», Голова Національної технічної групи експертів з питань 
імунопрофілактики, к. мед. н., м. Київ

МЕШКО  
Євген Васильович Директор КНП «Мукачівська ЦРЛ», Закарпатська область

МИХАЙЛЕВСЬКИЙ  
Богдан Дмитрович

Лікар-педіатр дільничний міської АЗПСМ № 4 КНП «Ковельське 
міськрайонне територіальне медичне об’єднання» Ковельської міської ради 
Волинської області (Ковельське МТМО) 

НЕЧИПОРУК  
Андрій Григорович

Головний лікар КП «КНП Шепетівський центр ПМСД»  
Шепетівської районної ради Хмельницької області 

РУЖНІЦЬКА  
Наталія Миколаївна

Заступниця головного лікаря з медичного обслуговування населення  
КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чортківської міської 
ради, Тернопільська область
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за напрямом  
«Первинна медична допомога»
Пакет: «ПЕРВИННА МЕДИЧНА ДОПОМОГА»

СКІРГІКО  
Дмитро Володимирович

Лікар загальної практики – сімейний лікар ТОВ «Медичний центр здоров’я 
та реабілітації «100 відсотків життя», старший фахівець відділу управління 
проєктом Глобального фонду, Всеукраїнська мережа людей, які живуть з 
ВІЛ/СНІДом, м. Київ

СКОРОПАД  
Катерина Миколаївна

Асистентка кафедри загальної практики –сімейної медицини, фізичної 
реабілітації та спортивної медицини Івано-Франківського національного 
медичного університету, к. мед. н.

СТОГНІЙ  
Ганна Борисівна

Завідувачка амбулаторії загальної практики – сімейної медицини селища 
Усатове КНП «Біляївський районний центр ПМСД», Одеська область

ТКАЧЕНКО  
Вікторія Іванівна

Професорка кафедри сімейної медицини Національної медичної академії 
післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, лікар загальної практики –  
сімейний лікар, лікар-ендокринолог Приватного медичного центру «Сирець», 
д. мед. н., професор, м. Київ

ХАЛІМОМЕНКО  
Марина Михайлівна

Лікар загальної практики – сімейний лікар ТОВ «МЦ «Добробут-поліклініка», 
м. Київ

ЯРМОЛА  
Анна Петрівна 

Директорка КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги  
м. Червонограда», Львівська область
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ПОСЛУГ ЗА ПРОГРАМОЮ МЕДИЧНИХ ГАРАНТІЙ

АБАЛІШИНА  
Тетяна Анатоліївна

Лікар-рентгенолог КНП Кам’янської міської ради «Міський консультативно-
діагностичний центр», Дніпропетровська область

БАБКО  
Анжела Михайлівна

Головний спеціаліст відділу взаємодії із зовнішніми експертами управління 
фінансових гарантій медичного обслуговування Департаменту замовлення 
медичних послуг та лікарських засобів НСЗУ

БОНДАРЕНКО  
Станіслав Євгенович

Головний науковий співробітник відділу патології суглобів ДУ «Інститут 
патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», д. мед. н., 
м. Харків

БРИЛЬ  
Ірина Миколаївна

Головний лікар КП «Обласна клінічна лікарня відновного лікування та 
діагностики з обласними центрами планування сім’ї та репродукції людини, 
медичної генетики Полтавської обласної ради»

ГОЛЯК  
Майя Володимирівна

Медичний директор з реабілітації КНП «Тернопільська міська дитяча 
комунальна лікарня»

ГОНЧАРОВА  
Юлія Олексіївна Директорка ТОВ «Онто-мед», лікар-педіатр, к. мед. н., м. Київ

ГОРДІЄНКО  
Кирил Петрович

Головний лікар ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики 
НАМН України», к. мед. н., Заслужений лікар України, м. Київ

ДАНИЛЕНКО  
Валентина Василівна

Лікар-стоматолог-ортодонт КП «Міська дитяча клінічна стоматологічна 
поліклініка Полтавської міської ради»

ДЕМЕШКО  
Ольга Миколаївна

Фахівець з питань фінансування системи охорони здоров’я  
Бюро ВООЗ в Україні, м. Київ

ДУДНИК  
Світлана Валеріївна

Начальниця відділу взаємодії із зовнішніми експертами управління 
фінансових гарантій медичного обслуговування Департаменту замовлення 
медичних послуг та лікарських засобів НСЗУ, к. мед. н., голова Робочої групи

ІВАНОВА  
Яна Борисівна

Фахівець з публічних закупівель, менеджер з якості та сертифікації, фельдшер-
лаборант КНП «Одеський обласний консультативно-діагностичний центр» 
Одеської обласної ради» 

ІДОЯТОВА  
Євгенія Жумагаліївна 

В. о. Генерального директора Директорату медичного забезпечення  
МОЗ України 

ЗАБУДСЬКА  
Любов Романівна

Директорка КНП «Дитяча клінічна лікарня № 7 Печерського району міста 
Києва» виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), лікар-рентгенолог 
відділення променевої діагностики, к. мед. н.

КАЛУГІН  
Ігор Віталійович

Директор КНП «Психіатрична лікарня м. Маріуполь», к. мед. н., Донецька 
область

КАСЬКОВА  
Людмила Федорівна 

Завідувачка кафедри дитячої терапевтичної стоматології з профілактикою 
стоматологічних захворювань Української медичної стоматологічної 
академії, д. мед. н., професор, м. Полтава

за напрямом «Амбулаторна вторинна (спеціалізована)  
та третинна (високоспеціалізована) медична допомога»
Пакети: «МЕДИЧНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ В 
АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ (ПРОФІЛАКТИКА, СПОСТЕРЕЖЕННЯ, 
ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ ТА МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ)»; 
«МАМОГРАФІЯ»; «СТОМАТОЛОГІЧНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА 
В АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ»
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ПОСЛУГ ЗА ПРОГРАМОЮ МЕДИЧНИХ ГАРАНТІЙ

КОГУН  
Мирослав Геннадійович 

Лікар-рентгенолог КНП «Хмельницька обласна лікарня» Хмельницької 
обласної ради 

КОЗОВИЙ  
Руслан Васильович

Професор кафедри медичної біології і медичної генетики Івано-
Франківського національного медичного університету, лікар-генетик ДЗ 
«Прикарпатський центр репродукції людини», д. мед. н.

ЛАПІЙ  
Федір Іванович

Доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології, 
голова комітету з вакцинації ГС «Українська академія педіатричних 
спеціальностей», Голова Національної технічної групи експертів з питань 
імунопрофілактики, к. мед. н., м. Київ

МАРЧЕНКО  
Наталія Миронівна

Завідувачка консультативної дитячої поліклініки КНП «Херсонська дитяча 
обласна клінічна лікарня» Херсонської обласної ради 

МЕЛЬНИК  
Євгенія Олександрівна

Заступниця начальника відділу взаємодії із зовнішніми експертами управління 
фінансових гарантій медичного обслуговування Департаменту замовлення 
медичних послуг та лікарських засобів НСЗУ, секретар Робочої групи 

РОМАНЮК  
Вікторія Миколаївна Віцепрезидентка ГО «Афіна. Жінки проти раку», м. Київ

РУЖИЛО  
Наталія Степанівна

Заступниця медичного директора з медсестринства КНП «Обласна клінічна 
лікарня Івано-Франківської обласної ради»

СЕМЕНЮТА  
Олександр Миколайович

Головний лікар Медичного центру «Авіценна», лікар-акушер-гінеколог,  
к. мед. н.

СОЛДАТОВ  
Всеволод Кімович

Директор КНП «Житомирське обласне стоматологічне медичне об’єднання» 
Житомирської обласної ради

СОРОКА  
Іван Миколайович

Президент ГО «Український медичний клуб», лікар-методист ДУ НДІ ПАГ, 
лікар-акушер-гінеколог ТОВ «Медичний центр «Біо Плюс», старший викладач 
Української військово-медичної академії, Генеральний секретар Світової 
федерації українських лікарських товариств, м. Київ

ТКАЧЕНКО  
Ольга Ярославівна

Доцентка кафедри педіатрії № 2 Української медичної стоматологічної 
академії, к. мед. н., м. Полтава

УЗЛОВА  
Анна Геннадіївна Директорка БО «БФ «Інспірейшн Фемілі», м. Київ

ЧЕРВАК  
Анатолій Іванович

Лікар з ультразвукової діагностики кабінету ультразвукової діагностики  
КНП «Київська міська клінічна лікарня № 8»

за напрямом «Амбулаторна вторинна (спеціалізована)  
та третинна (високоспеціалізована) медична допомога»
Пакети: «ПРОФІЛАКТИКА, ДІАГНОСТИКА, СПОСТЕРЕЖЕННЯ, 
ЛІКУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПАЦІЄНТІВ В АМБУЛАТОРНИХ 
УМОВАХ»; «МАМОГРАФІЯ»; «СТОМАТОЛОГІЧНА ДОПОМОГА 
ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ»
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ПОСЛУГ ЗА ПРОГРАМОЮ МЕДИЧНИХ ГАРАНТІЙ

БАБКО  
Анжела Михайлівна

Головний спеціаліст відділу взаємодії із зовнішніми експертами управління 
фінансових гарантій медичного обслуговування Департаменту замовлення 
медичних послуг та лікарських засобів НСЗУ

БАЛАН  
Юлія Михайлівна 

Співзасновниця БО «БФ «Інспірейшн Фемілі», заступниця голови  
ГО «Cancel/R», м. Київ

БОЙКО  
Володимир Васильович

Заступник головного лікаря Клінічної лікарні «Феофанія» ДУС, 
відповідальний спеціаліст по ендоскопії Управління охорони здоров’я ДУС, 
секретар ГО «Всеукраїнська асоціація ендоскопістів», к. мед. н., м. Київ

ГРУШЕЦЬКИЙ  
Анатолій Валентинович Лікар-ендоскопіст, ФОП А.В. Грушецький, Київська область

ДЕМЕШКО  
Ольга Миколаївна

Фахівець з питань фінансування системи охорони здоров’я Бюро ВООЗ  
в Україні, м. Київ

ДУДНИК  
Світлана Валеріївна

Начальниця відділу взаємодії із зовнішніми експертами управління 
фінансових гарантій медичного обслуговування Департаменту замовлення 
медичних послуг та лікарських засобів НСЗУ, к. мед. н., голова Робочої групи

ЖУКОВСЬКИЙ  
Петро Степанович

Лікар-ендоскопіст, лікар-хірург КНП «Корсунь-Шевченківська БЛ»,  
Черкаська область

ІДОЯТОВА  
Євгенія Жумагаліївна 

В. о. Генерального директора Директорату медичного забезпечення  
МОЗ України 

МАЛИЦЬКА  
Алла Павлівна

Генеральна директорка КНП «Херсонська міська клінічна лікарня  
ім. Є.Є. Карабелеша» Херсонської міської ради

МАРКОЧЕВА  
Наталія Вікторівна

Адвокат ГО «Десяте квітня», адвокат Комітету медичного і фармацевтичного 
права і біоетики Національної асоціації адвокатів України, м. Одеса

МЕЛЬНИК  
Євгенія Олександрівна

Заступниця начальника відділу взаємодії із зовнішніми експертами управління 
фінансових гарантій медичного обслуговування Департаменту замовлення 
медичних послуг та лікарських засобів НСЗУ, секретар Робочої групи 

МЕЛЬНИЧУК  
Неля 

Директорка програми лікування злоякісних захворювань черевної 
порожнини та гіпертермічної інтраперитонеальноі хіміотерапії, професор, 
асистент кафедри хірургії Гарвардського медичного університету,  
хірург Секції колоректальної хірургії відділення хірургії Жіночого госпіталю 
Брігама (Brigham and Women’s Hospital)

МОКРИК  
Владислав Юрійович

Завідувач ендоскопічного відділення КП «Рівненська обласна клінічна 
лікарня» Рівненської обласної ради

ПАВЛИК  
Юрій Георгійович

Лікар-ендоскопіст КНП «Ужгородська районна клінічна лікарня 
Ужгородської районної ради Закарпатської області»

за напрямом  
«Ендоскопічні дослідження для ранньої діагностики новоутворень»
Пакети: «ГІСТЕРОСКОПІЯ»; «ЕЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНОСКОПІЯ»; 
«КОЛОНОСКОПІЯ»; «ЦИСТОСКОПІЯ»; «БРОНХОСКОПІЯ»
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ПАЛІЙЧУК  
Ольга Володимирівна

Лікар-гінеколог-онколог Обласного центру онкогінекології та здоров‘я 
жінки КНП «Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської 
обласної ради», директорка МЦ «Андромеда+», членкиня експертної ради та 
правління ГО «Українська Асоціація кольпоскопіі ̈та цервікальної патології» 
та ГО «Всеукраїнська Асоціація гінекологічних онкологів», к. мед. н.

ПАНАСЮК  
Євген В’ячеславович

Завідувач Міського патологоанатомічного центру м. Львова КНП «Клінічна 
лікарня швидкої медичної допомоги»

ПЛЯЦЕК  
Володимир Анатолійович Директор Центрального міжрегіонального департаменту НСЗУ

ПУХЛЯК  
Людмила Вадимівна Проєктний менеджер ГО «Легені», м. Київ

РАДЬОГА  
Ярослав Володимирович

Завідувач Центру високоспеціалізованої ендоскопічної діагностики та 
лікування КНП «Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова 
Вінницької обласної ради», доцент кафедри ендоскопічної та серцево-
судинної хірургії Вінницького національного медичного університету  
ім. М.І. Пирогова, к. мед. н.

СЕРГІЄНКО  
Анатолій Володимирович

Керівник центру бронхології та інтервенційної пульмонології Клінічної лікарні 
«Феофанія» ДУС, м. Київ

СМІЯН  
Світлана Анатоліївна

Доцентка кафедри акушерства, гінекології та планування сім’ї Сумського 
державного університету, к. мед. н. 

СОТСКОВА  
Олена Анатоліївна

Співзасновниця та членкиня Правління ГО «Асоціація хворих із запальними 
захворюваннями кишечника «Повноцінне життя», м. Київ

ТКАЧ  
Костянтин Дмитрович

Головний спеціаліст відділу клінічного аудиту та методології Департаменту 
моніторингу НСЗУ

ЧЕРЕПІЙ  
Андрій Миколайович Директор Медичного центру ПП «Віва клінік», Хмельницька область

ШВАЙКО  
Людмила Іванівна

Завідувачка відділу терапії радіаційних наслідків ДУ «Національний 
науковий центр радіаційної медицини НАМН України», д. мед. н., м. Київ

ШИЯНОВА  
Світлана Володимирівна

Завідувачка відділення допоміжних репродуктивних технологій МЦ 
Приватного вищого навчального закладу «Інститут загальної практики – 
сімейної медицини», к. мед. н., м. Київ

ЯКОВЕНКО  
Владислав Олександрович

Завідувач відділення ендоскопії та малоінвазивної хірургії Медичного центру 
«Універсальна клініка «Оберіг», ст. н. с. наукового відділу малоінвазивної хірургії 
ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС, 
доцент кафедри сучасних медичних технологій діагностики і лікування 
Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету 
імені О.О. Богомольця, к. мед. н., м. Київ

за напрямом  
«Ендоскопічні дослідження для ранньої діагностики новоутворень»
Пакети: «ГІСТЕРОСКОПІЯ»; «ЕЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНОСКОПІЯ»; 
«КОЛОНОСКОПІЯ»; «ЦИСТОСКОПІЯ»; «БРОНХОСКОПІЯ»
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за напрямом «Лікування пацієнтів із нирковою недостатністю 
методом діалізу в амбулаторних умовах»
Пакети: «ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ МЕТОДОМ ГЕМОДІАЛІЗУ В 
АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ»; «ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ МЕТОДОМ 
ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ДІАЛІЗУ В АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ»

ВОЛОШИНА  
Вікторія Геннадіївна

Завідувачка відділення хронічного гемодіалізу КНП Сумської обласної ради 
«Сумська обласна клінічна лікарня»

ГАЛУЩАК  
Ольга Віталіївна

Завідувачка відділення діалізу (хронічного гемодіалізу та амбулаторного 
діалізу) КП «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова» 
Дніпропетровської обласної ради»

ДЕМЕШКО  
Ольга Миколаївна

Фахівець з питань фінансування системи охорони здоров’я Бюро ВООЗ  
в Україні, м. Київ

ДУДНИК  
Світлана Валеріївна

Начальниця відділу взаємодії із зовнішніми експертами управління 
фінансових гарантій медичного обслуговування Департаменту замовлення 
медичних послуг та лікарських засобів НСЗУ, к. мед. н., голова Робочої групи

ЗАРУДНИЙ  
Олег Олександрович

Завідувач відділення трансфузіології, екстракорпоральних технологій і 
біоматеріалів ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева 
НАМН України», м. Харків

ІДОЯТОВА  
Євгенія Жумагаліївна 

В. о. Генерального директора Директорату медичного забезпечення  
МОЗ України 

КОСТИНЕНКО  
Тетяна Володимирівна

Завідувачка центру нефрології і діалізу, лікар-нефролог КНП «Миколаївська 
обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради, к. мед. н., 
Заслужений лікар України 

КОТУЛЕВИЧ  
Неля Янівна

Завідувачка відділення амбулаторного хронічного гемодіалізу КНП 
Харківської обласної ради «Обласний медичний клінічний центр урології і 
нефрології ім. В.І. Шаповала», к. мед. н., Заслужений лікар України

КРАСЮК  
Едуард Костянтинович Директор КНП «Київський міський центр нефрології та діалізу», к. мед. н.

КУЧМА  
Ігор Любомирович

Медичний директор відокремленого підрозділу «Нефрологічна клініка 
професора Дмитра Іванова» ТОВ «Медична практика», м. Київ

ЛЕГУН  
Олег Мирославович

Керівник обласного центру нефрології і діалізу КНП «Обласна клінічна 
лікарня Івано-Франківської обласної ради»

ЛІКСУНОВА  
Людмила Олександрівна Головний лікар ДУ «Інститут нефрології НАМН України», к. мед. н., м. Київ

МАКАРЕНКО  
Сергій Володимирович

В. о. заступника голови Громадської організації осіб з інвалідністю  
«Надія на життя», м. Запоріжжя

МАКЄЄВА  
Наталія Іванівна

Завідувачка кафедри педіатрії № 2 Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна, д. мед. н., професор

МАРКЕВИЧ  
Сергій Федорович

Завідувач відділення хронічного гемодіалізу Обласного центру матері 
та дитини КНП «Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова 
Вінницької обласної ради»

НОВАКІВСЬКИЙ  
Володимир Валерійович

Головний лікар медичного центру ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна»  
у м. Черкасах, к. мед. н.
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ПОСЛУГ ЗА ПРОГРАМОЮ МЕДИЧНИХ ГАРАНТІЙ

за напрямом «Лікування пацієнтів із нирковою недостатністю 
методом діалізу в амбулаторних умовах»
Пакети: «ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ МЕТОДОМ ГЕМОДІАЛІЗУ В 
АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ»; «ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ МЕТОДОМ 
ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ДІАЛІЗУ В АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ»

ОКСАК  
Григорій Анатолійович

Головний лікар КП «Полтавська обласна клінічна лікарня  
ім. М.В. Скліфо сов ського Полтавської обласної ради»,  
Заслужений лікар України 

ОСТАПЕНКО  
Тетяна Іванівна

Асистентка кафедри трансплантології, ендокринної хірургії з курсом 
серцево-судинної хірургії ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної 
освіти МОЗ України», к. мед. н.

РУСИН  
Оксана Ігорівна

Лікар-нефролог відділення нефрології та діалізу КНП Львівської обласної 
ради «Львівська обласна клінічна лікарня»

ХРИСТЕВИЧ  
Вікторія Сергіївна

Заступниця начальника відділу розробки програми медичних гарантій 
управління фінансових гарантій медичного обслуговування Департаменту 
замовлення медичних послуг та лікарських засобів НСЗУ, секретар  
Робочої групи

ХРИСТИНЧЕНКО  
Сергій Іванович Директор департаменту «Діалізна терапія» ТОВ «Діавіта», м. Київ
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за напрямом «Стаціонарна допомога дорослим та дітям  
з нехірургічними (соматичними) захворюваннями»
Пакети: «СТАЦІОНАРНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ 
БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ХІРУРГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ»; «ГОТОВНІСТЬ ДО 
РЕАГУВАННЯ НА ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ТА ЕПІДЕМІЇ»

АЩЕУЛОВА  
Тетяна Вадимівна

Завідувачка кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 1,  
основ біоетики та біобезпеки Харківського національного  
медичного університету, д. мед. н., професор 

ВИПОВСЬКА  
Вікторія Василівна

Заступниця директора з медичної частини КНМП «Кременчуцька перша 
міська лікарня ім. О.Т. Богаєвського», Полтавська область

ДЕЛЬВА  
Михайло Юрійович

Завідувач кафедри нервових хвороб з нейрохірургією та медичною 
генетикою Української медичної стоматологічної академії, д. мед. н., 
професор, м. Полтава

ДЕМЕШКО  
Ольга Миколаївна

Фахівець з питань фінансування системи охорони здоров’я Бюро ВООЗ  
в Україні, м. Київ

ДОРОФЄЄВ  
Андрій Едуардович

Професор кафедри терапії Національної медичної академії післядипломної 
освіти імені П.Л. Шупика, д. мед. н., професор, м. Київ

ДУДНИК  
Світлана Валеріївна

Начальниця відділу взаємодії із зовнішніми експертами управління 
фінансових гарантій медичного обслуговування Департаменту замовлення 
медичних послуг та лікарських засобів НСЗУ, к. мед. н., голова Робочої групи

ЗЕЛІНСЬКА  
Наталія Борисівна

Завідувачка відділу дитячої ендокринології Українського науково-практичного 
центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин 
МОЗ України, д. мед. н., м. Київ

ІДОЯТОВА  
Євгенія Жумагаліївна 

В. о. Генерального директора Директорату медичного забезпечення  
МОЗ України 

ІСЬКІВ  
Мар’яна Юріївна

Молодша наукова співробітниця відділення клінічної генетики  
ДУ «Інститут спадкової патології НАМН України», завідувачка лікувально-
консультативного відділення № 1 ПП «Інтерсоно»/ТОВ Медікавер Україна,  
к. мед. н., м. Львів

КОВАЛЬОВА  
Олена Михайлівна 

Головний спеціаліст відділу клінічного аудиту та методології Департаменту 
моніторингу НСЗУ, д. мед. н., професор

КОЗЯР  
Ніна Григорівна

Заступниця головного лікаря з медичної частини КНП «Полтавська обласна 
дитяча клінічна лікарня Полтавської обласної ради»

КОСТІН  
Євген Іванович

Головний спеціаліст відділу взаємодії із зовнішніми експертами управління 
фінансових гарантій медичного обслуговування Департаменту замовлення 
медичних послуг та лікарських засобів НСЗУ, секретар Робочої групи

КРЮЧКО  
Тетяна Олександрівна

Завідувачка кафедри педіатрії № 2 Української медичної стоматологічної 
академії, д. мед. н., професор, м. Полтава

КУХАРУК  
Анна Павлівна

Лікар-інфекціоніст дитячий КП «Дитяча лікарня імені В.Й. Башека» 
Житомирської міської ради, керівник відділу імунопрофілактики КНП 
«Обласний центр громадського здоров`я» Житомирської обласної ради

МАМЕНКО  
Марина Євгеніївна

Декан педіатричного факультету Національної медичної академії 
післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, д. мед. н., професор, м. Київ

МАРЦОВЕНКО  
Ігор Михайлович

Директор КНП Сумської обласної ради «Сумський обласний клінічний 
кардіологічний диспансер», к. мед. н. 
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ПОСЛУГ ЗА ПРОГРАМОЮ МЕДИЧНИХ ГАРАНТІЙ

за напрямом «Стаціонарна допомога дорослим та дітям  
з нехірургічними (соматичними) захворюваннями»
Пакети: «СТАЦІОНАРНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ 
БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ХІРУРГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ»; «ГОТОВНІСТЬ ДО 
РЕАГУВАННЯ НА ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ТА ЕПІДЕМІЇ»

НОСОВА  
Олена Михайлівна

Головний лікар ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», 
к. мед. н., доцент, м. Харків

ОГНЄВ  
Віктор Андрійович

Завідувач кафедри громадського здоров’я та управління охороною здоров’я 
Харківського національного медичного університету, д. мед. н., професор

ОСТАПЕНКО  
Тетяна Іванівна

Асистентка кафедри трансплантології, ендокринної хірургії з курсом 
серцево-судинної хірургії ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної 
освіти МОЗ України», к. мед. н. 

ПЛЯЦЕК  
Володимир Анатолійович Директор Центрального міжрегіонального департаменту НСЗУ

РОМАНЮК  
Лілія Іванівна

Завідувачка алергологічного відділення № 1 КНП «Київська міська клінічна 
лікарня № 8», д. мед. н.

СВЯТЕНКО  
Тетяна Вікторівна

Професорка кафедри шкірних та венеричних хвороб ДЗ «Дніпропетровська 
медична академія МОЗ України», лікар-дерматовенеролог Медичного центру 
ПП «Дзеркало», д. мед. н., професор

СЛЄПОВА  
Любов Федорівна 

Головний лікар ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології  
ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України», м. Київ

СОКОЛОВА  
Лариса Іванівна

Завідувачка кафедри неврології Національного медичного університету  
ім. О.О. Богомольця, д. мед. н., професор, м. Київ

СТАРИКОВИЧ  
Віктор Юзефович

Заступник директора з медичної частини КНП «Лиманська ЦРЛ»,  
Одеська область

СТАШКО  
Оксана Володимирівна

Медична директорка КНП Сумської обласної ради  
«Обласна дитяча клінічна лікарня»

ТОМАШІВСЬКА  
Тетяна Володимирівна

Медична директорка КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня», 
к. мед. н. 

ФЕДОСЮК  
Роман Миколайович

Заступник директора з медичної частини КНП «Київська міська клінічна 
лікарня № 3», д. мед. н.

ХИЖНЯК  
Оксана Олегівна

Завідувачка відділу клінічної ендокринології ДУ «Інститут проблем 
ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», д. мед. н., 
професор, м. Харків

ЮДІНА  
Ольга Павлівна

Лікар-педіатр відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги, 
лікар-методист інформаційно-аналітичного відділу КНП «Жмеринська ЦРЛ», 
Вінницька область
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ПОСЛУГ ЗА ПРОГРАМОЮ МЕДИЧНИХ ГАРАНТІЙ

за напрямом  
«Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах»
Пакет: «ХІРУРГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ  
У СТАЦІОНАРНИХ УМОВАХ»

АНІКІН  
Іван Олександрович

Доцент кафедри дитячої хірургії та анестезіології Запорізького державного 
медичного університету МОЗ України, завідувач відділення анестезіології 
та інтенсивної терапії новонароджених КНП «Запорізька обласна дитяча 
клінічна лікарня» Запорізької обласної ради, к. мед. н. 

БАБКО  
Анжела Михайлівна

Головний спеціаліст відділу взаємодії із зовнішніми експертами управління 
фінансових гарантій медичного обслуговування Департаменту замовлення 
медичних послуг та лікарських засобів НСЗУ, секретар Робочої групи

БАРДІН  
Андрій Володимирович

Завідувач урологічного відділення, лікар-уролог ДУ «Інститут урології  
НАМН України», к. мед. н., м. Київ

ВЛАСОВ  
Олексій Олександрович

Генеральний директор КП «Дніпропетровська обласна дитяча клінічна 
лікарня» ДОР», к. мед. н., доцент, Заслужений лікар України

ВОЙТКО  
Олександр Володимирович

Заступник директора з питань експертизи якості медичної допомоги КНП 
«Київський міський клінічний онкологічний центр»

ГОЛЯНІЩЕВ  
Максим Олександрович

Доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Харківської медичної 
академії післядипломної освіти, к. мед. н. 

ДЕМЕШКО  
Ольга Миколаївна

Фахівець з питань фінансування системи охорони здоров’я Бюро ВООЗ  
в Україні, м. Київ

ДЕРКАЧ  
Роман Володимирович

Заступник головного лікаря з медичної частини ДУ «Інститут травматології 
та ортопедії НАМН України», к. мед. н., м. Київ

ДЗЬОБА  
Андрій Ігорович

Лікар-хірург КП «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради,  
к. мед. н. 

ДУБРОВ  
Сергій Олександрович

Завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного 
медичного університету імені О.О. Богомольця, д. мед. н., професор, м. Київ

ДУДНИК  
Світлана Валеріївна

Начальниця відділу взаємодії із зовнішніми експертами управління 
фінансових гарантій медичного обслуговування Департаменту замовлення 
медичних послуг та лікарських засобів НСЗУ, к. мед. н., голова Робочої групи

ЗАБОЛОТНИЙ  
Дмитро Ілліч 

Директор ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка  
НАМН України», д. мед. н., професор, академік НАМН України, м. Київ

ЗЕМСКОВ  
Сергій Володимирович

Проректор з наукової роботи та інновацій Національного медичного 
університету імені О.О. Богомольця, професор кафедри загальної хірургії  
№ 1, д. мед. н., професор, м. Київ

ІДОЯТОВА  
Євгенія Жумагаліївна 

В. о. Генерального директора Директорату медичного забезпечення  
МОЗ України 

КОВАЛЬОВА  
Олена Михайлівна 

Головний спеціаліст відділу клінічного аудиту та методології Департаменту 
моніторингу НСЗУ, д. мед. н., професор

КОРОП  
Олег Андрійович

Професор кафедри соціальної медицини, управління та бізнесу  
в охороні здоров’я Харківської медичної академії післядипломної освіти,  
д. мед. н., професор 

КОСЬМИНА  
Костянтин Володимирович

Завідувач Обласного центру онкохірургії КНП «Черкаський обласний 
онкологічний диспансер Черкаської обласної ради» 

КРИВОРОТЬКО  
Ігор Вадимович

Завідувач відділення невідкладної хірургії, травматичного шоку, військової 
хірургії з хірургією надзвичайних ситуацій, анестезіології, реанімації  
та інтенсивної терапії ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії  
ім. В.Т. Зайцева НАМН України», д. мед. н., професор,  
Заслужений лікар України, м. Харків
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ПОСЛУГ ЗА ПРОГРАМОЮ МЕДИЧНИХ ГАРАНТІЙ

за напрямом  
«Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах»
Пакет: «ХІРУРГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ  
У СТАЦІОНАРНИХ УМОВАХ»

ЛЕТА  
Олексій Іванович

Завідувач відділення черепно-лицьової хірургії, лікар-отоларинголог дитячий 
КНП «Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної ради» 

ЛОБОДА  
Сергій Сергійович

Асистент кафедри хірургії № 3 Національного медичного університету  
ім. О.О. Богомольця, м. Київ

МАСЛЕНЧУК  
Микола Максимович

Головний лікар КНП «Іллінецька міська лікарня» Іллінецької міської ради, 
лікар-хірург хірургічного відділення, Вінницька область 

МИРОНЮК  
Михайло Іванович 

Медичний директор з хірургічної роботи КНП «Обласне територіальне 
об’єднання м. Краматорськ», Донецька область

МОРОЗОВ  
Анатолій Миколайович

Головний лікар клініки ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова 
НАМН України», д. мед. н., професор, Заслужений лікар України, м. Київ

ПАНАСЕНКО  
Сергій Іванович

Завідувач кафедри хірургії № 3 Української медичної стоматологічної 
академії, д. мед. н., доцент, м. Полтава

ПЛЯЦЕК  
Володимир Анатолійович Директор Центрального міжрегіонального департаменту НСЗУ

СУРКОВ  
Денис Миколайович 

Завідувач відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії для 
новонароджених КП «Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня» 
Дніпропетровської обласної ради», д. мед. н.

ФЕДОРИКА  
Роман Яремович 

Завідувач хірургічного відділення КНП «Болехівська центральна міська 
лікарня» Болехівської міської ради, к. мед. н., Івано-Франківська область

ФЕДОСЮК  
Роман Миколайович

Заступник директора з медичної частини КНП «Київська міська клінічна 
лікарня № 3», д. мед. н.

ХАЗІЄВ  
Вадим Віталійович

Завідувач відділення хірургічної ендокринології та гінекології  
ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського  
НАМН України», д. мед. н., м. Харків

ХОЛОДНЯК  
Інна Вікторівна

Директорка КНП «Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня»  
Херсонської обласної ради 

ХОМА  
Микола Васильович 

Завідувач хірургічного відділення КНП «Міська дитяча клінічна лікарня» 
Чернівецької міської ради 

ХРЕБТІЙ  
Ярослав Віталійович 

Керівник групи стаціонарних хірургічних центрів та відділень КНП 
«Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова Вінницької обласної 
ради», к. мед. н., доцент

ЧОМОЛЯК  
Юрій Юрійович

Доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії медичного факультету 
Ужгородського національного університету, лікар-нейрохірург КНП «Обласна 
дитяча лікарня» Закарпатської обласної ради, лікар-нейрохірург ТОВ 
«Медичний центр «ДІАМЕД», к. мед. н.

ШКУРУПІЙ  
Дмитро Анатолійович

Методист ТОВ «Медичний лікувально-діагностичний центр «Медіон»,  
д. мед. н., професор, м. Полтава

ШУЛЬГА  
Руслан Валентинович 

Генеральний директор КНП «Носівська центральна районна лікарня  
ім. Ф.Я. Примака» Носівської районної ради, Чернігівська область
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за напрямом  
«Вагітність та пологи»
Пакет: «ВЕДЕННЯ ВАГІТНОСТІ В АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ»; 
«МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ПОЛОГАХ»

АСТРЕЙКО  
Олена Володимирівна

Медична директорка КНП «Обласний перинатальний центр» Житомирської 
обласної ради 

БАБКО  
Анжела Михайлівна

Головний спеціаліст відділу взаємодії із зовнішніми експертами управління 
фінансових гарантій медичного обслуговування Департаменту замовлення 
медичних послуг та лікарських засобів НСЗУ, секретар Робочої групи

БАНАХ  
Олександр Леонідович Директор КНП «Вінницький міський клінічний пологовий будинок № 1»

БЕРБЕЦЬ  
Андрій Миколайович

Доцент кафедри акушерства та гінекології ВДНЗ України «Буковинський 
державний медичний університет», к. мед. н., м. Чернівці

БІЛА  
Вікторія Володимирівна

Директорка КНП «Перинатальний центр м. Києва», к. мед. н., Заслужений 
лікар України 

БІЛЯЄВ  
Сергій Георгійович 

Професор кафедри генетики, акушерства, гінекології та медицини плода 
Харківської медичної академії післядипломної освіти, д. мед. н., професор 

БЛАГОВЕЩЕНСЬКИЙ  
Євгеній Вячеславович

Головний лікар КНП «Міський пологовий будинок № 1» Харківської міської 
ради, доцент кафедри акушерства та гінекології та дитячої гінекології 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, к. мед. н

ВЕНЦКІВСЬКА  
Ірина Борисівна

Завідувачка кафедри акушерства та гінекології № 1 Національного 
медичного університету імені О.О. Богомольця, д. мед. н., професор, м. Київ

ВОРОНА  
Роман Миколайович

Асистент кафедри акушерства та гінекології Інституту післядипломної освіти 
Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, к. мед. н., м. Київ

ВОРОБЙОВА  
Ірина Іванівна

Керівниця відділу наукових проблем невиношування вагітності ДУ «Інститут 
педіатрії, акушерства та гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України», 
д. мед. н., м. Київ

ГОВСЕЄВ  
Дмитро Олександрович

Директор КНП «Київський міський пологовий будинок № 5» виконавчого 
органу Київської міської ради (КМДА), к. мед. н.

ГОНЧАРУК  
Наталія Петрівна Директорка КНП «Київський міський пологовий будинок № 1», д. мед. н.

ДАВИДОВА  
Юлія Володимирівна

Завідувачка відділення акушерських проблем екстрагенітальної патології 
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової 
НАМН України», д. мед. н., професор, м. Київ

ДЕМЕШКО  
Ольга Миколаївна

Фахівець з питань фінансування системи охорони здоров’я  
Бюро ВООЗ в Україні, м. Київ

ДУДНИК  
Світлана Валеріївна

Начальниця відділу взаємодії із зовнішніми експертами управління 
фінансових гарантій медичного обслуговування Департаменту замовлення 
медичних послуг та лікарських засобів НСЗУ, к. мед. н., голова Робочої групи

ЖАБЧЕНКО  
Ірина Анатоліївна

Завідувачка відділення патології вагітності та пологів ДУ «Інститут педіатрії, 
акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України»,  
д. мед. н., професор, м. Київ
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за напрямом  
«Вагітність та пологи»
Пакет: «ВЕДЕННЯ ВАГІТНОСТІ В АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ»; 
«МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ПОЛОГАХ»

ЖЕГУЛОВИЧ  
Володимир Генріхович

Доцент кафедри акушерства і гінекології № 1 Національного медичного 
університету імені О.О. Богомольця, к. мед. н., Заслужений лікар України,  
м. Київ

ІДОЯТОВА  
Євгенія Жумагаліївна 

В. о. Генерального директора Директорату медичного забезпечення  
МОЗ України 

КОРОЛЮК  
Наталія Петрівна 

Завідувачка пологового відділення з індивідуальними і сімейними 
пологовими залами та операційними Обласного перинатального центру  
КНП «Хмельницька обласна лікарня» Хмельницької обласної ради

КОВАЛЬОВА  
Олена Михайлівна

Головний спеціаліст відділу клінічного аудиту та методології Департаменту 
моніторингу НСЗУ, д. мед. н., професор, голова Робочої групи

КРАСНОКУТСЬКА  
Вікторія Василівна

Медична директорка КНП Сумської обласної ради «Обласний клінічний 
перинатальний центр»

ЛЯХОВИЧ  
Дмитро Валерійович

Радник Генерального директора з питань дослідження товарного ринку  
ДП «Медичні закупівлі України», м. Київ

МУРАВСЬКА  
Світлана Іванівна Головний лікар КНП «Пологовий будинок» Рівненської міської ради 

НАЗАРЕНКО  
Лариса Григорівна

Головний лікар КНП «Міський клінічний пологовий будинок № 6 Харківської 
міської ради», завідувачка кафедри генетики, акушерства, гінекології та 
медицини плода Харківської медичної академії післядипломної освіти,  
д. мед. н., професор

ОСТРОВСЬКИЙ  
Костянтин Володимирович

Заступник директора з медичної частини КНП «Пологовий будинок № 3» 
Запорізької міської ради, к. мед. н. 

САЗОНОВА  
Інна Євгеніївна

Головний спеціаліст відділу з організації надання медичної допомоги 
дітям та матерям управління з організації надання медичної допомоги 
населенню Департаменту охорони здоров’я Луганської обласної державної 
адміністрації 

УХНАЛЬ  
Лариса Вікторівна

Заступниця директора з організаційно-методичної роботи КП «Міський 
клінічний пологовий будинок Полтавської міської ради», к. мед. н.

ЧЕРНЯК  
Ольга Леонідівна

Заступниця директора – начальниця управління організації лікувально-
профілактичної допомоги дітям та жінкам Департаменту охорони здоров’я 
Харківської міської ради, доцент кафедри акушерства та гінекології 
медичного факультету Харківського національного університету  
ім. В.Н. Каразіна, к. мед. н.
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за напрямом «Медична допомога новонародженим та медична 
реабілітація немовлят»
Пакети: «МЕДИЧНА ДОПОМОГА НОВОНАРОДЖЕНИМ У 
СКЛАДНИХ НЕОНАТАЛЬНИХ ВИПАДКАХ»; «МЕДИЧНА 
РЕАБІЛІТАЦІЯ НЕМОВЛЯТ, ЯКІ НАРОДИЛИСЬ ПЕРЕДЧАСНО  
ТА/АБО ХВОРИМИ, УПРОДОВЖ ПЕРШИХ ТРЬОХ РОКІВ ЖИТТЯ»

АНІКІН  
Іван Олександрович

Доцент кафедри дитячої хірургії та анестезіології Запорізького державного 
медичного університету МОЗ України, завідувач відділення анестезіології 
та інтенсивної терапії новонароджених КНП «Запорізька обласна дитяча 
клінічна лікарня» Запорізької обласної ради, к. мед. н.

БАБКО  
Анжела Михайлівна 

Головний спеціаліст відділу взаємодії із зовнішніми експертами управління 
фінансових гарантій медичного обслуговування Департаменту замовлення 
медичних послуг та лікарських засобів НСЗУ, секретар Робочої групи

БАЛЯСНА  
Олександра Валеріївна Голова ГО «Ранні пташки», м. Київ

ВЕРБОВА  
Людмила Миколаївна

Завідувачка відділення нейрохірургії дитячого віку ДУ «Інститут нейрохірургії 
ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», д. мед. н., професор, м. Київ

ВІЦЕНТОВИЧ  
Марія Володимирівна

Фізичний терапевт КНП «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня» 
Тернопільської обласної ради

ВОРОБЙОВА  
Ольга Володимирівна

Провідний науковий співробітник відділу неонатології ДУ «Інститут педіатрії, 
акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України»,  
д. мед. н., м. Київ

ДЕМЕШКО  
Ольга Миколаївна

Фахівець з питань фінансування системи охорони здоров’я Бюро ВООЗ в 
Україні, м. Київ

ДЗЕМА  
Інна Олександрівна

Завідувачка відділу аудиту та аналітики КНП «Вінницька обласна дитяча 
клінічна лікарня Вінницької обласної ради»

ДОБРЯНСЬКИЙ  
Дмитро Олександрович

Професор кафедри педіатрії № 2 Львівського національного медичного 
університету імені Данила Галицького, д. мед. н., професор

ДУДНИК  
Світлана Валеріївна

Начальниця відділу взаємодії із зовнішніми експертами управління 
фінансових гарантій медичного обслуговування Департаменту замовлення 
медичних послуг та лікарських засобів НСЗУ, к. мед. н., голова Робочої групи

ЗНАМЕНСЬКА  
Тетяна Костянтинівна

Заступниця директора з перинатальної медицини ДУ «Інститут педіатрії, 
акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України»,  
ВГО «Асоціація неонатологів України», д. мед. н., професор, м. Київ

ІДОЯТОВА  
Євгенія Жумагаліївна 

В. о. Генерального директора Директорату медичного забезпечення  
МОЗ України 

КОЛЮБАКІН  
Денис Вікторович

Завідувач відділення інтенсивної терапії новонароджених Чернівецького 
обласного перинатального центру, лікар-анестезіолог дитячий

КОВАЛЬОВА  
Олена Михайлівна

Головний спеціаліст відділу клінічного аудиту та методології Департаменту 
моніторингу НСЗУ, д. мед. н., професор, голова Робочої групи

КОНДРАТОВА  
Ірина Юріївна 

Заступниця генерального директора – керівниця регіонального 
перинатального центру КНП Харківської обласної ради «Обласна клінічна 
лікарня», доцент кафедри педіатрії № 1 та неонатології Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна, к. мед. н.

КОШУРБА  
Ілля Васильович

Медичний директор з неонатологічної допомоги КНП «Чернівецький 
обласний перинатальний центр» Чернівецької обласної ради
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за напрямом «Медична допомога новонародженим та медична 
реабілітація немовлят»
Пакети: «МЕДИЧНА ДОПОМОГА НОВОНАРОДЖЕНИМ У 
СКЛАДНИХ НЕОНАТАЛЬНИХ ВИПАДКАХ»; «МЕДИЧНА 
РЕАБІЛІТАЦІЯ НЕМОВЛЯТ, ЯКІ НАРОДИЛИСЬ ПЕРЕДЧАСНО  
ТА/АБО ХВОРИМИ, УПРОДОВЖ ПЕРШИХ ТРЬОХ РОКІВ ЖИТТЯ»

КРИВОНОГОВА  
Оксана Валеріївна

Завідувачка Центру раннього втручання КНП «Дитяча міська поліклініка № 6» 
Одеської міської ради, к. псих. н, доцент

КУКУРУЗА  
Ганна Володимирівна

Завідувачка відділення психології розвитку ДУ «Інститут охорони здоров’я 
дітей та підлітків НАМН України», д. псих. н., м. Харків

ЛЯХОВИЧ  
Дмитро Валерійович

Радник Генерального директора з питань дослідження товарного ринку  
ДП «Медичні закупівлі України», м. Київ

МАРАБЯН  
Роман Володимирович

Директор КНП Харківської обласної ради «Обласний спеціалізований будинок 
дитини «Гіппократ», к. мед. н.

МИРОНЕНКО  
Катерина Євгенівна

Практичний психолог Центру розвитку та реабілітації дітей раннього віку  
КП «Полтавська обласна дитяча клінічна лікарня Полтавської міської ради»

МИТНИК  
Наталія Ярославівна

Заступник медичного директора з хірургічної та неонатальної роботи  
КНП «Івано-Франківська обласна дитяча клінічна лікарня Івано-Франківської 
обласної ради», к. мед. н.

МІЩУК  
Тетяна Мирославівна

Заступниця директора з медичної реабілітації Центру медико-соціальної 
реабілітації Комунальної реабілітаційної установи змішаного типу Львівського 
міського центру реабілітації «Джерело», лікар-невролог дитячий 

НАЗАР  
Оксана Василівна 

Доцент кафедри дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації 
Національної медичної академії післялипломної освіти імені П.Л. Шупика, 
лікар-невролог дитячий ДЗ «Український медичний центр реабілітації дітей  
з органічним ураженням нервової системи МОЗ України», к. мед. н., м. Київ

ОРЛОВА  
Тетяна Олександрівна

Завідувачка відділення інтенсивного виходжування глибоко недоношених 
дітей НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України, Заслужений лікар України, м. Київ

ПАВЛИШИН  
Галина Андріївна

Завідувачка кафедри педіатрії № 2 Тернопільського національного медичного 
університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, д. мед. н., професор

РІГА  
Олена Олександрівна 

Професорка кафедри педіатрії № 1 та неонатології Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна, д. мед. н., професор

РИЖИКОВА  
Тетяна Іванівна

Директорка КНП «Міська дитяча лікарня № 2» Одеської міської ради, асистент 
кафедри педіатрії № 2 Одеського національного медичного університету

СВІРСЬКА  
Наталія Миколаївна

Завідувачка центру реабілітації дітей з ураженням нервової системи КНП 
«Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня» Тернопільської обласної 
ради 

ТИШКЕВИЧ  
Валерія Миколаївна

Завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених 
КНП «Перинатальний центр м. Києва»

ШУНЬКО  
Єлизавета Євгенівна

Завідувачка кафедри неонатології Національної медичної академії після-
дипломної освіти імені П.Л. Шупика, д. мед. н., професор, член-кореспондент 
НАМН України, Заслужений діяч науки та техніки України, м. Київ

ЮСЮК  
Людмила Анатоліївна

Завідувачка відділення інтенсивної терапії новонароджених КНП Сумської 
обласної ради «Обласна дитяча клінічна лікарня»
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за напрямом  
«Медична допомога при гострому мозковому інсульті»
Пакет: «МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ГОСТРОМУ МОЗКОВОМУ 
ІНСУЛЬТІ В СТАЦІОНАРНИХ УМОВАХ

БІЛОШИЦЬКА  
Оксана Анатоліївна 

Завідувачка неврологічного відділення КНП «Коростенська центральна 
міська лікарня Коростенської міської ради», Житомирська область

ГЕРАСИМЧУК  
Наталія Леонідівна

Медична директорка з лікувальної роботи, лікар-невропатолог КНП 
«Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського» Житомирської  
обласної ради, к. мед. н.

ГУЛЯЄВА  
Марина Віталіївна

Керівниця науково-організаційного відділу Інсультного центру МЦ 
«Універсальна клініка «Оберіг», Виконавча директорка ГО «Українська 
асоціація боротьби з інсультом», Заслужений лікар України, м. Київ

ДЕМЕШКО  
Ольга Миколаївна

Фахівець з питань фінансування системи охорони здоров’я  
Бюро ВООЗ в Україні, м. Київ

ДУДНИК  
Світлана Валеріївна

Начальниця відділу взаємодії із зовнішніми експертами управління 
фінансових гарантій медичного обслуговування Департаменту замовлення 
медичних послуг та лікарських засобів НСЗУ, к. мед. н., голова Робочої групи

ІДОЯТОВА  
Євгенія Жумагаліївна 

В. о. Генерального директора Директорату медичного забезпечення  
МОЗ України 

КОЛОСИНСЬКА  
Олена Олександрівна

Провідний науковий співробітник відділу медичної експертизи та лікування 
наслідків впливу радіаційного опромінення ДУ «Національний науковий 
центр радіаційної медицини НАМН України», к. мед. н., доцент, м. Київ

КРАСНЮКОВ  
Анатолій Анатолійович

Лікар-невропатолог неврологічного відділення з палатами інтенсивної 
терапії КНП «Центральна міська клінічна лікарня» Сумської міської ради

ЛЕБЕДИНЕЦЬ  
Дмитро Володимирович

Керівник інсультного центру Клінічної лікарні "Феофанія" ДУС, к. мед. н., 
м.Київ

ЛИПОВЕНКО  
Людмила Борисівна

Завідувачка неврологічного відділення КНП БМР «Білоцерківська міська 
лікарня № 2», Київська область

ЛИТВАК  
Світлана Олегівна

Керівниця інсультного нейрохірургічного центру ДУ «Інститут нейрохірургії  
ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», к. мед. н., м. Київ

ЛЯХОВИЧ  
Дмитро Валерійович

Радник Генерального директора з питань дослідження товарного ринку  
ДП «Медичні закупівлі України», м. Київ

МАЛИЦЬКА  
Алла Павлівна

Генеральна директорка КНП «Херсонська міська клінічна лікарня  
ім. Є.Є. Карабелеша» Херсонської міської ради

МАТВІЄНКО  
Юлія Петрівна Медична директорка КП «1-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради»

МЕЛЬНИК  
Євгенія Олександрівна

Заступниця начальника відділу взаємодії із зовнішніми експертами управління 
фінансових гарантій медичного обслуговування Департаменту замовлення 
медичних послуг та лікарських засобів НСЗУ, секретар Робочої групи

МОСКОВКО  
Сергій Петрович

Завідувач кафедри нервових хвороб Вінницького національного медичного 
університету імені М.І. Пирогова, д. мед. н., професор, Заслужений лікар України
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ПОСЛУГ ЗА ПРОГРАМОЮ МЕДИЧНИХ ГАРАНТІЙ

за напрямом  
«Медична допомога при гострому мозковому інсульті»
Пакет: «МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ГОСТРОМУ МОЗКОВОМУ 
ІНСУЛЬТІ В СТАЦІОНАРНИХ УМОВАХ

НИКОНЕНКО  
Андрій Олександрович

Завідувач кафедри госпітальної хірургії Запорізького державного медичного 
університету, д. мед. н., професор

ПИЛИПЕНКО  
Максим Миколайович

Завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії,  
ст. н. с. ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», 
доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національної медичної 
академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, к. мед. н., м. Київ

ПЛЯЦЕК  
Володимир Анатолійович Директор Центрального міжрегіонального департаменту НСЗУ

САМОФАЛОВ  
Дмитро Олександрович

Директор Південного міжрегіонального департаменту НСЗУ, к. мед. н., 
голова Робочої групи

СМОЛАНКА  
Андрій Володимирович

Директор КНП «Обласний клінічний центр нейрохірургії та неврології» ЗОР, 
доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії, ДВНЗ «Ужгородський 
національний університет», к. мед. н.

ТКАЧ  
Костянтин Дмитрович

Головний спеціаліст відділу клінічного аудиту та методології Департаменту 
моніторингу НСЗУ

ТОНЧЕВ  
Михайло Дмитрович

Завідувач нейрохірургічного відділення КП «Полтавська обласна клінічна 
лікарня імені М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради», к. мед. н.

ФЛОМІН  
Юрій Володимирович

Завідувач Інсультного центру МЦ «Універсальна клініка «Оберіг»,  
лікар-невропатолог, к. мед. н., доцент, м. Київ

ЩЕГЛОВ  
Дмитро Вікторович

Директор ДУ «Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгено-
хірургії НАМН України», Голова ГО «Всеукраїнська асоціація ендоваскулярної 
нейрорентгенохірургії», д. мед. н., м. Київ
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ПОСЛУГ ЗА ПРОГРАМОЮ МЕДИЧНИХ ГАРАНТІЙ

за напрямом  
«Медична допомога при гострому інфаркті міокарда»
Пакет:  
«МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ГОСТРОМУ ІНФАРКТІ МІОКАРДА»

БЕСАГА  
Ганна Валеріївна 

Лікар-кардіолог відділення хірургічного лікування ішемічної хвороби серця 
та хірургії магістральних судин № 3 ДУ «Інститут серця МОЗ України», м. Київ

ВОДОСЛАВСЬКА  
Любомира Ярославівна

Медична директорка з лікувальної роботи КНП «Івано-Франківський 
клінічний кардіологічний центр Івано-Франківської обласної ради»

ГОРБАТЮК  
Алла Василівна

Начальниця відділу координації договірної роботи територіальних органів 
Департаменту договірної роботи НСЗУ

ДАНИЛЬЧУК  
Ігор Віталійович

Директор КНП «Вінницький регіональний клінічний лікувально-
діагностичний центр серцево-судинної патології», к. мед. н.

ДЕМЕШКО  
Ольга Миколаївна

Фахівець з питань фінансування системи охорони здоров’я Бюро ВООЗ  
в Україні, м. Київ

ДУДНИК  
Світлана Валеріївна

Начальниця відділу взаємодії із зовнішніми експертами управління 
фінансових гарантій медичного обслуговування Департаменту замовлення 
медичних послуг та лікарських засобів НСЗУ, к. мед. н., голова Робочої групи

ЖОВНІР  
Володимир 
Аполлінарійович

Генеральний директор НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України, д. мед. н., 
Заслужений лікар України

ІДОЯТОВА  
Євгенія Жумагаліївна 

В. о. Генерального директора Директорату медичного забезпечення МОЗ 
України

КУЗНЕЦОВ  
Ігор Володимирович

Завідувач кардіологічного відділення КНП Харківської обласної ради 
«Обласна клінічна лікарня», доцент кафедри кардіології та функціональної 
діагностики Харківської медичної академії післядипломної освіти, к. мед. н.

ЛЯХОВИЧ  
Дмитро Валерійович

Радник Генерального директора з питань дослідження товарного ринку  
ДП «Медичні закупівлі України», м. Київ

МАКАР  
Оксана Романівна

Доцентка кафедри сімейної медицини ФПДО Львівського національного 
медичного університету імені Данила Галицького, к. мед. н.

МАЛИНОВСЬКИЙ  
Ярослав Володимирович

Заступник директора з медичної частини КНП «Обласний медичний центр 
серцево-судинних захворювань» Запорізької обласної ради, к. мед. н.

МАРЦОВЕНКО  
Ігор Михайлович

Директор КНП Сумської обласної ради «Сумський обласний клінічний 
кардіологічний диспансер», к. мед. н.

МЕЛЬНИК  
Євгенія Олександрівна

Заступниця начальника відділу взаємодії із зовнішніми експертами 
управління фінансових гарантій медичного обслуговування Департаменту 
замовлення медичних послуг та лікарських засобів НСЗУ, секретар Робочої 
групи

МЕЛЬНИЧУК  
Роман Романович

Лікар-анестезіолог анестезіолого-реанімаційного відділення № 2 КНП 
Львівської обласної ради «Львівська обласна клінічна лікарня»

МОРОЗ  
Роман Віталійович

Завідувач спеціалізованого відділення інтенсивної терапії та реанімації 
кардіологічного профілю КНП «Закарпатський обласний клінічний центр 
кардіології та кардіохірургії» Закарпатської обласної ради
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за напрямом  
«Медична допомога при гострому інфаркті міокарда»
Пакет:  
«МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ГОСТРОМУ ІНФАРКТІ МІОКАРДА»

ПЛЯЦЕК  
Володимир Анатолійович Директор Центрального міжрегіонального департаменту НСЗУ

ПОЛІВЕНОК  
Ігор Вікторович

Завідувач відділення інтервенційної кардіології ДУ «Інститут загальної та 
невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України», к. мед. н., м. Харків

РУДЕНКО  
Констянтин 
Володимирович

Заступник директора з лікувально-координаційної роботи ДУ «Науково-
дослідний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова» НАМН 
України, професор кафедри хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії 
Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, д. мед. н., 
професор, м. Київ

СОКОЛОВ  
Максим Юрійович

Провідний науковий співробітник відділення інтервенційної кардіології та 
реперфузійної терапії ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска 
НАМН України», д. мед. н., м. Київ

ЧУГУЄВ  
Юрій Васильович

Завідувач відділення інтенсивної терапії для хворих на гострий інфаркт 
міокарда та гостре порушення мозкового кровообігу КНП «Центральна 
міська лікарня міста Нова Каховка» Новокаховської міської ради, 
Херсонська область

ШАПОВАЛОВА  
Валентина Вікторівна

Заступниця головного лікаря з кардіологічних питань ТОВ «МЦ «Добробут», 
к. мед. н., ст. н. с., м. Київ
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за напрямом  
«Лікування дорослих та дітей із туберкульозом»
Пакети: «СУПРОВІД ТА ЛІКУВАННЯ ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ, 
ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ, НА ПЕРВИННОМУ РІВНІ 
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ»; «ЛІКУВАННЯ ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ ІЗ 
ТУБЕРКУЛЬОЗОМ У СТАЦІОНАРНИХ ТА АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ»

АНТОНЯК  
Світлана Миколаївна

Науковий співробітник відділу вірусних гепатитів та ВІЛ/СНІДу клініки  
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського 
НАМН України», м. Київ

БІЛОВОЛЕНКО  
Наталія Олександрівна

Лікар-фтизіатр дитячий КНП Сумської обласної ради «Регіональний 
клінічний фтизіопульмонологічний медичний центр»

БІЛОГОРЦЕВА  
Ольга Іванівна

Завідувачка відділення дитячої фтизіатрії ДУ «Національний інститут 
фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України», д. мед. н., 
професор, Заслужений лікар України, м. Київ

ВОЛОДІНА  
Юлія Ігорівна Лікар-терапевт, ФОП Володіна Юлія Ігорівна, м. Київ

ГЕЛЮХ  
Євгенія Петрівна Менеджер програм з ТБ та ВІЛ МБФ «Альянс громадського здоров’я», м. Київ

ГРАНКІНА  
Наталія В’ячеславівна

В. о. генерального директора КП «Дніпропетровське обласне клінічне 
лікувально-профілактичне об’єднання «Фтизіатрія» Дніпропетровської 
обласної ради», к. мед. н.

ДЕНИСЕНКО  
Владислав Вікторович Старший фахівець відділу адвокації БО «100 відсотків життя», м. Київ

ДИМОВ  
Георгій Експерт ВООЗ

ДУДНИК  
Світлана Валеріївна

Начальниця відділу взаємодії із зовнішніми експертами управління 
фінансових гарантій медичного обслуговування Департаменту замовлення 
медичних послуг та лікарських засобів НСЗУ, к. мед. н., голова Робочої групи

ДУТЧУК  
Руслана Іванівна

Головний спеціаліст відділу взаємодії із зовнішніми експертами управління 
фінансових гарантій медичного обслуговування Департаменту замовлення 
медичних послуг та лікарських засобів НСЗУ, секретар Робочої групи

ДЯДИК  
Надія Сергіївна

Завідувачка амбулаторно-діагностичного відділення, КНП «Фтизіатрія» 
Департаменту охорони здоров’я Виконавчого органу Київської міської Ради 
(КМДА)  

ЄСИПЕНКО  
Світлана Володимирівна

Генеральна директорка КНП «Одеський обласний центр соціально значущих 
хвороб» Одеської обласної ради», Заслужений лікар України

ЗАГУТА  
Юлія Борисівна

Директорка КНП «Фтизіатрія» виконавчого органу Київської міської ради 
(КМДА), експертка Департаменту охорони здоров’я КМДА за напрямом 
«Фтизіатрія», к. мед. н.

ІДОЯТОВА  
Євгенія Жумагаліївна 

В. о. Генерального директора Директорату медичного забезпечення  
МОЗ України

ІСМАГІЛОВА  
Тетяна Віталіївна

Благодійна організація «100 відсотків життя», старший фахівець відділу 
управління проєктом Глобального фонду, Всеукраїнська мережа людей, які 
живуть з ВІЛ/СНІДом, клінічний ординатор Національної медичної академії 
післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

КАМПОСРОДРІГЕС  
Наталія Луісівна

Лікар-бактеріолог відділу координації програм діагностики та лікування 
туберкульозу ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України», м. Київ
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за напрямом  
«Лікування дорослих та дітей із туберкульозом»
Пакети: «СУПРОВІД ТА ЛІКУВАННЯ ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ, 
ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ, НА ПЕРВИННОМУ РІВНІ 
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ»; «ЛІКУВАННЯ ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ ІЗ 
ТУБЕРКУЛЬОЗОМ У СТАЦІОНАРНИХ ТА АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ»

КЛИМЕНКО  
Наталія Миколаївна

Завідувачка відділення № 2 КНП «Обласний клінічний протитуберкульозний 
диспансер», експертка Департаменту охорони здоров’я Донецької обласної 
державної адміністрації за напрямом «Фтизіатрія»

КОВАЛЬ  
Галина Володимирівна

Медична директорка КНП «Фтизіопульмонологічний медичний центр» 
Херсонської обласної ради

КУЩ  
Дмитро Вікторович

Заступник начальника управління – начальник відділу моніторингу 
управління у м. Харкові та у Харківській області Північного міжрегіонального 
департаменту НСЗУ

ЛЕВАНДОВСЬКА  
Дарія Олександрівна

Заступниця головного лікаря з організаційно-методичної роботи  
КНП «Черкаський обласний протитуберкульозний диспансер Черкаської 
обласної ради»

ЛИТВИНЕНКО  
Наталія Анатоліївна

Завідувачка відділу хіміорезистентного туберкульозу ДУ «Національний 
інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України»,  
д. мед. н., м. Київ

МЕШКО  
Євген Васильович Директор КНП «Мукачівська ЦРЛ», Закарпатська область

НАЗАРЕНКО  
Євген Володимирович

Завідувач відділення диференційної діагностики та позалегеневих форм 
туберкульозу КНП «Вінницьке обласне спеціалізоване територіальне 
медичне об’єднання «Фтизіатрія» Вінницької обласної ради»

НЕСВАТ  
Наталія Андріївна Членкиня правління БО «ТБ люди України», м. Київ

НЕЧИПОРУК  
Андрій Григорович

Головний лікар КП «КНП Шепетівський центр ПМСД» Шепетівської районної 
ради Хмельницької області

ПАВЛОВА  
Ольга Вікторівна

Менеджер проєктів в організації «Американське представництво 
громадської організації «Програма оптимальних технологій в охороні 
здоров’я (РАТН)», м. Київ

ПЕЧЕРИЦЯ  
Володимир Георгійович

Директор КП «Полтавський обласний клінічний протитуберкульозний 
диспансер Полтавської обласної ради», Заслужений лікар України 

ПОЛАМАРЧУК  
Павло Васильович

Державний експерт експертної групи з розвитку регіональних систем 
громадського здоров’я та прогнозування Директорату громадського 
здоров’я та профілактики захворюваності МОЗ України

ПОСТНОВ  
Олександр В’ячеславович

Т. в. о. начальника відділу інформатизації та менеджменту якості, заступник 
Генерального директора з економічних питань КНП «Одеський обласний 
центр соціально значущих хвороб» Одеської обласної ради»

РАК  
Любомир Михайлович

Генеральний директор КНП Львівської обласної ради «Львівський 
регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний 
центр» (Центр легеневого здоров’я), Заслужений лікар України

САКАЛЬСЬКА  
Ольга Петрівна

Заступниця медичного директора КНП Київської обласної ради «Київський 
обласний фтизіатричний центр»

ТЕРЛЕЄВА  
Яна Сергіївна

Завідувачка відділу координації програм діагностики та лікування 
туберкульозу ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України», м. Київ

ТКАЧ  
Костянтин Дмитрович

Головний спеціаліст відділу клінічного аудиту та методології  
Департаменту моніторингу НСЗУ
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ПОСЛУГ ЗА ПРОГРАМОЮ МЕДИЧНИХ ГАРАНТІЙ

за напрямом «Діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом 
імунодефіциту людини»
Пакет: «ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ ТА СУПРОВІД ОСІБ ІЗ 
ВІРУСОМ ІМУНОДЕФІЦИТУ ЛЮДИНИ (ТА ПІДОЗРОЮ НА ВІЛ)»

АНДРІАНОВА  
Ірина Володимирівна

Завідувачка референс-лабораторії з діагностики ВІЛ/СНІДу ДУ «Центр 
громадського здоров’я МОЗ України», м. Київ

АНТОНЯК  
Світлана Миколаївна

Науковий співробітник відділу вірусних гепатитів та ВІЛ/СНІДу клініки  
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського 
НАМН України», м. Київ

БЕРЕЖНИК  
Микола Миколайович

Медичний директор КНП Миколаївської міської ради  
«Центр соціально значущих хвороб»

ВОДЯНИК  
Аркадій Технічний спеціаліст Бюро ВООЗ в Україні , лікар-педіатр, м. Київ 

ВОРОНОВА  
Ксенія Володимирівна Лікар-інфекціоніст ТОВ «МЛ «Діла», м. Київ

ГЕТЬМАН  
Лариса Іванівна

Завідувачка відділу координації програм діагностики та лікування ВІЛ  
ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України», м. Київ

ГУДОВА  
Марія Геннадіївна

Медична директорка КП «Дніпропетровський обласний центр соціально 
значущих хвороб» Дніпропетровської обласної ради», лікар-інфекціоніст

ДМИТРІЄВСЬКА  
Дарина Ігорівна

Лікар загальної практики-сімейний лікар ТОВ «Медикал сервіс»  
(Медичний центр «Мій лікар»), м. Київ 

ДУДНИК  
Світлана Валеріївна

Начальниця відділу взаємодії із зовнішніми експертами управління 
фінансових гарантій медичного обслуговування Департаменту замовлення 
медичних послуг та лікарських засобів НСЗУ, к. мед. н., голова Робочої групи

ДУТЧУК  
Руслана Іванівна 

Головний спеціаліст відділу взаємодії із зовнішніми експертами управління 
фінансових гарантій медичного обслуговування Департаменту замовлення 
медичних послуг та лікарських засобів НСЗУ, секретар Робочої групи

ЄСИПЕНКО  
Світлана Володимирівна

Генеральна директорка КНП «Одеський обласний центр соціально значущих 
хвороб» Одеської обласної ради, Заслужений лікар України

ЗАМІХОВСЬКА  
Зоя Михайлівна

Старший фахівець відділу адвокації БО «100 відсотків життя», старший 
фахівець відділу управління проєктом Глобального фонду, Всеукраїнська 
мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом , м. Київ

ЗЛИДЕННИЙ  
Тарас Володимирович

Директор КНП Сумської обласної ради «Обласний клінічний медичний центр 
соціально небезпечних захворювань», Заслужений лікар України

ІДОЯТОВА  
Євгенія Жумагаліївна 

В. о. Генерального директора Директорату медичного забезпечення  
МОЗ України 

КУЩ  
Дмитро Вікторович

Заступник начальника управління – начальник відділу моніторингу 
управління у м. Харкові та Харківській області Північного міжрегіонального 
департаменту НСЗУ

ЛОПАТІНА  
Ярослава Володимирівна

Голова представництва «Фундація АНТИСНІД США» в Україні  
(AIDS Healthcare Foundation), м. Київ

МАТКОВСЬКИЙ  
Ігор Анатолійович

Директор КНП «Вінницький обласний клінічний центр профілактики  
та боротьби зі СНІДом Вінницької обласної ради»

ЮРКО  
Катерина Володимирівна

Завідувачка кафедри інфекційних хвороб Харківського національного 
медичного університету, д. мед. н., професор
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ПОСЛУГ ЗА ПРОГРАМОЮ МЕДИЧНИХ ГАРАНТІЙ

БІЛА  
Наталія Едуардівна

Директор КП «Обласний медичний психіатричний центр з лікування 
залежностей зі стаціонаром» Дніпропетровської обласної ради», Заслужений 
лікар України

ДЕМЕШКО  
Ольга Миколаївна

Фахівець з питань фінансування системи охорони здоров’я Бюро ВООЗ в 
Україні, м. Київ

ДУДНИК  
Світлана Валеріївна

Начальниця відділу взаємодії із зовнішніми експертами управління 
фінансових гарантій медичного обслуговування Департаменту замовлення 
медичних послуг та лікарських засобів НСЗУ, к. мед. н., голова Робочої групи

ДУТЧУК  
Руслана Іванівна

Головний спеціаліст відділу взаємодії із зовнішніми експертами управління 
фінансових гарантій медичного обслуговування Департаменту замовлення 
медичних послуг та лікарських засобів НСЗУ, секретар Робочої групи

ЗЛИДЕННИЙ  
Тарас Володимирович

Директор КНП Сумської обласної ради «Обласний клінічний медичний центр 
соціально небезпечних захворювань», Заслужений лікар України 

ІВАНЧУК  
Ірина Олександрівна

Керівниця відділу координації програм діагностики та лікування вірусних 
гепатитів та опіоїдної залежності ДУ «Центр громадського здоров’я  
МОЗ України», к. псих. н., м. Київ

ІДОЯТОВА  
Євгенія Жумагаліївна 

В. о. Генерального директора Директорату медичного забезпечення  
МОЗ України

КИДОНЬ  
Павло Володимирович

Асистент кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Української 
медичної стоматологічної академії, к. мед. н., м. Полтава

МАРУТА  
Наталія Олександрівна

Заступниця директора з наукової роботи ДУ «Інститут неврології, психіатрії 
та наркології НАМН України», керівниця відділу пограничної психіатрії, 
віцепрезидент ГО «Асоціація неврологів, психіатрів та наркологів України», 
д. мед. н., професор, м. Харків

МУДРЕНКО  
Ірина Григорівна

Доцентка кафедри нейрохірургії та неврології з курсами психіатрії, 
наркології, медичної психології та професійних хвороб Медичного інституту 
Сумського державного університету, лікар-психіатр КНП Сумської обласної 
ради «Сумський обласний клінічний медичний центр соціально небезпечних 
захворювань», д. мед. н.

ТКАЧ  
Костянтин Дмитрович

Головний спеціаліст відділу клінічного аудиту та методології Департаменту 
моніторингу НСЗУ

ШИПУНОВ  
Олександр Миколайович

Завідувач наркологічного відділення КНП «Київська міська клінічна 
наркологічна лікарня «Соціотерапія» виконавчого органу Київської міської 
ради (КМДА)

ЯРИЙ  
Володимир Володимирович

Директор КНП «Київська міська наркологічна клінічна лікарня 
«Соціотерапія» виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), к. мед. н. 

за напрямом «Лікування осіб із психічними та поведінковими 
розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням 
препаратів замісної підтримувальної терапії»
Пакет: «ЛІКУВАННЯ ОСІБ ІЗ ПСИХІЧНИМИ ТА ПОВЕДІНКОВИМИ 
РОЗЛАДАМИ ВНАСЛІДОК ВЖИВАННЯ ОПІОЇДІВ ІЗ ВИКОРИС
ТАННЯМ ПРЕПАРАТІВ ЗАМІСНОЇ ПІДТРИМУВАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ»
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ПОСЛУГ ЗА ПРОГРАМОЮ МЕДИЧНИХ ГАРАНТІЙ

за напрямом  
«Психіатрична допомога»
Пакети: «СТАЦІОНАРНА ПСИХІАТРИЧНА ДОПОМОГА»; 
«ПСИХІАТРИЧНА ДОПОМОГА, ЯКА НАДАЄТЬСЯ МОБІЛЬНИМИ 
МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНИМИ КОМАНДАМИ»

АЙВАЗЯН  
Людмила Юріївна

Голова ГО «Психiчне здоров’я», старший викладач Національного 
університету «Києво-Могилянська академія», к. псих. н., м. Київ

БОЖУК  
Богдан Степанович

Генеральний директор ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) санаторій 
«Приморський» Міністерства охорони здоров’я України», президент ВГО 
«Українська асоціація лікарів-психологів», к. мед. н., доцент, Одеська область

ДУДНИК  
Світлана Валеріївна

Начальниця відділу взаємодії із зовнішніми експертами управління 
фінансових гарантій медичного обслуговування Департаменту замовлення 
медичних послуг та лікарських засобів НСЗУ, к. мед. н., голова Робочої групи

ЗАКАЛЬ  
Юрій Петрович

Заступник генерального директора з лікувальної роботи КНП «Львівська 
обласна клінічна психіатрична лікарня»

ЗІЛЬБЕРБЛАТ  
Геннадій Михайлович

Генеральний директор КНП Київської обласної ради «Обласне психіатрично-
наркологічне медичне об’єднання», Перший заступник Голови Української 
федерації роботодавців охорони здоров’я, Заслужений лікар України

ЖИВОТОВСЬКА  
Лілія Валентинівна

Професорка кафедри психіатрії, наркології та медичної психології 
Української медичної стоматологічної академії, д. мед. н., м. Полтава

ІДОЯТОВА  
Євгенія Жумагаліївна 

В. о. Генерального директора Директорату медичного забезпечення  
МОЗ України 

КАРАЧЕВСЬКИЙ  
Андрій Борисович

Доцент кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології 
Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика,  
к. мед. н., м. Київ

КЛИМЧУК  
Віталій Олександрович

Провідний науковий співробітник Інституту соціальної та політичної психології 
НАПН України, координатор з організації послуг з охорони психічного здоров’я 
Проєкту «Психічне здоров’я для України», д. псих. н., м. Київ

КУЧЕРУК  
Софія Олегівна

Директора КНП «Вінницька обласна психоневрологічна лікарня  
ім. акад. О.І. Ющенка Вінницької обласної ради»

ЛАДИКБРИЗГАЛОВА  
Аліса Костянтинівна

Національний спеціаліст з питань психічного здоров’я Бюро ВООЗ в Україні, 
м. Київ

ЛІНСЬКИЙ  
Ігор Володимирович

Директор ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»,  
д. мед. н., професор, м. Харків

МАРУТА  
Наталія Олександрівна

Заступниця директора ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології 
НАМН України», керівниця відділу пограничної психіатрії, віцепрезидент 
ГО «Асоціація неврологів, психіатрів та наркологів України», д. мед. н., 
професор, м. Харків

МАРЦЕНКОВСЬКИЙ  
Ігор Анатолійович

Завідувач відділу психічних розладів дітей та підлітків ДУ «Науково-
дослідний інститут психіатрії МОЗ України», к. мед. н., м. Київ

МІШИЄВ  
В’ячеслав Данилович

Директор КНП «Клінічна лікарня “Психіатрія”» Виконавчого органу Київської 
міської ради КМДА, д. мед. н., професор

МИХАЙЛОВА  
Емілія Аурелівна

Завідувачка відділення психіатрії ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та 
підлітків НАМН України», д. мед. н., м. Харків
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за напрямом  
«Психіатрична допомога»
Пакети: «СТАЦІОНАРНА ПСИХІАТРИЧНА ДОПОМОГА»; 
«ПСИХІАТРИЧНА ДОПОМОГА, ЯКА НАДАЄТЬСЯ МОБІЛЬНИМИ 
МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНИМИ КОМАНДАМИ»

МУДРЕНКО  
Ірина Григорівна

Доцентка кафедри нейрохірургії та неврології з курсами психіатрії, 
наркології, медичної психології та професійних хвороб Медичного інституту 
Сумського державного університету, лікар-психіатр КНП Сумської обласної 
ради «Сумський обласний клінічний медичний центр соціально небезпечних 
захворювань», д. мед. н.

МУЛИК  
Мирон Іванович

Генеральний директор КНП «Прикарпатський обласний клінічний центр 
психічного здоров’я Івано-Франківської обласної ради»

ОВЧАРЕНКО  
Микола Олексійович

Генеральний директор КНП Луганської обласної ради «Центр психічного 
здоров’я»

ПАТАЛАХ  
Федір Васильович

Директор КНП «Обласний клінічний заклад з надання психіатричної 
допомоги» Запорізької обласної ради

ПІНЧУК  
Ірина Яківна

Директорка Інституту психіатрії Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, віцепрезидент ГО «Асоціація психіатрів України», д. мед. н.

СВЕРЕДА  
Ганна Олександрівна

Головний спеціаліст відділу розробки програми медичних гарантій управління 
фінансових гарантій медичного обслуговування Департаменту замовлення 
медичних послуг та лікарських засобів НСЗУ, секретар Робочої групи

СТЕЗЕРЯНСЬКИЙ  
Ігор Едуардович

Начальник відділу договірної роботи управління у м. Києві Центрального 
міжрегіонального департаменту НСЗУ

СУВАЛО  
Орест Богданович

Лікар-психіатр, координатор розвитку послуг в громадах проєкту «Психічне 
здоров’я для України»

ТКАЧ  
Костянтин Дмитрович

Головний спеціаліст відділу клінічного аудиту та методології Департаменту 
моніторингу НСЗУ

ЧУДАКОВА  
Лариса Бориславівна

Завідувачка відділення КП «Дніпропетровська багатопрофільна клінічна 
лікарня з надання психіатричної допомоги» Дніпропетровської обласної 
ради, к. мед. н.

ШУМ  
Сергій Сергійович

Лікар-психіатр ДУ «Центр психічного здоров’я і моніторингу наркотиків та 
алкоголю Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ

ЯМПОЛЬСЬКА  
Олена Володимирівна

Завідувачка психіатричного чоловічого відділення № 3 КНП «Сватівська 
обласна лікарня з надання психіатричної допомоги», лікар-психіатр 
психіатричного кабінету поліклінічного відділення КНП «Сватівська 
багатопрофільна лікарня» Сватівської районної ради Луганської області
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за напрямом  
«Медична реабілітація»
Пакети: «МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ ВІД 
ТРЬОХ РОКІВ З УРАЖЕННЯМ ОПОРНОРУХОВОГО АПАРАТУ»; 
«МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ ВІД ТРЬОХ 
РОКІВ З УРАЖЕННЯМ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ»

БАРИШОК  
Тетяна Віталіївна

Голова правління ГО «Всеукраїнське об’єднання фізичних терапевтів», доцентка 
кафедри фізичної реабілітації Комунального закладу вищої освіти «Хортицька 
національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької міської ради

БУЧИНСЬКИЙ  
Сергій Никодимович

Завідувач відділення відновного лікування та фізіотерапії КНП КДЦ 
Шевченківського району м. Києва, заступник Голови правління ГО 
«Всеукраїнська асоціація фізичної медицини, реабілітації і курортології»

ВЛАДИМИРОВ  
Олександр Аркадійович

Завідувач кафедри фізичної та реабілітаційної медицини і спортивної 
медицини Національної медичної академії післядипломної освіти  
ім. П.Л. Шупика, Голова правління УТФРМ, д. мед. н., професор, м. Київ

ГАВЛОВСЬКИЙ  
Володимир Леонтійович 

Завідувач неврологічного відділення – лікар-невропатолог КНП 
«Жмеринська ЦРЛ Жмеринської районної ради», Вінницька область

ГЕРАСИМЧУК  
Наталія Леонідівна

Медична директорка з лікувальної роботи, лікар-невропатолог КНП 
«Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського» Житомирської обласної 
ради, к. мед. н.

ГОЛИК  
Володимир Анатолійович

Доцент кафедри фізичної та реабілітаційної медицини і спортивної 
медицини Національної медичної академії післядипломної освіти  
ім. П.Л. Шупика, лікар-невропатолог відділення фізичної та реабілітаційної 
медицини КНП «Міська клінічна лікарня № 4» Дніпровської міської ради, 
лікар-невропатолог ТОВ «Приватна клініка Медиклаб», к. мед. н., ст. н. с.

ГУЛЯЄВА  
Марина Віталіївна

Керівниця науково-організаційного відділу Інсультного центру МЦ 
«Універсальна клініка «Оберіг», Виконавча директорка ГО «Українська 
асоціація боротьби з інсультом», Заслужений лікар України, м. Київ

ДАНИЛЬЧУК  
Ігор Віталійович

Директор КНП «Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний 
центр серцево-судинної патології», к. мед. н.

ДЕМЕШКО  
Ольга Миколаївна

Фахівець з питань фінансування системи охорони здоров’я Бюро ВООЗ  
в Україні, м. Київ

ДРОБОТУН  
Олег Володимирович

Завідувач відділення ортопедії та травматології КНП «Київська міська 
клінічна лікарня № 3» виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), 
доцент кафедри ортопедії та травматології Національного медичного 
університету ім. О.О. Богомольця, к. мед. н.

ДУДНИК  
Світлана Валеріївна

Начальниця відділу взаємодії із зовнішніми експертами управління 
фінансових гарантій медичного обслуговування Департаменту замовлення 
медичних послуг та лікарських засобів НСЗУ, к. мед. н., голова Робочої групи

ІДОЯТОВА  
Євгенія Жумагаліївна 

В. о. Генерального директора Директорату медичного забезпечення  
МОЗ України 

КАЛАНДЯК  
Олександра Мирославівна

Членкиня правління Української Асоціації фізичної терапії, Технічна директорка 
UCP Wheels for humanity у проекті «Покращення реабілітаційних послуг у системі 
охорони здоров’я» за підтримки агентства США з міжнародного розвитку, USAID

КОСТІН  
Євген Іванович

Головний спеціаліст відділу взаємодії із зовнішніми експертами управління 
фінансових гарантій медичного обслуговування Департаменту замовлення 
медичних послуг та лікарських засобів НСЗУ, секретар Робочої групи
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за напрямом  
«Медична реабілітація»
Пакети: «МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ ВІД 
ТРЬОХ РОКІВ З УРАЖЕННЯМ ОПОРНОРУХОВОГО АПАРАТУ»; 
«МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ ВІД ТРЬОХ 
РОКІВ З УРАЖЕННЯМ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ»

КОСЯКОВ  
Олександр Миколайович

Завідувач відділення ортопедії КНП «Київська міська клінічна лікарня № 12» 
виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), к. мед. н.

КУЛИК  
Ігор Ярославович

Лікар-ортопед-травматолог поліклінічного відділення КНП «Костопільська 
ЦРЛ», Рівненська область

ЛЕБЕДИНЕЦЬ  
Павло Володимирович 

Завідувач відділення післяінсультної реабілітації медичного центру «Кінезіо», 
асистент кафедри неврології № 1 Харківського національного медичного 
університету 

МАКАР  
Оксана Романівна

Доцентка кафедри сімейної медицини ФПДО Львівського національного 
медичного університету імені Данила Галицького, к. мед. н.

НОВІКОВ  
Володимир Володимирович

Лікар-ортопед-травматолог КНП «Київська міська клінічна лікарня № 7» 
виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

РАК  
Лариса Іванівна

Завідувачка відділення педіатрії і реабілітації ДУ «Інститут охорони здоров’я 
дітей та підлітків НАМН», д. мед. н., м. Харків

РОМАНИШИН  
Микола Ярославович

Фахівець з фізичної реабілітації відділення реабілітації хворих з наслідками 
неврологічних захворювань і травм Київської обласної клінічної лікарні,  
к. пед. н., доцент

СТЕПАНЕНКО  
Ірина Володимирівна

Завідувачка відділення нейрореабілітації ДУ «Інститут нейрохірургії  
ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», д. мед. н., професор, м. Київ

СТРАШКО  
Євгеній Юрійович

Доцент кафедри фізичного виховання і здоров’я, фізичної терапії, ерготерапії 
зі спортивною медициною та фізичною реабілітацією Української медичної 
стоматологічної академії, к. мед. н., м. Полтава

ТЕРЕЩЕНКО  
Аліна Віталіївна

Викладачка кафедри фізичної терапії та ерготерапії Національного 
університету фізичного виховання та спорту України, членкиня правління  
ГО «Українське товариство ерготерапевтів», м. Київ

ТКАЧ  
Костянтин Дмитрович

Головний спеціаліст відділу клінічного аудиту та методології Департаменту 
моніторингу НСЗУ

ТОНЧЕВ  
Михайло Дмитрович

Завідувач нейрохірургічного відділення КП «Полтавська обласна клінічна 
лікарня імені М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради», к. мед. н.

ТОРБАС  
Олександр Михайлович

Директор КНП «Обласний медичний центр вертебрології і реабілітації» 
Житомирської обласної ради

ТОРОПЧИНА  
Марія Василівна Лікар фізичної та реабілітаційної медицини

ФЛОМІН  
Юрій Володимирович

Завідувач Інсультного центру МЦ «Універсальна клініка «Оберіг»,  
лікар-невропатолог, к. мед. н., доцент, м. Київ

ШУМАКОВ  
Валентин Олександрович

Завідувач відділу інфаркту міокарда та відновлювального лікування  
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України»,  
д. мед. н., професор, м. Київ
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ПОСЛУГ ЗА ПРОГРАМОЮ МЕДИЧНИХ ГАРАНТІЙ

за напрямом  
«Лікування онкологічних захворювань»
Пакети: «ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНЕ ЛІКУВАННЯ ТА СУПРОВІД 
ПАЦІЄНТІВ З ОНКОЛОГІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ У 
ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ У СТАЦІОНАРНИХ ТА АМБУЛАТОРНИХ 
УМОВАХ»; «РАДІОЛОГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ТА СУПРОВІД ПАЦІЄНТІВ 
З ОНКОЛОГІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ У ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ 
У СТАЦІОНАРНИХ ТА АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ»

БІЛИЛОВЕЦЬ  
Олексій Миколайович

Лікар-хірург-онколог Київської клінічної лікарні на залізничному транспорті 
№ 3 Філії «Центр охорони здоров’я» АТ «Укрзалізниця»

БУТ  
Наталя Олександрівна

Медична директорка з лікувально-діагностичної роботи КНП «Міська клінічна 
лікарня № 4» Дніпровської міської ради 

ВАСЬКО  
Лариса Миколаївна

Доцентка кафедри онкології та радіології з радіаційною медициною 
Української медичної стоматологічної академії, к. мед. н., м. Полтава

ВОЙТКО  
Олександр Володимирович

Заступник директора з питань експертизи якості медичної допомоги  
КНП «Київський міський клінічний онкологічний центр»

ГОВОРУХА  
Тетяна Михайлівна

Заступниця директора з ядерної медицини та радіології  
КНП «Київський міський клінічний онкологічний центр»

ГОРДІЄНКО  
Кирил Петрович

Головний лікар ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики 
НАМН України», к. мед. н., Заслужений лікар України, м. Київ

ГОРОХ  
Євгеній Леонідович

Головний спеціаліст відділу моніторингу потреб населення аналітичного 
управління Департаменту замовлення медичних послуг та лікарських 
засобів НСЗУ, к. техн. н.

ДЕМЕШКО  
Ольга Миколаївна

Фахівець з питань фінансування системи охорони здоров’я Бюро ВООЗ  
в Україні, м. Київ

ДУДНИК  
Світлана Валеріївна

Начальниця відділу взаємодії із зовнішніми експертами управління 
фінансових гарантій медичного обслуговування Департаменту замовлення 
медичних послуг та лікарських засобів НСЗУ, к. мед. н., голова Робочої групи

ІДОЯТОВА  
Євгенія Жумагаліївна 

В. о. Генерального директора Директорату медичного забезпечення  
МОЗ України 

КАЧАРЯН  
Арман Володимирович 

Державний експерт експертної групи з питань високотехнологічної медичної 
допомоги Директорату високотехнологічної медичної допомоги та інновацій 
МОЗ України

КІЗИМА  
Роман Володимирович

Лікар-онколог дитячий хірургічного відділення КНП Львівської обласної ради 
«Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр»

КОВАЛЕНКО  
Вікторія Вікторівна

Медична директорка з амбулаторної допомоги КП «Дніпровський обласний 
клінічний онкологічний диспансер» Дніпропетровської обласної ради

КОПЕЦЬКИЙ  
В’ячеслав Ігорович

Лікар-хірург-онколог відділення пухлин печінки, підшлункової залози 
Національного інститут раку, м. Київ

КУЗИК  
Петро Васильович

Доцент кафедри патологічної анатомії № 2 Національного медичного 
університету імені О.О. Богомольця, к. мед. н., м. Київ

ЛИТВИНЕНКО  
Олександр Олександрович

Завідувач відділу радіоіндукованих онкологічних захворювань  
ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України»,  
д. мед. н., професор, м. Київ

МАРКОЧЕВА  
Наталія Вікторівна

Адвокат ГО «Десяте квітня», адвокат Комітету медичного і фармацевтичного 
права і біоетики Національної асоціації адвокатів України, м. Одеса

МОРОЗОВА  
Ганна Дмитрівна

Лікар з променевої терапії КНП «Одеський обласний онкологічний 
диспансер» Одеської обласної ради

МОРОЗОВА  
Марія Анатоліївна

Начальник відділу категорійного менеджменту ДП «Медичні закупівлі 
України», м. Київ
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ПОСЛУГ ЗА ПРОГРАМОЮ МЕДИЧНИХ ГАРАНТІЙ

за напрямом  
«Лікування онкологічних захворювань»
Пакети: «ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНЕ ЛІКУВАННЯ ТА СУПРОВІД 
ПАЦІЄНТІВ З ОНКОЛОГІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ У 
ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ У СТАЦІОНАРНИХ ТА АМБУЛАТОРНИХ 
УМОВАХ»; «РАДІОЛОГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ТА СУПРОВІД ПАЦІЄНТІВ 
З ОНКОЛОГІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ У ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ 
У СТАЦІОНАРНИХ ТА АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ»

ОСИНСЬКИЙ  
Дмитро Сергійович

Заступник директора з амбулаторно-поліклінічної роботи КНП «Київський 
міський клінічний онкологічний центр», експерт з питань онкології 
Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради 
(КМДА), д. мед. н.

ПЛАВСЬКИЙ  
Павло Миколайович 

Завідувач відділення дитячої нейрохірургії НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України, 
к. мед. н., м. Київ

ПАНАСЮК  
Євген В’ячеславович

Завідувач Міського патологоанатомічного центру м. Львова КНП «Клінічна 
лікарня швидкої медичної допомоги»

ПАРАМОНОВ  
Віктор Володимирович

Директор КНП «Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської 
обласної ради»

ПЛЯЦЕК  
Володимир Анатолійович

Директор Центрального міжрегіонального департаменту НСЗУ, голова 
Робочої групи

ПОДВОРЧАНСЬКА  
Вікторія Леонідівна Радниця Адвокатського об’єднання «Юридична фірма “Астерс”», м. Київ

П’ЯТИКОП  
Володимир Олександрович

Завідувач кафедри нейрохірургії Харківського національного медичного 
університету, д. мед. н., професор

РОЗУМЕНКО  
Володимир Давидович

Начальник відділу нейроонкології та нейрохірургії дитячого віку  
ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», 
головний онконейрохірург НАМН України, д. мед. н., професор, м. Київ

РОЖКО  
Людмила Михайлівна

Головний спеціаліст з педіатрії відділу організації надання медичної допомоги 
управління охорони здоров’я Волинської облдержадміністрації, лікар-педіатр, 
асистентка кафедри педіатрії і неонатології Волинської філії факультету 
післядипломної освіти Львівського національного медичного університету  
ім. Данила Галицького

РОМАНЮК  
Вікторія Миколаївна Віцепрезидентка ГО «Афіна. Жінки проти раку», м. Київ

РУДАКОВА  
Лариса Іванівна

Керівниця Центру спеціальних лабораторних досліджень КНП «Черкаський 
обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради»

СІНІЦИНА  
Олена Петрівна

Заступниця начальника управління – начальниця відділу розробки програми
медичних гарантій управління фінансових гарантій медичного обслуговування 
Департаменту замовлення медичних послуг та лікарських засобів НСЗУ, 
секретар Робочої групи

СТЕПАНЕЦЬ  
Ярослав Вікторович

Ординатор гінеколог-онколог КНП «Хмельницький обласний протипухлинний 
центр» Хмельницької обласної ради

ТКАЧ  
Костянтин Дмитрович

Головний спеціаліст відділу клінічного аудиту та методології Департаменту 
моніторингу НСЗУ

ЧЕРКАСКО  
Людмила Володимирiвна

Заступниця головного лікаря з лікувальної роботи ДУ «Інститут медичної 
радіології та онкології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», м. Харків

ШЕНЬ  
Юрій Миколайович

В. о. генерального директора КНП «Чернігівський медичний центр сучасної 
онкології» Чернігівської обласної ради, к. мед. н.

ЩЕГЛОВСЬКА  
Тетяна Дмитрівна

Завідувачка центру клінічної онкології КП «Рівненський обласний 
протипухлинний центр» Рівненської обласної ради
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ПОСЛУГ ЗА ПРОГРАМОЮ МЕДИЧНИХ ГАРАНТІЙ

за напрямом  
«Лікування онкогематологічних та гематологічних захворювань»
Пакети: «ЛІКУВАННЯ ТА СУПРОВІД ПАЦІЄНТІВ З 
ГЕМАТОЛОГІЧНИМИ ТА ОНКОГЕМАТОЛОГІЧНИМИ 
ЗАХВОРЮВАННЯМИ У ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ  
В АМБУЛАТОРНИХ ТА СТАЦІОНАРНИХ УМОВАХ»

АДИРОВ  
Михайло Васильович

Завідувач онкогематологічного відділення КНП «Миколаївська обласна
дитяча клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради

АРТЬОМОВА  
Наталія Сергіївна

Лікар-гематолог дитячий КП «Дитяча міська клінічна лікарня» Полтавської 
міської ради, асистент кафедри педіатрії № 1 з пропедевтикою та 
неонатологією Української медичної стоматологічної академії, к. мед. н. 

ГОРОХ  
Євгеній Леонідович

Головний спеціаліст відділу моніторингу потреб населення аналітичного 
управління Департаменту замовлення медичних послуг та лікарських 
засобів НСЗУ, к. техн. н.

ГОРЯІНОВА  
Надія Валеріївна

Завідувачка відділення захворювань системи крові ДУ «Інститут гематології 
та трансфузіології НАМН України», д. мед. н., м. Київ

ДЕМЕШКО  
Ольга Миколаївна

Фахівець з питань фінансування системи охорони здоров’я Бюро ВООЗ  
в Україні, м. Київ

ДИМА  
Сергій Віталійович

Лікар-гематолог дитячий КНП «Київський обласний онкологічний диспансер» 
Київської обласної ради

ДУДНИК  
Світлана Валеріївна

Начальниця відділу взаємодії із зовнішніми експертами управління 
фінансових гарантій медичного обслуговування Департаменту замовлення 
медичних послуг та лікарських засобів НСЗУ, к. мед. н., голова Робочої групи

ДЯГІЛЬ  
Ірина Сергіївна

Завідувачка відділення радіаційної онкогематології та трансплантації 
стовбурових клітин ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини 
НАМН України», д. мед. н., м. Київ

ІДОЯТОВА  
Євгенія Жумагаліївна 

В. о. Генерального директора Директорату медичного забезпечення  
МОЗ України

КАЧАРЯН  
Арман Володимирович 

Державний експерт експертної групи з питань високотехнологічної медичної 
допомоги Директорату високотехнологічної медичної допомоги та інновацій 
МОЗ України

КАДНІКОВА  
Тетяна Вікторівна

Завідувачка відділення онкогематології Національного інституту раку,  
м. Київ

КОЛОМОЄЦЬ  
Ірина Петрівна

Заступниця головного лікаря КП «Полтавська обласна клінічна лікарня
ім. М.В. Скліфосовського» Полтавської обласної ради

ЛИСИЦЯ  
Олександр Володимирович

Завідувач відділення ТКМ, ІМДХТ та імунотерапії НДСЛ «ОХМАТДИТ»  
МОЗ України, м. Київ

ЛУК’ЯНЕЦЬ  
Олена Володимирівна

Завідувачка обласного лікувально-діагностичного гематологічного центру 
КНП «Черкаський обласний онкологічний диспансер» Черкаської обласної ради

МАКЄЄВА  
Наталія Іванівна

Завідувачка кафедри педіатрії № 2 Харківського національного університету 
ім. В.Н. Каразіна, д. мед. н., професор 

МАТЮШЕНКО  
Інна Юріївна Співзасновниця БО «БФ «Інспірейшн Фемілі», м. Київ
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ПОСЛУГ ЗА ПРОГРАМОЮ МЕДИЧНИХ ГАРАНТІЙ

за напрямом  
«Лікування онкогематологічних та гематологічних захворювань»
Пакети: «ЛІКУВАННЯ ТА СУПРОВІД ПАЦІЄНТІВ З 
ГЕМАТОЛОГІЧНИМИ ТА ОНКОГЕМАТОЛОГІЧНИМИ 
ЗАХВОРЮВАННЯМИ У ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ  
В АМБУЛАТОРНИХ ТА СТАЦІОНАРНИХ УМОВАХ»

НОГОВІЦИНА  
Юлія Олексіївна

Директорка департаменту по роботі з підопічними БФ «Таблеточки»,  
к. юр. н., м. Київ

ОЛЬХОВИЧ  
Наталія Вікторівна

Завідувачка лабораторії медичної генетики Спеціалізованого медико-
генетичного центру НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України, д. біол. н., м. Київ

ПАВЛЕНКО  
Владислав Вікторович Радник генерального директора ДП «Медичні закупівлі України», м. Київ

ПАРАМОНОВ  
Віктор Володимирович

Директор КНП «Черкаський обласний онкологічний диспансер» Черкаської
обласної ради

ПЕРЕХРЕСТЕНКО  
Тетяна Петрівна

Професорка кафедри гематології та трансфузіології Національної медичної 
академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, д. мед. н., м. Київ

ПЛЯЦЕК  
Володимир Анатолійович Директор Центрального міжрегіонального департаменту НСЗУ

ПОДВОРЧАНСЬКА  
Вікторія Леонідівна Радниця Адвокатського об’єднання «Юридична фірма “Астерс”», м. Київ

РУДАКОВА  
Лариса Іванівна

Керівниця Центру спеціальних лабораторних досліджень КНП «Черкаський 
обласний онкологічний диспансер» Черкаської обласної ради

СІНІЦИНА  
Олена Петрівна

Заступниця начальника управління – начальниця відділу розробки програми  
медичних гарантій управління фінансових гарантій медичного обслуговування 
Департаменту замовлення медичних послуг та лікарських засобів НСЗУ, 
секретар Робочої групи

ТКАЧ  
Костянтин Дмитрович

Головний спеціаліст відділу клінічного аудиту та методології Департаменту 
моніторингу НСЗУ

ТУШНИЦЬКИЙ  
Орест Миронович 

Головний лікар ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини 
НАМН України», к. мед. н., м. Львів

ЧЕРТЕНКО  
Таїсія Миколаївна

Лікар-патологоанатом КНП «Міська клінічна багатопрофільна лікарня № 17» 
Харківської міської ради, к. мед. н.
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ПОСЛУГ ЗА ПРОГРАМОЮ МЕДИЧНИХ ГАРАНТІЙ

за напрямом  
«Паліативна медична допомога»
Пакети: «СТАЦІОНАРНА ПАЛІАТИВНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА 
ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ»; «МОБІЛЬНА ПАЛІАТИВНА МЕДИЧНА 
ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ І ДІТЯМ»

АНДРІЇШИН  
Людмила-Оксана Іванівна

Завідувачка виїзного/консультативного відділення  
КНП «Івано-Франківський обласний клінічний центр паліативної допомоги 
Івано-Франківської обласної ради» 

БОСЕНКО  
Максим Анатолійович

Завідувач Центру паліативної допомоги КНП «Черкаський обласний 
онкологічний диспансер Черкаської обласної ради» 

ВАСИЛЬЧЕНКО  
Кирило Костянтинович Сімейний лікар КНП «ЦПМСД № 1 Солом’'янського району м. Києва» 

ВОЛОШИНА  
Лариса Миколаївна

Президентка ВГО «Всеукраїнська асоціація допомоги хворим  
на муковісцидоз», м. Київ 

ГАРДАШНІКОВ  
Андрій Леонідович

Лікар-онколог хіміотерапевтичного відділення КНП «Обласний клінічний 
онкологічний центр Кіровоградської обласної ради» 

ГЕТЬМАН  
Надія Анатоліївна

Заступниця директора Департаменту охорони здоров’я та медичних послуг 
Черкаської міської ради 

ГОЛЯНІЩЕВ  
Максим Олександрович

Доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Харківської медичної 
академії післядипломної освіти, к. мед. н. 

ГОРОХ  
Євгеній Леонідович

Головний спеціаліст відділу моніторингу потреб населення аналітичного 
управління Департаменту замовлення медичних послуг та лікарських 
засобів НСЗУ, к. техн. н.

ДЕМЕШКО  
Ольга Миколаївна

Фахівець з питань фінансування системи охорони здоров’я Бюро ВООЗ  
в Україні, м. Київ 

ДУДНИК  
Світлана Валеріївна

Начальниця відділу взаємодії із зовнішніми експертами управління 
фінансових гарантій медичного обслуговування Департаменту замовлення 
медичних послуг та лікарських засобів НСЗУ, к. мед. н., голова Робочої групи

ІДОЯТОВА  
Євгенія Жумагаліївна 

В. о. Генерального директора Директорату медичного забезпечення  
МОЗ України 

ІЛЬЧИШИН  
Ольга Миколаївна

Медична директорка КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської 
районної ради Івано-Франківської області 

КАЛМИКОВА  
Наталія Іванівна

Директорка КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги “Садгора”» 
Чернівецької міської ради 

КІЗИМА  
Роман Володимирович

Лікар-онколог дитячий хірургічного відділення КНП Львівської обласної ради 
«Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр» 

КОВАЛЬОВА  
Олена Михайлівна 

Головний спеціаліст відділу клінічного аудиту та методології Департаменту 
моніторингу НСЗУ, д. мед. н., професор

КУЛЕША  
Тетяна Григорівна Голова ради Громадської спілки «Орфанні захворювання України», м. Київ 

ЛІПСЬКА  
Наталія Сергіївна Директорка БФ «Крила надії», м. Львів 

МАКСИМОВА  
Зоя Володимирівна

Асистентка кафедри паліативної та хоспісної допомоги Національної 
медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ 

МАРАБЯН  
Роман Володимирович

Директор КНП Харківської обласної ради «Обласний спеціалізований 
будинок дитини «Гіппократ», к. мед. н. 
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ПОСЛУГ ЗА ПРОГРАМОЮ МЕДИЧНИХ ГАРАНТІЙ

за напрямом  
«Паліативна медична допомога»
Пакети: «СТАЦІОНАРНА ПАЛІАТИВНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА 
ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ»; «МОБІЛЬНА ПАЛІАТИВНА МЕДИЧНА 
ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ І ДІТЯМ»

МАРКОЧЕВА  
Наталія Вікторівна

Адвокат ГО «Десяте квітня», адвокат Комітету медичного і фармацевтичного 
права і біоетики Національної асоціації адвокатів України, м. Одеса

МУКШИМЕНКО  
Тетяна Валеріївна

Головна медична сестра ТОВ «Медичний центр ім. ак. Ю.П. Спіженка», 
Київська область 

МУХАРОВСЬКА  
Інна Романівна

Доцентка кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та 
психотерапії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, 
лікар-психолог відділення паліативної медицини КНП «Київський міський 
клінічний онкологічний центр», д. мед. н. 

ОСТАПОВ  
Валерій Валерійович

Медичний директор КНП «Тисменицький протитуберкульозний диспансер» 
Івано-Франківської обласної ради 

ПОДВОРЧАНСЬКА  
Вікторія Леонідівна Радниця Адвокатського об’єднання «Юридична фірма “Астерс”», м. Київ 

РІГА  
Олена Олександрівна 

Професорка кафедри педіатрії № 1 та неонатології Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна, д. мед. н., професор 

РОЖКО  
Людмила Михайлівна

Головний спеціаліст з педіатрії відділу організації надання медичної 
допомоги управління охорони здоров’я Волинської облдержадміністрації, 
лікар-педіатр, асистентка кафедри педіатрії і неонатології Волинської філії 
факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного 
університету імені Данила Галицького 

РОХАНСЬКИЙ  
Андрій Олегович

Голова правління ГО «Інститут правових досліджень і стратегій»,  
к. мед. н., м. Харків 

РУЖНІЦЬКА  
Наталія Миколаївна

Заступниця головного лікаря з медичного обслуговування населення  
КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чортківської міської 
ради, Тернопільська область 

СІНІЦИНА  
Олена Петрівна

Заступниця начальника управління – начальниця відділу розробки програми  
медичних гарантій управління фінансових гарантій медичного обслуговування 
Департаменту замовлення медичних послуг та лікарських засобів НСЗУ, 
секретар Робочої групи

СТАРИКОВИЧ  
Віктор Юзефович

Заступник директора з медичної частини КНП «Лиманська ЦРЛ»,  
Одеська область 

СУХОРУКОВА  
Оксана Сергіївна Співзасновниця БО БФ «Свої», м. Київ 

ТРОФІМОВ  
Ігор Петрович

Завідувач амбулаторії мобільної бригади Центру паліативної допомоги дітям, 
м. Київ 

ЧАЙКОВСЬКА  
Віра Володимирівна 

Завідувачка лабораторії соціальної геронтології та директорка Центру 
додаткової професійної освіти ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. 
Чеботарьова НАМН України», професор Національної медичної академії 
післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика,  почесний професор КазНМУ,  
д. мед. н., професор, м. Київ

ЧУЛОВСЬКИЙ  
Ярослав Богданович

Головний лікар КНП «4-та міська клінічна лікарня м. Львова», позаштатний 
радник Департаменту гуманітарної політики управління охорони здоров’я 
Львівської міської ради, радник ДОЗ УДА





СПЕЦИФІКАЦІЇ ТА УМОВИ 
ЗАКУПІВЛІ ЗА ПРОГРАМОЮ 
МЕДИЧНИХ ГАРАНТІЙ  
НА 2021 РІК 
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ЕКСТРЕНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА

Обсяг медичних послуг, який надавач 
зобов’язується надавати за догово-
ром відповідно до медичних потреб 
пацієнта/пацієнтки (специфікація)

VV Забезпечення цілодобового прийому 
звернень за єдиним телефонним номе-
ром екстреної медичної допомоги та 
при особистому зверненні осіб, які по-
требують медичної допомоги.

VV Оцінка стану здоров’я пацієнта/пацієнт-
ки (дорослого або дитини), в тому числі 
визначення ймовірності інфікування 
особливо небезпечними інфекційними 
хворобами (ОНІХ), в тому числі коро-
навірусом SARS-CoV-2, який спричиняє 
коронавірусну хворобу (COVID-19), із ви-
значенням потреби у госпіталізації, та 
встановлення попереднього діагнозу 
відповідно до стандартів надання екс-
треної медичної допомоги на місці події, 
під час транспортування та при особи-
стому зверненні пацієнтів до підрозділу 
екстреної (швидкої) медичної допомоги. 

VV Надання екстреної медичної допомоги 
на місці події, під час транспортування 
та при особистому зверненні пацієнтів 
до підрозділу екстреної (швидкої) ме-
дичної допомоги відповідно до стан-
дартів надання екстреної медичної до-
помоги пацієнтам, які перебувають у 
невідкладних станах.

VV Надання екстреної медичної допомоги 
при надзвичайних ситуаціях природно-
го та техногенного характеру, включа-
ючи хімічні, біологічні та радіоактивні 
загрози та ліквідації їх наслідків, а та-
кож участь у скоординованих діях всіх 
відповідних служб з готовності до мож-
ливих стихійних та техногенних лих, 
оперативного на них реагування та лік-
відації їх наслідків.

VV Організація медичного сортування по-
страждалих, залучення додаткових бри-
гад до надання екстреної медичної до-
помоги постраждалим у разі виникнення 
ситуації з великою кількістю постраж-
далих.

VV Надання екстреної медичної допо-
моги при нещасних випадках, у тому 
числі зумовлених дією диму, вогню 
та полум’я, електричного струму, бли-
скавки, пов’язаних із транспортними 
засобами, наслідках злочинного напа-
ду тощо.

VV Транспортування та забезпечення ме-
дичного супроводу пацієнтів, які потре-
бують госпіталізації та медичного спо-
стереження, з місця події до закладів 
охорони здоров’я.

VV Транспортування осіб, в яких визна-
чена ймовірність інфікування ОНІХ, в 
тому числі коронавірусом SARS-CoV-2, 
та які потребують стаціонарного ліку-
вання, як осіб з підозрою на корона-
вірусну хворобу (COVID-19) з місця по-
дії до закладу охорони здоров’я, який 
визначений для лікування пацієнтів 
із підозрою або підтвердженою коро-
навірусною хворобою (COVID-19) від-
повідно до затвердженого клінічного 
маршруту у відповідній адміністратив-
но-територіальній одиниці.

VV За умов, якщо пацієнт/пацієнтка із підоз-
рою або підтвердженим інфікуванням 
на коронавірусну хворобу (COVID-19) не 
потребує госпіталізації, надання йому/
їй необхідної медичної допомоги та ре-
комендацій щодо самоізоляції і комуні-
кації із лікуючим лікарем.

VV Забезпечення перевезення пацієнтів 
між закладами охорони здоров’я за 
наявності медичних показань та за по-
треби медичного супроводу.
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VV Забезпечення медико-санітарного су-
проводу осіб, стосовно яких здійсню-
ється державна охорона.

VV Цілодобове консультування пацієнтів лі-
карем оперативно-диспетчерської служ-
би (ОДС) по телефону, в тому числі щодо 
питань, пов’язаних із коронавірусною 
хворобою (COVID-19).

Умови закупівлі медичних послуг

Умови надання послуги: 
 y за місцем перебування пацієнта/па-
цієнтки.

Підстави надання послуги:
 y самозвернення (або звернення третіх 
осіб);

 y за зверненням лікуючого лікаря.

Вимоги до організації надання послуги:

TПрийом, обробка та передача інформа-
ції бригадам екстреної (швидкої) медич-
ної допомоги про звернення по екстре-
ну медичну допомогу. 

TПроведення диспетчером усного опиту-
вання осіб, які звернулись за допомо-
гою, із проведенням сортування і визна-
чення можливостей інфікування ОНІХ, в 
тому числі коронавірусом SARS-CoV-2, 
який спричиняє коронавірусну хворо-
бу (COVID-19), відповідно до галузевих 
стандартів у сфері охорони здоров’я. 

TЗабезпечення цілодобової інформа-
ційної підтримки та координації дій 
бригад екстреної (швидкої) медичної 
допомоги, надання екстреної медичної 
допомоги за принципом екстериторі-
альності і раннього інформування (до 
прибуття бригади) надавачів медичних 
послуг.

TЦілодобове консультування бригад екс-
треної (швидкої) медичної допомоги 
диспетчером, а також лікарем опера-

тивно-диспетчерської служби та/або 
старшим лікарем за допомогою інфор-
маційно-комунікаційних технологій.

TЗабезпечення оцінки стану здоров’я 
пацієнта/пацієнтки, в тому числі вияв-
лення ознак насильства та дотриман-
ня вимог законодавства в сфері про-
тидії насильству. Дотримання прав 
людини у закладі охорони здоров’я, у 
відповідності до рекомендацій Упов-
новаженого із прав людини Верховної 
Ради України, та положень Конвенції 
про захист прав людини і основопо-
ложних свобод, Конвенції про права 
осіб із інвалідністю.

TЗабезпечення надання екстреної медич-
ної допомоги на місці події, під час тран-
спортування та при особистому звер-
ненні пацієнтів до підрозділу екстреної 
(швидкої) медичної допомоги відповід-
но до стандартів надання екстреної ме-
дичної допомоги пацієнтам, які перебу-
вають у невідкладних станах.

TЗаповнення облікової документації, ве-
дення статистичного обліку і звітності в 
електронному вигляді, а також її збері-
гання.

TДотримання принципу екстериторіаль-
ності у роботі бригад екстреної (швидкої) 
медичної допомоги з обов’язковою гос-
піталізацією в разі потреби до закладу 
охорони здоров’я за принципом ексте-
риторіальності, в тому числі до закладів, 
які знаходяться на території інших адмі-
ністративно-територіальних одиниць.

TЗабезпечення функціонування тільки 
однієї активної центральної оперативної 
диспетчерської (ЦОД) в структурі дис-
петчерської Центру екстреної медичної 
допомоги (ЦЕМД), якою приймаються 
усі виклики з однієї адміністративно-те-
риторіальної одиниці вищого рівня.

TОрганізація підключення ОДС до елект-
ронної медичної інформаційно-аналі-
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тичної системи з оптимізації роботи опе-
ративно-диспетчерських служб цент рів 
екстреної медичної допомоги та меди-
цини катастроф, передача всієї опера-
тивної інформації в режимі онлайн та 
надання інформації про наявні ресурси 
мережі ЕМД у терміни, визначені Рег-
ламентом функціонування електрон- 
ної медичної інформаційно-аналітичної 
системи з оптимізації роботи опера-
тивно-диспетчерських служб центрів 
екстреної медичної допомоги та меди-
цини катастроф.

TВстановлення виїзними бригадами екс-
треної (швидкої) медичної допомоги 
попередніх діагнозів відповідно до 
Єдиного класифікатора попередніх ді-
агнозів для бригад екстреної медичної 
допомоги.

TВнесення і передача даних щодо пацієн-
тів до електронної медичної інформа-
ційно-аналітичної системи з оптиміза-
ції роботи оперативно-диспетчерських 
служб центрів екстреної медичної до-
помоги та медицини катастроф такого 
мінімального обсягу даних: прізвище, 
ім’я, по батькові, вік та стать пацієнта/
пацієнтки, адреса виклику, результа-
тивність виклику, результат виклику, 
стан пацієнта/пацієнтки після надання 
допомоги, попередній діагноз, та відо-
мостей про госпіталізацію, якщо паці-
єнта/пацієнтку госпіталізували, а саме: 
заклад охорони здоров’я, в який паці-
єнта/пацієнтку госпіталізували, прізви-
ще чергового лікаря та номер супровід-
ного листка.

TЗабезпечення автоматизованих робо-
чих місць для персоналу ЦОД. Забезпе-
чення моніторингу переміщень автомо-
білів екстреної медичної допомоги за 
допомогою GPS-трекерів. 

TДотримання планового алгоритму дій, 
визначеного галузевими стандартами 
у сфері охорони здоров’я, при тран-

спортуванні пацієнта/пацієнтки до за-
кладу охорони здоров’я (наприклад, 
забезпечення потрапляння пацієнта/
пацієнтки прямо до місця огляду). При 
визначенні закладу, до якого має бути 
транспортований/а пацієнт/пацієнтка, 
береться до уваги наявність у закладу 
чинного договору з НСЗУ за відповід-
ним пакетом медичних послуг на мо-
мент транспортування.

TДотримання протиепідемічних заходів, 
зокрема:
 y якщо диспетчер має підозру, що па-
цієнт/пацієнтка може мати ОНІХ, в 
тому числі гостру респіраторну хво-
робу COVID-19, спричинену коронаві-
русом SARS-CoV-2, він повинен попе-
редити бригаду екстреної (швидкої) 
медичної допомоги, яка виїжджає на 
виклик, щодо обов’язкового викори-
стання членами бригади відповідних 
засобів індивідуального захисту під 
час виконання виклику; 

 y забезпечення кожного члена бригади 
екстреної (швидкої) медичної допомо-
ги засобами індивідуального захисту у 
кількості, необхідній для одноразового 
їх використання при візиті до пацієнта/
пацієнтки з підозрою або підтвердже-
ною ОНІХ, в тому числі гострою респі-
раторною хворобою COVID-19, спри-
чиненою коронавірусом SARS-CoV-2, з 
урахуванням необхідності заміни еле-
ментів засобів індивідуального захи-
сту у разі пошкодження або значного 
забруднення, а також додатково ме-
дичною маскою для пацієнта/пацієнт-
ки на випадок, якщо у нього/неї така 
відсутня;

 y обмеження контактів із пацієнтом/
пацієнткою з підозрою або підтвер-
дженою ОНІХ, в тому числі гострою 
респіраторною хворобою COVID-19, 
спричиненою коронавірусом SARS-
CoV-2 до моменту, поки він/вона не 
одягне медичну маску для запобіган-
ня поширення інфекції;
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 y обмеження кількості персоналу, який 
перебуває поряд з пацієнтом/пацієнт-
кою під час транспортування, щоб мі-
німізувати ризик поширення інфекції;

 y повідомлення бригадою екстреної 
(швидкої) медичної допомоги, що тран-
спортує пацієнта/пацієнтку з підозрою 
або підтвердженим діагнозом ОНІХ, 
в тому числі коронавірусної хвороби 
(COVID-19), особисто або через дис-
петчера, працівників закладу охорони 
здоров’я для вжиття ними необхідних 
заходів інфекційного контролю до при-
буття пацієнта/пацієнтки;

 y ізолювання пацієнта/пацієнтки з ОНІХ, 
в тому числі гострою респіраторною 
хворобою COVID-19, спричиненою ко-
ронавірусом SARS-CoV-2, від контакту 
з іншими людьми наскільки це мож-
ливо;

 y відмова у супроводі членами сім’ї паці-
єнта/пацієнтки з підозрою або підтвер-
дженою ОНІХ, в тому числі гострою 
респіраторною хворобою COVID-19, 
спричиненою коронавірусом SARS-
CoV-2, та інших контактних осіб, які мо-
жуть інфікуватися. У випадку обов’яз-
кового супроводу – забезпечення 
захисту у вигляді медичної маски;
 y ізолювання кабіни водія від салону, 
де перебуває пацієнт/пацієнтка, або 
використання транспортних засобів, 
в яких салон і кабіна водія розділені 
та мають окремий повітропотік; під 
час транспортування повітропотік в 
обох відділеннях транспортного за-
собу має бути у нерециркуляторному 
режимі, щоб максимально зменшити 
поширення потенційно інфікованих 
частинок через повітря. Під час руху 
автомобіля не відкривати вікна в ка-
біні водія, якщо дозволяють умови, 
використовувати люк для провітрю-
вання в салоні, де перебуває паці-
єнт/пацієнтка;

 y якщо в автомобілі є витяжний вен-
тилятор, використовувати його, щоб 
спрямувати потік повітря в напрямку 

від кабіни водія через салон, де нада-
ється допомога пацієнту, до витяжно-
го вентилятора.

TВзаємодія з надавачами первинної ме-
дичної допомоги та з іншими надавача-
ми медичних послуг для своєчасного 
надання ними медичної допомоги паці-
єнтам, які не потребують екстреної або 
невідкладної медичної допомоги.

TВзаємодія під час надзвичайних ситуа-
цій відповідно до затвердженого Пла-
ну реагування на надзвичайні ситуації 
з аварійно-рятувальними підрозділами 
міністерств, інших центральних та міс-
цевих органів виконавчої влади під час 
виникнення надзвичайних ситуацій та 
ліквідації їх наслідків, а також у разі ви-
никнення ситуацій, що мають ознаки 
кримінального правопорушення.

TНаявність затвердженої програми з ін-
фекційного контролю та дотримання 
заходів із запобігання інфекціям, пов’я-
заним з наданням медичної допомо-
ги, відповідно до чинних наказів МОЗ 
України.

TНаявність внутрішньої системи управ-
ління і контролю якості та безпеки 
медичної діяльності з дотриманням 
вимог до їх організації і проведення 
відповідно до чинного законодавства 
із здійсненням безперервного моніто-
рингу індикаторів оцінки та критеріїв 
доступності, якості, безпеки надання 
медичної допомоги за напрямом її на-
дання, ефективного контролю та управ-
ління якістю ЗОЗ для забезпечення 
прав пацієнта/пацієнтки на отримання 
медичної допомоги необхідного обсягу 
та належної якості.

TЗдійснення закупівлі лікарських засо-
бів та медичних виробів, необхідних 
для надання медичної допомоги від-
повідно до галузевих стандартів. Ор-
ганізація ефективного управління за-
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пасами лікарських засобів, медичних 
виробів та витратних матеріалів, заку-
плених закладом або отриманих шля-
хом централізованих закупівель МОЗ 
України. Використання та збереження 
залишків лікарських засобів та медич-
них виробів, необхідних для лікування 
пацієнтів, в тому числі після закінчення 
дії договору.

Вимоги до складу бригади екстреної 
(швидкої) медичної допомоги:

TСклад виїзних бригад: лікарських, фельд-
шерських та бригад парамедиків у кіль-
кості відповідно до нормативів, затвер-
джених Кабінетом Міністрів України та 
МОЗ України.

Вимоги до переліку обладнання:

TНаявність автомобілів швидкої медич-
ної допомоги типу В і типу С відповідно 
до стандартів ДСТУ 1789:2015 та/або 
ДСТУ 1789:2019 у кількості, необхідній 
для забезпечення надання екстреної 
медичної допомоги на території обслу-
говування.

TУстаткування та обладнання автомобі-
лів відповідно до галузевих стандартів 
та ДСТУ 1789:2015 або ДСТУ 1789:2019.

TЗабезпечення бригад екстреної (швид-
кої) медичної допомоги медичними ви-
робами та лікарськими засобами відпо-
відно до галузевих стандартів у сфері 
охорони здоров’я.

TНаявність автоматичного перемикаль-
ного комутаційного обладнання (АПКО) 
та щонайменше одного джерела мере-
жі аварійного електроживлення в ЦОД.

Інші вимоги:

TНаявність ліцензії на провадження ді-
яльності, пов’язаної з обігом наркотич-
них засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів.

Індикатори, за якими проводиться 
оцінка

Індикатор правильної маршрутизації: 
щонайменше 80% пацієнтів/пацієнток з 
діагнозом підозра на гострий мозковий 
інсульт (1) / гострий коронарний синд-
ром (2) були доставлені бригадами екс-
треної (швидкої) медичної допомоги до 
надавачів медичних послуг, які надають 
медичні послуги за договором з НСЗУ за 
пакетами медичних послуг “Медична до-
помога при гострому мозковому інсульті 
в стаціонарних умовах” (1) та “Медична 
допомога при гострому інфаркті міокар-
да” (2) відповідно.

!Підхід до обчислення індикатора: 
індикатор вважається досягнутим, 
якщо одночасно виконані наступ-
ні умови протягом оцінюваного 
періоду:

Tза даними електронної медичної ін-
формаційно-аналітичної системи з 
опти мізації роботи оперативно дис-
петчерських служб центрів екстреної 
медичної допомоги та медицини ка-
тастроф – 80% і більше пацієнтів/паці-
єнток з діагнозом підозра на гострий 
мозковий інсульт були доставлені до 
надавачів медичних послуг, які нада-
ють медичні послуги за договором 
з НСЗУ за пакетом медичних послуг 
“Медична допомога при гострому моз-
ковому інсульті в стаціонарних умо-
вах” із дотриманням принципу ексте-
риторіальності (враховуються в тому 
числі надавачі медичних послуг, які 
розташовані у сусідніх областях). За-
значений відсоток рахується як відно-
шення, де:
 y чисельником є загальна кількість па-
цієнтів/пацієнток з діагнозом підозра 
на гострий мозковий інсульт, які були 
доставлені до надавачів медичних по-
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слуг, що надають медичні послуги за 
договором з НСЗУ за пакетом медич-
них послуг “Медична допомога при го-
строму мозковому інсульті в стаціонар-
них умовах” із дотриманням принципу 
екстериторіальності (враховуються в 
тому числі надавачі медичних послуг, 
які розташовані у сусідніх областях);

 y знаменником є загальна кількість па-
цієнтів/пацієнток з діагнозом підозра 
на гострий мозковий інсульт на тери-
торії відповідної адміністративно-те-
риторіальної одиниці;

Tза даними електронної медичної інфор-
маційно-аналітичної системи з опти-
мізації роботи оперативно диспетчер-
ських служб центрів екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф – 
80% і більше пацієнтів/пацієнток з діа-
гнозом гострий коронарний синдром 
були доставлені до надавачів медичних 
послуг, які надають медичні послуги 
за договором з НСЗУ за пакетом ме-
дичних послуг “Медична допомога при 
гострому інфаркті міокарда” із дотри-
манням принципу екстериторіальності 
(враховуються в тому числі надавачі 
медичних послуг, які розташовані у су-
сідніх областях). Зазначений відсоток 
рахується як відношення, де:
 y чисельником є загальна кількість 
пацієнтів/пацієнток з діагнозом го-
стрий коронарний синдром, які були 
доставлені до надавачів медичних 
послуг, що надають медичні послуги 
за договором з НСЗУ за пакетом ме-
дичних послуг “Медична допомога 
при гострому інфаркті міокарда” із 
дотриманням принципу екстериторі-
альності (враховуються в тому числі 
надавачі медичних послуг, які розта-
шовані у сусідніх областях);

 y знаменником є загальна кількість па-
цієнтів/пацієнток з діагнозом гострий 
коронарний синдром на території від-
повідної адміністративно-територіаль-
ної одиниці;

Tза даними ЕСОЗ, на рівні всієї адміні-
стративно-територіальної одиниці, до 
якої належить оцінюваний центр екс-
треної медичної допомоги та медици-
ни катастроф, 80% і більше пацієнтів/
пацієнток з підтвердженим діагнозом 
гострий мозковий інсульт із тих, які 
були доставлені бригадами екстреної 
(швидкої) медичної допомоги, були 
проліковані у надавачів медичних по-
слуг, які надають медичні послуги за 
договором з НСЗУ за пакетом медич-
них послуг “Медична допомога при 
гострому мозковому інсульті в стаціо-
нарних умовах”. Зазначений відсоток 
рахується як відношення, де:
 y чисельником є загальна кількість па-
цієнтів/пацієнток, доставлених бри-
гадами екстреної (швидкої) медичної 
допомоги з підтвердженим діагнозом 
гострий мозковий інсульт, які були 
проліковані у надавачів медичних по-
слуг, які надають медичні послуги за 
договором з НСЗУ за пакетом медич-
них послуг “Медична допомога при 
гострому мозковому інсульті в стаці-
онарних умовах”;

 y знаменником є загальна кількість па-
цієнтів/пацієнток з підтвердженим ді-
агнозом гострий мозковий інсульт, які 
були проліковані у надавачів медич-
них послуг на території відповідної ад-
міністративно-територіальної одиниці;

Tза даними ЕСОЗ на рівні всієї адміні-
стративно-територіальної одиниці, до 
якої належить оцінюваний центр екс-
треної медичної допомоги та медици-
ни катастроф, 80% і більше пацієнтів/
пацієнток з підтвердженим діагнозом 
гострий інфаркт міокарда із тих, які 
були доставлені бригадами екстреної 
(швидкої) медичної допомоги, були 
проліковані у надавачів медичних по-
слуг, які надають медичні послуги за 
договором з НСЗУ за пакетом медич-
них послуг “Медична допомога при  
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гострому інфаркті міокарда”. Зазначений 
відсоток рахується як відношення, де:
 y чисельником є загальна кількість па-
цієнтів/пацієнток, доставлених бри-
гадами екстреної (швидкої) медичної 
допомоги з підтвердженим діагнозом 
гострий інфаркт міокарда, які були 
проліковані у надавачів медичних по-
слуг, які надають медичні послуги за 
договором з НСЗУ за пакетом медич-
них послуг “Медична допомога при го-
строму інфаркті міокарда”;

 y знаменником є загальна кількість па-
цієнтів/пацієнток з підтвердженим ді-
агнозом гострий інфаркт міокарда, які 
були проліковані у надавачів медич-
них послуг на території відповідної ад-
міністративно-територіальної одиниці. 

ПЕРВИННА МЕДИЧНА ДОПОМОГА

Обсяг медичних послуг, який надавач 
зобов’язується надавати за догово-
ром відповідно до медичних потреб 
пацієнта/пацієнтки (специфікація)

VV Динамічне спостереження за станом 
здоров’я пацієнтів із використанням 
фізикальних, лабораторних та інстру-
ментальних методів обстеження відпо-
відно до галузевих стандартів у сфері 
охорони здоров’я.

VV Проведення діагностики та лікування 
найбільш поширених інфекційних та 
неінфекційних хвороб, травм, отруєнь, 
патологічних, фізіологічних (під час ва-
гітності) станів.

VV Проведення діагностичних обстежень, 
лікувальних заходів, а також динаміч-
ного спостереження за пацієнтами із 
хронічними захворюваннями відповід-
но до галузевих стандартів у сфері охо-
рони здоров’я.

VV Проведення лабораторної діагностики, 
зокрема: 

 y розгорнутий клінічний аналіз крові  
(з лейкоцитарною формулою);

 y загальний аналіз сечі;

 y глюкоза в цільній крові;

 y холестерин загальний;

 y швидкі тести на вагітність, тропонін, 
ВІЛ, вірусні гепатити;

 y проведення тесту на антиген SARS-
CoV-2 за умови наявності тест-систе-
ми у надавача ПМД.

VV Проведення інструментальної діагнос-
тики, зокрема електрокардіографії, пік-
флуометрії, отоофтальмоскопії, вимі-
рювання гостроти зору.

VV Виявлення ризиків розвитку розладів 
психіки та поведінки у пацієнтів (у разі 
звернення пацієнтів в межах графіку 
роботи надавача). Взаємодія з ліка-
рем-психіатром та/або лікарем-пси-
хіатром дитячим, та/або лікарем-нар-
кологом, щодо лікування пацієнтів з 
розладами психіки та поведінки.

VV Надання невідкладної медичної допомо-
ги пацієнтам з розладами фізичного чи 
психічного здоров’я, які сталися під час 
прийому у лікаря ПМД і які не потребу-
ють надання екстреної, вторинної (спеці-
алізованої) та/або третинної (високоспе-
ціалізованої) медичної допомоги.

VV Виявлення індивідуального ризику ви-
никнення неінфекційних та інфекцій-
них захворювань, оцінювання загаль-
ного серцево-судинного ризику, індексу 
маси тіла, окружності талії тощо.

VV Проведення профілактичних втручань, 
спрямованих на зменшення інфекцій-
них захворювань серед дорослого та 
дитячого населення, зокрема вакци-
нації згідно з календарем профілак-
тичних щеплень (вакцинація за віком, 
вакцинація за станом здоров’я, вакци-
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нація за епідемічними показаннями), 
екстреної імунопрофілактики.

VV Проведення забору зразків матеріалу 
для тестування на SARS-CoV-2 (за міс-
цем надання ПМД або за місцем прожи-
вання (перебування) пацієнта/пацієнт-
ки в разі такої необхідності) у пацієнтів 
з підозрою на гостру респіраторну хво-
робу COVID-19, спричинену коронавіру-
сом SARS-CoV-2, та їх транспортування 
у лабораторний центр, незалежно від 
наявності у пацієнта/пацієнтки поданої 
декларації про вибір лікаря.

VV Ознайомлення контактних осіб, а також 
осіб з підозрою або підтвердженим ді-
агнозом гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2, із карантинними заходами 
і важливістю самоізоляції. 

VV Лікування пацієнтів з гострою респіра-
торною хворобою COVID-19, спричине-
ною коронавірусом SARS-CoV-2, неза-
лежно від наявності у пацієнта/пацієнтки 
поданої декларації про вибір лікаря. Ви-
клик бригади екстреної (швидкої) ме-
дичної допомоги для надання екстреної 
медичної допомоги пацієнтам/пацієнт-
кам у разі погіршення їх стану. 

VV Профілактика, діагностика та раннє ви-
явлення соціально-небезпечних хвороб 
(ВІЛ, туберкульоз (в тому числі, латентна 
туберкульозна інфекція), гепатити, інфек-
ції, що передаються статевим шляхом, 
тощо). Обстеження контактних щодо ту-
беркульозу осіб та видача направлення 
для надання вторинної (спеціалізова-
ної) та/або третинної (високоспеціалізо-
ваної) медичної допомоги. Взаємодія з 
лікарем-фтизіатром та/або лікарем-фти-
зіатром дитячим щодо діагностики та лі-
кування пацієнтів із туберкульозом.

VV Надання консультативної допомоги на-
селенню щодо здорового способу жит-

тя, наслідків нездорового способу жит-
тя, важливості відмови від куріння та 
ризиків зловживання алкоголем, важ-
ливості збільшення фізичної активнос-
ті та здорового харчування, вакцинації.

VV Динамічне спостереження за неуск-
ладненою вагітністю та (у разі потре-
би) направлення до лікаря-акушера- 
гінеколога.

VV Здійснення медичного спостереження 
за здоровою дитиною та надання ре-
комендацій батькам/опікунам щодо 
необхідності грудного вигодовування, 
правильного харчування та догляду 
за здоровою дитиною відповідно до 
галузевих стандартів у сфері охорони 
здоров’я.

VV Надання окремих послуг паліативної 
допомоги дорослим та дітям, що вклю-
чає: регулярну оцінку стану важкохво-
рого пацієнта/пацієнтки та визначення 
його/її потреб; оцінку ступеня болю та 
лікування больового синдрому; випис-
ка рецептів для лікування больового 
синдрому; призначення лікування для 
подолання супутніх симптомів (закре-
пи, нудота, задуха тощо); консультуван-
ня та навчання осіб, які здійснюють 
догляд за пацієнтом/пацієнткою; коор-
динацію та співпрацю з іншими устано-
вами для забезпечення медичних, пси-
хологічних, соціальних та інших потреб 
пацієнта/пацієнтки.

VV Призначення лікарських засобів та 
визначення потреби медичних виро-
бів, технічних засобів реабілітації з 
оформленням відповідних документів 
згідно з вимогами законодавства.

VV Виписка рецептів для пільгового за-
безпечення лікарськими засобами ок-
ремих груп населення за певними ка-
тегоріями захворювань відповідно до 
чинного законодавства.
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VV Видача направлення (зокрема електро-
нних) для проведення необхідних кліні-
ко-лабораторних та інструментальних 
досліджень, консультацій лікаря та ін-
ших послуг на рівні вторинної (спеціа-
лізованої) та третинної (високоспеціа-
лізованої) медичної допомоги.

VV Виклик бригади екстреної (швидкої) ме-
дичної допомоги до пацієнта/пацієнтки, 
який/яка знаходиться у загрозливому 
для життя стані та надання йому/їй відпо-
відної медичної допомоги до її прибуття.

VV Оформлення довідок, листків непраце-
здатності та направлень для проход-
ження медико-соціальної експертизи, а 
також лікарських свідоцтв про смерть. 

Умови закупівлі медичних послуг

Умови надання послуги: 
 y амбулаторно та/або за місцем прожи-
вання (перебування) пацієнта/паці-
єнтки (за рішенням лікаря ПМД), та/
або з використанням засобів телеко-
мунікації.

Підстави надання послуги: 
 y декларація про вибір лікаря, який на-
дає первинну медичну допомогу;

 y самозвернення щодо лікування гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спри-
чиненої коронавірусом SARS-CoV-2;

 y самозвернення при невідкладному 
стані (незалежно від наявності декла-
рації про вибір лікаря).

Вимоги до організації надання по-
слуги:

TЗабезпечення безперервності надання 
первинної медичної допомоги для ефек-
тивного надання допомоги пацієнту/
пацієнтці протягом усього його життя, з 
урахуванням усіх його/її проблем зі здо-
ров’ям, зокрема взаємодіючи з іншими 
надавачами медичних послуг.

TОрганізація (за необхідності) роботи «Га-
рячої лінії» з метою надання відповідей 
на найпоширеніші запитання щодо на-
дання ПМД, в тому числі щодо лікування 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

TПри проведенні лабораторної діагнос-
тики, що входить до обсягу медичних 
послуг за цим пакетом медичних по-
слуг, організація забору матеріалу без-
посередньо на місці надання ПМД, а 
також транспортування у лаборатор-
ний центр (за умови відсутності відпо-
відних потужностей в закладі). 

TВзаємодія із закладами вторинної (спе-
ціалізованої) та третинної (високоспе-
ціалізованої) медичної допомоги для 
своєчасної діагностики та лікування 
найбільш поширених інфекційних та 
неінфекційних хвороб, травм, отруєнь, 
патологічних, фізіологічних (під час 
вагітності) станів з урахуванням стану 
здоров’я пацієнта/пацієнтки.

TВзаємодія із суб’єктами громадського 
здоров’я, закладами освіти, центрами 
соціальних служб для сім’ї, дітей та мо-
лоді, службами у справах дітей, територі-
альними центрами соціального обслуго-
вування населення, іншими надавачами 
соціальних послуг, в тому числі неуря-
довими та благодійними організаціями, 
правоохоронними органами, підприєм-
ствами, установами та організаціями, 
засобами масової інформації, органами 
місцевого самоврядування на території 
обслуговування в інтересах збереження 
та зміцнення здоров’я населення.

TЗавчасне повідомлення пацієнтів про 
зміну адреси розташування місць на-
дання послуг з ПМД та зміну контак-
тних телефонних номерів.

TПризначення керівником надавача ПМД 
лікаря на заміну у випадку декретної 
відпустки, щорічної відпустки, тривало-
го відрядження лікаря задля ефектив-
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ного та своєчасного надання пацієн-
там медичної допомоги.

TНаявність затвердженої програми з ін-
фекційного контролю та дотримання 
заходів із запобігання інфекціям, пов’я-
заним з наданням медичної допомоги, 
відповідно до чинних наказів МОЗ 
України.

TНаявність локальних документів з інфек-
ційного контролю за особливо небезпеч-
ними інфекційними хворобами (ОНІХ) 
та запобігання їх розповсюдженню з 
обов’язково відпрацьованим сценарієм 
щодо впровадження протиепідемічно-
го режиму у надавача медичної послуги 
та його суворого дотримання в органі-
зації роботи та наданні медичної допо-
моги в умовах виникнення пандемії, а 
також у випадку виникнення осередку 
інфікування ОНІХ (зокрема, гострої рес-
піраторної хвороби COVID-19, спричи-
неної коронавірусом SARS-CoV-2).

TНаявність внутрішньої системи управлін-
ня і контролю якості та безпеки медич-
ної діяльності з дотриманням вимог до 
їх організації і проведення відповідно до 
чинного законодавства із здійсненням 
безперервного моніторингу індикаторів 
оцінки та критеріїв доступності, якості, 
безпеки надання медичної допомоги 
за напрямом її надання, ефективного 
контролю та управління якістю ЗОЗ для 
забезпечення прав пацієнта/пацієнтки 
на отримання медичної допомоги необ-
хідного обсягу та належної якості.

TПідготовка та відправлення повідом-
лень про інфекційне захворювання, го-
стрі в’ялі паралічі, харчове, гостре про-
фесійне отруєння, несприятливу подію 
після імунізації, незвичайну реакцію на 
медичні препарати, а також проведення 
епідеміологічних розслідувань при поо-
диноких випадках інфекційних хвороб.

TВедення первинної облікової документа-
ції, в тому числі щодо пацієнтів з підоз-

рою або підтвердженим діагнозом гос-
трої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

TЗабезпечення оцінки стану здоров’я 
пацієнта/пацієнтки, в тому числі вияв-
лення ознак насильства та дотримання 
вимог законодавства в сфері протидії 
насильству. Дотримання прав людини 
у закладі охорони здоров’я, у відповід-
ності до рекомендацій Уповноваженого 
із прав людини Верховної Ради України, 
та положень Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод, Кон-
венції про права осіб із інвалідністю.

Вимоги до спеціалізації та кількості 
фахівців:

TЗа місцем надання медичних послуг:
 y лікар з надання ПМД (лікар загальної 
практики – сімейний лікар, лікар-те-
рапевт, лікар-педіатр) – щонайменше 
одна особа, яка працює за основним 
місцем роботи у цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання:

TЗа місцем надання медичних послуг:
 y електрокардіограф;
 y тонометр та/або тонометр педіатрич-
ний з манжетками для дітей різного 
віку;

 y ваги для дорослих та ваги дитячі;
 y ростомір;
 y глюкометр;
 y пульсоксиметр;
 y термометр безконтактний;
 y отоофтальмоскоп;
 y таблиця для перевірки гостроти зору;
 y пікфлуометр;
 y аптечка для надання невідкладної 
допомоги;

 y мішок ручної вентиляції легень (типу 
Амбу). 
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Інші вимоги:

TНаявність ліцензії на провадження гос-
подарської діяльності з медичної прак-
тики за спеціальністю загальна практи-
ка – сімейна медицина та/або педіатрія, 
та/або терапія.

TВикористанням міжнародної класифі-
кації ІСРС-2-Е для подання даних до 
Електронної системи охорони здоров’я. 

Індикатори, за якими проводиться 
оцінка

Індикатор рівня вакцинації: досягнення 
цільового рівня охоплення вакцинацією 
першою дозою вакцини КПК – 94%, для 
когорти дітей від 1 до 6 років.

!Підхід до обчислення індикатора:
індикатор вважається досягнутим, якщо 
станом на дату проведення оцінки част-
ка дітей, які отримали першу дозу вакци-
ни КПК за даними ЕСОЗ, серед усіх дітей, 
від імені яких подана декларація про ви-
бір лікаря, який працює у надавача ме-
дичних послуг, становить 94% і більше.

! Для оцінки, яка здійснюється ста-
ном на 1 вересня 2021 року, засто-
совується відношення, де:
 y чисельником є кількість дітей, дата 
народження яких припадає на період 
з 1 березня 2015 року до 31 травня 
2020 року та від імені яких подана де-
кларація про вибір лікаря, який пра-
цює у надавача медичних послуг, та 
які отримали принаймні 1 дозу вакци-
ни КПК за даними ЕСОЗ;

 y знаменником є загальна кількість ді-
тей, дата народження яких припадає 
на період з 1 березня 2015 року до 
31 травня 2020 року та від імені яких 
подана декларація про вибір лікаря, 
який працює у відповідного надавача 
медичних послуг станом на 1 вересня 
2021 року за даними ЕСОЗ. При про-

веденні повторних оцінок через кожні 
3 місяці, дата народження дітей збіль-
шується на кожні 3 місяці відповідно.

СУПРОВІД І ЛІКУВАННЯ ДОРОСЛИХ 
ТА ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ, 
НА ПЕРВИННОМУ РІВНІ МЕДИЧНОЇ 
ДОПОМОГИ

Обсяг медичних послуг, який надавач 
зобов’язується надавати за догово-
ром відповідно до медичних потреб 
пацієнта/пацієнтки (специфікація)

VV Динамічне спостереження за станом 
здоров’я пацієнтів з діагнозом туберку-
льоз (ТБ) на амбулаторному етапі.

VV Проведення лабораторних досліджень, 
зокрема:
 y розгорнутий клінічний аналіз крові;
 y біохімічний аналіз крові (загальний 
білок, альфа-амілаза, аспартатаміно-
трансфераза (АсАТ), аланінамінотран-
сфераза (АлАТ), білірубін і його фракції 
(загальний, прямий, непрямий), креа-
тинін, сечовина, сечова кислота);

 y загальний аналіз сечі;
 y глюкоза в цільній крові або сироватці 
крові;

 y швидкі тести на вірусні гепатити В та С;
 y швидкі тести на ВІЛ;
 y швидкі тести на вагітність.

VV Проведення інструментальних обсте-
жень, зокрема:
 y вимірювання зросту та маси тіла;
 y електрокардіографія (ЕКГ).

VV Забір та транспортування біоматеріалу 
для виконання бактеріологічних дослі-
джень.

VV Визначення спільно з пацієнтом/паці-
єнткою амбулаторної моделі лікування 
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під безпосереднім наглядом за при-
йомом протитуберкульозних препара-
тів (відео-DOT, DOT по місцю надання 
послуг, DOT вдома тощо) лікування ТБ 
враховуючи рекомендації лікаря-фтизі-
атра та інших лікарів.

VV Контроль за прийомом протитуберку-
льозних препаратів, призначених ліка-
рем-фтизіатром (під безпосереднім наг-
лядом та/або з використанням інших 
сучасних засобів контролю за прийо-
мом протитуберкульозних препаратів). 

VV Формування прихильності до лікуван-
ня у пацієнта/пацієнтки.

VV Дотримання тактики дій при виявлен-
ні побічної реакції лікарського засобу, з 
повідомленням про кожний такий ви-
падок лікаря-фтизіатра, яким призна-
чено відповідне лікування.

VV Первинна оцінка слуху, гостроти зору 
та симптомів полінейропатії.

VV Оцінка та корекція нутриційного статусу.

VV Направлення пацієнтів з ТБ для надан-
ня вторинної (спеціалізованої), третин-
ної (високоспеціалізованої) медичної 
допомоги для діагностики, лікування 
супутніх захворювань, що загострили-
ся на фоні ТБ, або отримання інших ме-
дичних послуг, в тому числі медичної 
реабілітації.

VV Проведення індивідуальної профілак-
тичної роботи з хворими на ТБ, спря-
мованої на навчання санітарно-гігієніч-
ним навичкам та зниження ймовірності 
передачі мікобактерій туберкульозу ін-
шим особам.

Умови закупівлі медичних послуг

Умови надання послуги: 
 y амбулаторно та/або за місцем про-
живання (перебування) пацієнта/па-

цієнтки, та/або з використанням за-
собів телекомунікації / телемедичних 
систем.

Підстави надання послуги: 
 y направлення пацієнтів з діагнозами 
А15-А19 лікарем-фтизіатром до ліка-
ря ПМД, якого обрано або буде обра-
но для укладення декларації.

Вимоги до організації надання по-
слуги:

TОрганізація проведення забору та до-
ставка біологічного матеріалу від паці-
єнтів з ТБ до регіонального фтизіопуль-
монологічного центру для проведення 
лабораторних досліджень.

TЗабезпечення проведення лаборатор-
них та інструментальних досліджень, 
передбачених специфікаціями надання 
послуг, із направленням для проведен-
ня інших необхідних методів обстежен-
ня до регіонального фтизіопульмоно-
логічного центру.

TПостійна взаємодія з лікуючим ліка-
рем-фтизіатром щодо процесу ліку-
вання.

TВзаємодія з іншими надавачами ме-
дичних послуг, центрами соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді, служ-
бами у справах дітей, територіальними 
центрами соціального обслуговування 
населення, іншими надавачами соці-
альних послуг, в тому числі неурядо-
вими та благодійними організаціями, 
правоохоронними органами, підпри-
ємствами, установами та організація-
ми, засобами масової інформації, ор-
ганами місцевого самоврядування на 
території обслуговування в інтересах 
своєчасного та ефективного надання 
допомоги пацієнтам/пацієнткам.

TЗабезпечення взаємодії зі спеціалізова-
ними закладами з надання фтизіатрич-
ної допомоги, іншими закладами охоро-
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ни здоров’я вторинної (спеціалізованої), 
третинної (високоспеціалізованої) ме-
дичної допомоги, а також закладами, 
установами, організаціями незалежно 
від форм власності в наданні паліатив-
ної та хоспісної допомоги, догляді та 
підтримці пацієнтів з діагнозом ТБ.

TЗавчасне повідомлення пацієнтів про 
зміну адреси надання медичної допо-
моги та зміну контактних телефонних 
номерів.

TПланування та управління запасами 
лікарських засобів для лікування ту-
беркульозу, в тому числі організація 
та забезпечення доставки, зберігання 
та використання протитуберкульозних 
препаратів.

TВедення облікової та звітної докумен-
тації.

TПризначення керівником закладу лікаря 
на заміну у випадку відсутності лікую-
чого лікаря задля ефективного та своє-
часного надання хворим на ТБ медичної 
допомоги.

TНаявність затвердженої програми з ін-
фекційного контролю та дотримання 
заходів із запобігання інфекціям, пов’я-
заним з наданням медичної допомо-
ги, відповідно до чинних наказів МОЗ 
України.

TНаявність локальних документів з ін-
фекційного контролю за особливо 
небезпечними інфекційними хвороба-
ми (ОНІХ) та запобігання їх розповсю-
дженню з обов’язково відпрацьованим 
сценарієм щодо впровадження про-
тиепідемічного режиму у ЗОЗ та його 
суворого дотримання в організації ро-
боти та наданні медичної допомоги в 
умовах виникнення пандемії, а також 
у випадку виникнення осередку інфіку-
вання ОНІХ (зокрема, гострої респіра-
торної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2).

TНаявність внутрішньої системи управ-
ління і контролю якості та безпеки 
медичної діяльності з дотриманням 
вимог до їх організації і проведення 
відповідно до чинного законодавства 
із здійсненням безперервного моніто-
рингу індикаторів оцінки та критеріїв 
доступності, якості, безпеки надання 
медичної допомоги за напрямом її на-
дання, ефективного контролю та управ-
ління якістю ЗОЗ для забезпечення 
прав пацієнта/пацієнтки на отримання 
медичної допомоги необхідного обсягу 
та належної якості.

TЗабезпечення оцінки стану здоров’я 
пацієнта/пацієнтки, в тому числі вияв-
лення ознак насильства та дотримання 
вимог законодавства в сфері протидії 
насильству. Дотримання прав людини 
у закладі охорони здоров’я, у відповід-
ності до рекомендацій Уповноважено-
го із прав людини Верховної Ради Укра-
їни, та положень Конвенції про захист 
прав людини і основоположних сво-
бод, Конвенції про права осіб із інвалід-
ністю.

Вимоги до переліку обладнання:

TЗа місцем надання медичних послуг:
 y електрокардіограф багатоканальний;
 y ваги медичні;
 y ростомір;
 y глюкометр;
 y тонометр та/або тонометр педіатрич-
ний з манжетками для дітей різного 
віку;

 y таблиця для перевірки гостроти зору
 y термометр безконтактний;
 y аптечка для надання невідкладної 
допомоги;

 y мішок ручної вентиляції легень (типу 
Амбу);

 y пульсоксиметр.
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Вимоги до спеціалізації та кількості 
фахівців:

TЗа місцем надання медичних послуг:
 y Лікар з надання ПМД (лікар загальної 
практики – сімейний лікар, лікар-те-
рапевт, лікар-педіатр) – щонайменше 
1 особа, яка працює у цьому закладі 
і пройшла відповідний курс тематич-
ного удосконалення або навчання з 
ведення та лікування пацієнтів з ТБ 
або має відповідний діючий сертифі-
кат лікаря-фтизіатра.

 y Сестра медична – щонайменше одна 
особа, яка працює за основним міс-
цем роботи в цьому закладі.

Інші вимоги:

TНаявність ліцензії на провадження 
господарської діяльності з медичної 
практики за спеціальністю загальна 
практика – сімейна медицина та/або 
терапія, та/або педіатрія. 
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СТАЦІОНАРНА ДОПОМОГА ДОРОС
ЛИМ ТА ДІТЯМ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ 
ХІРУРГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ

Обсяг медичних послуг, який надавач 
зобов’язується надавати за догово-
ром відповідно до медичних потреб 
пацієнта/пацієнтки (специфікація)

VV Забезпечення первинного огляду па-
цієнта/пацієнтки з визначенням його/
її маршрутизації.

VV Проведення необхідних лабораторних 
досліджень відповідно до галузевих 
стандартів у сфері охорони здоров’я, 
зокрема:
 y розгорнутий клінічний аналіз крові;
 y визначення групи крові і резус фактору;
 y біохімічний аналіз крові (загальний бі-
лок, альбумін, глобулін, альфа-аміла-
за, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), 
аланінамінотрансфераза (АлАТ), білі-
рубін і його фракції (загальний, пря-
мий, непрямий), креатинін, сечовина, 
сечова кислота, електроліти: калій, 
хлор, натрій, магній, кальцій; феритин; 
тропонін I або Т, високочутливий (hs-
cTnI); гамма-глутамінтранспептидаза 
(ГГТП), лужна фосфатаза, показник 
антинуклеарних антитіл (ANA));

 y ліпідний профіль: тригліцериди, загаль-
ний холестерин, ліпопротеїди низької 
щільності (ЛПНЩ), ліпопротеїди висо-
кої щільністю (ЛПВЩ) в сироватці крові;

 y ревматологічні та гострофазові показ-
ники (ревматоїдний фактор (RF, кіль-
кісне визначення), сіалові кислоти, 
С-реактивний білок (CRP, кількісне ви-
значення), антистрептолізин-О (ASLO, 
кількісне визначення));

 y коагуляційний гемостаз (тромбіновий 
час, активований частковий (парціаль-
ний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, 
АПТЧ), фібриноген, міжнародне норма-
лізоване відношення (МНВ));

 y визначення глюкози в цільній крові 
або сироватці крові та/або проведен-
ня глюкозотолерантного тесту;

 y глікозильований гемоглобін в цільній 
крові;

 y дослідження спинномозкової рідини;
 y аналіз сечі загальний;
 y мікроальбумін у сечі;
 y ацетон в сечі;
 y копрограма;
 y тестування на сифіліс, гепатити, ВІЛ, 
SARS-CoV-2;

 y бактеріологічні дослідження з ураху-
ванням визначення патогенної фло-
ри, а також умовно патогенних та об-
лігатних бактерій, мікропреципітації 
на сифіліс, визначення найпростіших 
та гельмінтів калу;

 y інші лабораторні дослідження відпо-
відно до потреб пацієнтів.

VV Проведення необхідних інструменталь-
них обстежень відповідно до галузевих 
стандартів у сфері охорони здоров’я та 
за умови наявності відповідного об-
ладнання у закладі, зокрема:
 y електрокардіографія (ЕКГ);
 y ультразвукові дослідження, в тому чис-
лі із проведенням доплерографії;

 y ендоскопічні дослідження (езофагога-
стродуоденоскопія, колоноскопія тощо);

 y рентгенологічні дослідження, в тому 
числі комп’ютерна томографія (в тому 
числі з внутрішньовенним контрасту-
ванням);

 y магнітно-резонансна томографія (в то-
му числі з внутрішньовенним кон-
трастуванням);

 y інші інструментальні дослідження від-
повідно до потреб пацієнтів.

VV Своєчасне знеболення на всіх етапах 
діагностики та лікування: обов’язкове 
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анестезіологічне забезпечення під час 
виконання всіх інвазивних діагнос- 
тичних та інших лікувальних процедур,  
цілодобовий доступ до ненаркотич-
них та наркотичних знеболювальних 
засобів.

VV Забезпечення лікарськими засобами 
відповідно до Національного перелі-
ку основних лікарських засобів, ме-
дичними виробами та розхідними ма-
теріалами.

VV Надання медичної допомоги, направ-
леної на полегшення, зняття чи усунен-
ня симптомів і проявів захворювання 
чи іншого порушення життєдіяльнос-
ті, нормалізація порушених процесів 
життє діяльності і одужання, відновлен-
ня здоров’я пацієнтів без застосування 
хірургічних операцій.

VV Надання медичної допомоги вагітним 
з ускладненим перебігом вагітності та/
або екстрагенітальною патологією.

VV Забезпечення цілодобового лікарського 
та медсестринського догляду.

VV Проведення заходів із профілактики 
захворювань.

VV Надання реабілітаційних послуг при 
відсутності протипоказань в гострому 
періоді та направлення пацієнтів для 
отримання реабілітаційних послуг у 
підгострому та відновному періодах 
або послуг з паліативної медичної до-
помоги.

VV Переведення за потреби пацієнтів в 
інші заклади (підрозділи) для надання 
їм вторинної (спеціалізованої), третин-
ної (високоспеціалізованої) медичної 
допомоги.

VV Харчування пацієнтів в умовах стаціо-
нару.

Умови закупівлі медичних послуг

Умови надання послуги: 
 y стаціонарно.

Підстави надання послуги:
 y направлення лікаря з надання ПМД, 
якого обрано за декларацією про ви-
бір лікаря;

 y направлення лікуючого лікаря;
 y доставлення бригадою екстреної 
(швидкої) медичної допомоги;

 y переведення з іншого закладу та/або 
клінічного підрозділу закладу;

 y самозвернення у невідкладному стані.

Вимоги до організації надання по-
слуги:

TНаявність приймального відділення з 
приймально-оглядовим приміщенням 
або відділення невідкладної (екстре-
ної) медичної допомоги, обладнаного 
відповідно до табеля матеріально-тех-
нічного оснащення для забезпечення 
первинного огляду пацієнта/пацієнтки 
з визначенням його/її маршрутизації.

TНаявність відділення/палати інтенсив-
ної терапії, обладнаних відповідно до 
табеля матеріально-технічного осна-
щення.

TЗабезпечення проведення лаборатор-
них досліджень у закладі або на умо-
вах договору підряду.

TЗабезпечення проведення інструмен-
тальної діагностики відповідно до га-
лузевих стандартів у сфері охорони 
здоров’я та наявного обладнання у за-
кладі. 

TВзаємодія з іншими надавачами медич-
них послуг для своєчасного та ефек-
тивного надання допомоги пацієнтам.

TНаявність затвердженої програми з ін-
фекційного контролю та дотримання 
заходів із запобігання інфекціям, пов’я-
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заним з наданням медичної допомо-
ги, відповідно до чинних наказів МОЗ 
України.

TНаявність локальних документів з ін-
фекційного контролю за особливо 
небезпечними інфекційними хвороба-
ми (ОНІХ) та запобігання їх розповсю-
дженню з обов’язково відпрацьованим 
сценарієм щодо впровадження про-
тиепідемічного режиму у ЗОЗ та його 
суворого дотримання в організації ро-
боти та наданні медичної допомоги в 
умовах виникнення пандемії, а також 
у випадку виникнення осередку інфіку-
вання ОНІХ (зокрема, гострої респіра-
торної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2).

TЗабезпечення права пацієнта/пацієнт-
ки, який/яка перебуває на лікуванні у 
відділенні інтенсивної терапії, на до-
пуск до нього/неї відвідувачів 24 го-
дини на добу в будь-який день тижня 
згідно з правилами, визначеними у на-
казі МОЗ України від 15.06.2016 №  592 
«Порядок допуску відвідувачів до па-
цієнтів, які перебувають на стаціонар-
ному лікуванні у відділенні інтенсивної 
терапії».

TНаявність внутрішньої системи управ-
ління і контролю якості та безпеки 
медичної діяльності з дотриманням 
вимог до їх організації і проведення 
відповідно до чинного законодавства 
із здійсненням безперервного моніто-
рингу індикаторів оцінки та критеріїв 
доступності, якості, безпеки надання 
медичної допомоги за напрямом її на-
дання, ефективного контролю та управ-
ління якістю ЗОЗ для забезпечення 
прав пацієнта/пацієнтки на отримання 
медичної допомоги необхідного обсягу 
та належної якості.

TЗдійснення закупівлі лікарських за-
собів та медичних виробів, необхід-
них для надання медичної допомоги 

відповідно до галузевих стандартів у 
сфері охорони здоров’я. Організація 
ефективного управління запасами лі-
карських засобів, медичних виробів 
та витратних матеріалів, закуплених 
закладом або отриманих для виконан-
ня програм та здійснення централізо-
ваних заходів з охорони здоров’я МОЗ 
України. Використання та збереження 
залишків лікарських засобів та медич-
них виробів, необхідних для лікування 
пацієнтів, в тому числі після закінчен-
ня дії договору.

TЗабезпечення оцінки стану здоров’я 
пацієнта/пацієнтки, в тому числі вияв-
лення ознак насильства та дотримання 
вимог законодавства в сфері протидії 
насильству. Дотримання прав людини 
у закладі охорони здоров’я, у відповід-
ності до рекомендацій Уповноваженого 
із прав людини Верховної Ради України, 
та положень Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод, Кон-
венції про права осіб із інвалідністю.

Вимоги до спеціалізації та кількості 
фахівців:

TЗа місцем надання медичних послуг:
 y Лікар-акушер-гінеколог та/або лікар-гі-
неколог дитячого та підліткового віку, 
та/або лікар-гінеколог-онколог, та/або 
лікар-алерголог, та/або лікар-алерго-
лог дитячий, та/або лікар-гастроенте-
ролог, та/або лікар-гастроентеролог 
дитячий, та/або лікар-гематолог, та/
або лікар-гематолог дитячий, та/або 
лікар-геріатр, та/або лікар-дермато-
венеролог, та/або лікар-дерматове-
неролог дитячий, та/або лікар-ендо-
кринолог, та/або лікар-ендокринолог 
дитячий, та/або лікар-імунолог, та/
або лікар-імунолог дитячий, та/або 
лікар-імунолог клінічний, та/або лі-
кар-інфекціоніст, та/або лікар-інфекці-
оніст дитячий, та/або лікар-кардіолог, 
та/або лікар-кардіолог дитячий, та/
або лікар-кардіолог інтервенційний, 
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та/або лікар-кардіолог-електрофізіо-
лог, та/або лікар-кардіоревматолог 
дитячий, та/або лікар-комбустіолог, 
та/або лікар-невропатолог, та/або лі-
кар-невролог дитячий, та/або лікар-
нейро хірург, та/або лікар-нейрохірург 
дитячий, та/або лікар-нефролог, та/
або лікар-нефролог дитячий, та/або 
лікар-онколог, та/або лікар-онколог 
дитячий, та/або лікар-ортопед-трав-
матолог, лікар-ортопед-травматолог 
дитячий, та/або лікар-отоларинголог, 
та/або лікар-отоларинголог дитячий, 
та/або лікар-отоларинголог-онколог, 
та/або лікар-офтальмолог, та/або лі-
кар-офтальмолог дитячий, та/або лі-
кар-педіатр, та/або лікар-педіатр-нео-
натолог, та/або лікар-пульмонолог, та/
або лікар-пульмонолог дитячий, та/або 
лікар-ревматолог, та/або лікар-ревма-
толог дитячий, та/або лікар-терапевт, 
та/або лікар-терапевт підлітковий, та/
або лікар-токсиколог, та/або лікар-уро-
лог, та/або лікар-уролог дитячий, та/
або лікар-хірург, та/або лікар-хірург ди-
тячий, та/або лікар-хірург-проктолог, 
та/або лікар-хірург-онколог, та/або лі-
кар-хірург судинний, та/або лікар-хірург 
серцево-судинний, та/або лікар-хірург 
торакальний – щонайменше 2 особи 
з даного переліку, які працюють за ос-
новним місцем роботи в цьому закладі.

 y Сестра медична стаціонару – щонай-
менше 4 особи, які працюють за ос-
новним місцем роботи в цьому закла-
ді (цілодобовий пост).

TУ закладі:
 y Лікар-анестезіолог та/або лікар-ане-
стезіолог дитячий (за умови надання 
допомоги дітям) – щонайменше 2 осо-
би з даного переліку, які працюють 
за основним місцем роботи в цьому 
закладі.

 y Лікар-ендоскопіст, та/або лікар з уль-
тразвукової діагностики, та/або лі-
кар-рентгенолог, та/або лікар з проме-
невої терапії, та/або лікар-радіолог, та/
або лікар з радіонуклідної діагности-
ки, та/або лікар з функціональної діа-

гностики – щонайменше одна особа 
з даного переліку, яка працює за ос-
новним місцем роботи або за сумісни-
цтвом в цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання:

TУ закладі:
 y апарат ШВЛ;
 y система централізованого постачан-
ня кисню або кисневий концентратор, 
здатний забезпечувати необхідний 
потік та тиск кисню в системі для ро-
боти апарата/ів ШВЛ;

 y УЗД-апарат з можливістю проведен-
ня доплерографії;

 y електрокардіограф багатоканальний;
 y рентгенівський апарат;
 y ларингоскоп;
 y монітор пацієнта (ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2)– 
щонайменше 2;

 y портативний дефібрилятор з функцією 
синхронізації;

 y автоматичне перемикальне комута-
ційне обладнання (АПКО) та/або блок 
безперебійного живлення та щонай-
менше одне джерело мережі аварій-
ного електроживлення.

TЗа місцем надання медичних послуг:
 y дихальний мішок;
 y автоматичний дозатор лікувальних 
речовин - щонайменше 4;

 y аспіратор (відсмоктувач);
 y глюкометр;
 y пульсоксиметр – щонайменше 4;
 y тонометр та/або тонометр педіатрич-
ний з манжетками для дітей різного 
віку;

 y термометр безконтактний;
 y ваги медичні, ростомір медичний, ме-
дичні ваги для немовлят (для дитячих 
відділень) за потребою.
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Інші вимоги:

TНаявність ліцензії на провадження ді-
яльності, пов’язаної з обігом наркотич-
них засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів.

TУ разі зміни обсягу наданих медичних 
послуг, що виявлено за результатами 
аналізу інформації ЕСОЗ про обсяг фак-
тично наданих медичних послуг, порів-
няно із запланованим у договорі обся-
гом медичних послуг, НСЗУ має право 
ініціювати внесення до нього змін, але 
не рідше, ніж раз на 3 місяці від початку 
дії першого договору за цим пакетом 
медичних послуг. 

ХІРУРГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ ДОРОСЛИМ 
ТА ДІТЯМ У СТАЦІОНАРНИХ УМОВАХ

Обсяг медичних послуг, який надавач 
зобов’язується надавати за догово-
ром відповідно до медичних потреб 
пацієнта/пацієнтки (специфікація)

VV Первинний огляд пацієнта/пацієнтки з 
визначенням його/її маршрутизації.

VV Проведення необхідних лабораторних 
обстежень, зокрема:
 y розгорнутий клінічний аналіз крові;
 y визначення групи крові і резус фак-
тору;

 y біохімічний аналіз крові (загальний 
білок, альфа-амілаза, аспартатаміно-
трансфераза (АсАТ), аланінамінотран-
сфераза (АлАТ), білірубін і його фракції 
(загальний, прямий, непрямий), креа-
тинін, сечовина, сечова кислота, елек-
троліти (натрій, калій, магній, кальцій, 
хлор));

 y коагуляційний гемостаз (тромбіновий 
час, активований частковий (парціаль-
ний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, 
АПТЧ), міжнародне нормалізоване від-
ношення (МНВ));

 y глюкоза в цільній крові або сироватці 
крові;

 y С-реактивний білок (CRP, кількісне ви-
значення);

 y дослідження спинномозкової рідини;
 y тестування на сифіліс, гепатити, ВІЛ, 
SARS-CoV-2;

 y загальний аналіз сечі;
 y бактеріологічні дослідження;
 y гістологічні дослідження;
 y цитологічні дослідження;
 y патоморфологічні дослідження;
 y інші лабораторні дослідження відпо-
відно до потреб пацієнтів.

VV Проведення необхідних інструменталь-
них обстежень відповідно до галузевих 
стандартів у сфері охорони здоров’я, 
зокрема:
 y електрокардіографія (ЕКГ);
 y ультразвукові дослідження, в тому 
числі із проведенням доплерографії;
 y ендоскопічні дослідження (езофаго-
гастродуоденоскопія, колоноскопія 
тощо);

 y рентгенологічні дослідження, в тому 
числі комп’ютерна томографія (в тому 
числі з внутрішньовенним контрасту-
ванням) за умови наявності відповід-
ного обладнання в закладі;

 y магнітно-резонансна томографія (в то-
му числі з внутрішньовенним конт-
растуванням) за умови наявності від-
повідного обладнання в закладі;

 y інші інструментальні дослідження від-
повідно до потреб пацієнтів.

VV Проведення хірургічних операцій.

VV Забезпечення анестезії та анестезіоло-
гічного моніторингу під час проведен-
ня хірургічних операцій та обстежень.
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VV Проведення інтенсивної терапії пацієн-
там у випадку виникнення у них загроз-
ливих для життя станів.

VV У випадку виявлення новоутворення 
під час ургентного або планового опе-
ративного втручання – проведення за-
бору гістологічного матеріалу та гісто-
логічного дослідження та направлення 
пацієнта/пацієнтки з підозрою на он-
кологічне захворювання з висновками 
гістологічного дослідження на мульти-
дисциплінарний (онкологічний) конси-
ліум (групу спеціалістів).

VV Наявність рішення мультидисциплінар-
ної онкологічної комісії щодо планово-
го оперативного втручання з приводу 
злоякісного новоутворення.

VV Забезпечення післяопераційного моні-
торингу та подальшої медикаментоз-
ної терапії.

VV Своєчасне знеболення (при необхід-
ності, анестезіологічне забезпечення) 
на всіх етапах діагностики та лікуван-
ня, цілодобовий доступ до ненарко-
тичних та наркотичних знеболюваль-
них засобів.

VV Забезпечення лікарськими засобами 
відповідно до Національного переліку 
основних лікарських засобів, медич-
ними виробами та розхідними матеріа-
лами.

VV Забезпечення цілодобового лікарсько-
го та медсестринського догляду за па-
цієнтами.

VV Проведення консультацій лікарями ін-
ших спеціальностей.

VV Направлення пацієнтів при наявності 
показань в інші заклади/підрозділи 
для надання їм вторинної (спеціалізо-
ваної), третинної (високоспеціалізова-
ної) медичної допомоги.

VV Надання реабілітаційних послуг при 
відсутності протипоказань в гострому 
періоді та направлення пацієнтів для от-
римання реабілітаційних послуг у підго-
строму та відновному періодах або по-
слуг з паліативної медичної допомоги.

VV Проведення заходів з профілактики за-
хворювань.

VV Харчування пацієнтів в умовах стаціо-
нару.

Умови закупівлі медичних послуг

Умови надання послуги: 
 y стаціонарно.

Підстави надання послуги:
 y направлення лікаря з надання ПМД, 
якого обрано за декларацією про ви-
бір лікаря;

 y направлення лікуючого лікаря;
 y доставлення бригадою екстреної 
(швидкої) медичної допомоги;

 y переведення з іншого закладу/клініч-
ного підрозділу закладу;

 y самозвернення у невідкладному стані.

Вимоги до організації надання по-
слуги:

TНаявність приймального відділення з 
приймально-оглядовим боксом або від-
ділення невідкладної (екстреної) ме-
дичної допомоги для проведення пер-
винного огляду пацієнта/пацієнтки та 
визначення подальшої його/її маршру-
тизації.

TНаявність відділення / палати інтенсив-
ної терапії для проведення цілодобової 
інтенсивної терапії та моніторингу, об-
ладнаних відповідно до табелю матері-
ально-технічного оснащення.

TНаявність операційного блоку, облад-
наного відповідно до табелю матері-
ально-технічного оснащення.
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TЗабезпечення можливості проведен-
ня лабораторних досліджень у закладі 
або на умовах договору підряду.

TЗабезпечення можливості проведення 
інструментальних досліджень у закла-
ді або на умовах договору підряду.

TОрганізація забезпечення компонента-
ми та препаратами крові.

TНаявність рішення мультидисциплі-
нарної (онкологічної) групи спеціаліс-
тів (кон силіуму) для проведення пла-
нових оперативних втручань з приводу 
злоякісного новоутворення.

TОрганізація забору гістологічного ма-
теріалу та проведення гістологічного 
дослідження за умови виявлення но-
воутворення. 

TВзаємодія з іншими надавачами ме-
дичних послуг для своєчасного та 
ефективного надання допомоги паці-
єнтам.

TНаявність затвердженої програми з 
інфекційного контролю та дотриман-
ня заходів із запобігання інфекціям, 
пов’язаним з наданням медичної до-
помоги, відповідно до чинних наказів 
МОЗ України.

TНаявність локальних документів з ін-
фекційного контролю за особливо не-
безпечними інфекційними хворобами 
(ОНІХ) та запобігання їх розповсю-
дженню з обов’язково відпрацьова-
ним сценарієм щодо впровадження 
протиепідемічного режиму у ЗОЗ та 
його суворого дотримання в організа-
ції роботи та наданні медичної допомо-
ги в умовах виникнення пандемії, а та-
кож у випадку виникнення осередку 
інфікування ОНІХ (зокрема, гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спри-
чиненої коронавірусом SARS-CoV-2).

TЗабезпечення права пацієнта/пацієнт-
ки, який/яка перебуває на лікуванні у 
відділенні інтенсивної терапії, на до-

пуск до нього/неї відвідувачів 24 го-
дини на добу в будь-який день тижня 
згідно з правилами, визначеними у на-
казі МОЗ України від 15.06.2016 №  592 
«Порядок допуску відвідувачів до па-
цієнтів, які перебувають на стаціонар-
ному лікуванні у відділенні інтенсивної 
терапії».

TНаявність внутрішньої системи управ-
ління і контролю якості та безпеки 
медичної діяльності з дотриманням 
вимог до їх організації і проведення 
відповідно до чинного законодавства 
із здійсненням безперервного моніто-
рингу індикаторів оцінки та критеріїв 
доступності, якості, безпеки надан-
ня медичної допомоги за напрямом 
її надання, ефективного контролю та 
управління якістю ЗОЗ для забезпе-
чення прав пацієнта/пацієнтки на от-
римання медичної допомоги необхід-
ного обсягу та належної якості.

TЗдійснення закупівлі лікарських засо-
бів та медичних виробів, необхідних 
для надання медичної допомоги від-
повідно до галузевих стандартів у 
сфері охорони здоров’я. Організація 
ефективного управління запасами лі-
карських засобів, медичних виробів 
та витратних матеріалів, закуплених 
закладом або отриманих для виконан-
ня програм та здійснення централізо-
ваних заходів з охорони здоров’я МОЗ 
України. Використання та збереження 
залишків лікарських засобів та медич-
них виробів, необхідних для лікування 
пацієнтів, в тому числі після закінчен-
ня дії договору.

TЗабезпечення оцінки стану здоров’я паці-
єнта/пацієнтки, в тому числі виявлення 
ознак насильства та дотримання вимог 
законодавства в сфері протидії на-
сильству. Дотримання прав людини у 
закладі охорони здоров’я, у відповідно-
сті до рекомендацій Уповноваженого із 
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прав людини Верховної Ради України, 
та положень Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод, Кон-
венції про права осіб із інвалідністю.

Вимоги до спеціалізації та кількості 
фахівців:

TЗа місцем надання медичних послуг:
 y Лікар-акушер-гінеколог та/або лікар- 
гінеколог дитячого та підліткового 
віку, та/або лікар-гінеколог-онколог, та/
або лікар-кардіолог інтервенцій ний, та/
або лікар-комбустіолог, та/або лікар- 
нейрохірург, та/або лікар-нейро хірург 
дитячий, та/або лікар-онколог, та/або 
лікар-онколог дитячий, та/або лікар-ор-
топед-травматолог, лікар-ортопед-трав-
матолог дитячий, та/або лікар-отола-
ринголог, та/або лікар-отоларинголог 
дитячий, та/або лікар-отоларинголог- 
онколог, та/або лікар-офтальмолог, та/
або лікар-офтальмолог дитячий, та/або 
лікар-уролог, та/або лікар-уролог дитя- 
чий, та/або лікар-хірург, та/або лікар- 
хірург дитячий, та/або лікар-хірург-прок-
толог, та/або лікар-хірург-онколог, та/
або лікар-хірург судинний, та/або лі-
кар-хірург серцево-судинний, та/або 
лікар-хірург торакальний, лікар-сто-
матолог-хірург – щонайменше 3 особи 
з даного переліку, які працюють за ос-
новним місцем роботи в цьому закладі.

 y Сестра медична стаціонару – щонай-
менше 4 особи, які працюють за ос-
новним місцем роботи в цьому закладі. 

 y Сестра медична операційна – що-
найменше 2 особи, які працюють за 
основним місцем роботи в цьому за-
кладі.

TУ закладі:
 y Лікар-анестезіолог та/або лікар-анесте-
зіолог дитячий – щонайменше 2 особи 
з даного переліку, які працюють за ос-
новним місцем роботи в цьому закладі.

 y Лікар-ендоскопіст, та/або лікар з уль-
тразвукової діагностики, та/або лікар- 
рентгенолог, та/або лікар з промене-

вої терапії, та/або лікар-радіолог, та/
або лікар з радіонуклідної діагности-
ки – щонайменше одна особа з дано-
го переліку, яка працює за основним 
місцем роботи або за сумісництвом в 
цьому закладі.

 y Лікар-епідеміолог – щонайменше 1 
осо ба, яка працює за основним міс-
цем роботи або за сумісництвом в 
цьому закладі. 

 y Сестра медична-анестезист – щонай-
менше 2 особи, які працюють за ос-
новним місцем роботи в цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання:

TУ закладі:
 y УЗД-апарат з можливістю проведен-
ня доплерографії;

 y електрокардіограф багатоканальний;
 y рентгенівський апарат;
 y портативний дефібрилятор з функці-
єю синхронізації;

TЗа місцем надання медичних послуг:
 y апарат ШВЛ – щонайменше 2;
 y система централізованого постачан-
ня кисню, здатна забезпечувати необ-
хідний потік та тиск кисню в системі 
для роботи апарата/ів ШВЛ;

 y наркозний апарат/станція;
 y ларингоскоп;
 y монітор пацієнта (ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2) 
– щонайменше 2;

 y пульсоксиметр – щонайменше 2;
 y автоматичний дозатор лікувальних 
речовин – щонайменше 4;

 y аспіратор (відсмоктувач);
 y глюкометр;
 y тонометр та/або тонометр педіатрич-
ний з манжетками для дітей різного 
віку;

 y коагулятор (моно-, біполярний);
 y термометр безконтактний;
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 y автоматичне перемикальне комута-
ційне обладнання (АПКО) та щонай-
менше одне джерело мережі аварій-
ного електроживлення.

Інші вимоги:

TНаявність ліцензії на провадження ді-
яльності, пов’язаної з обігом наркотич-
них засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів.

TУ разі зміни обсягу наданих медичних 
послуг, що виявлено за результатами 
аналізу інформації ЕСОЗ про обсяг фак-
тично наданих медичних послуг, порів-
няно із запланованим у договорі обся-
гом медичних послуг, НСЗУ має право 
ініціювати внесення до нього змін, але 
не рідше, ніж раз на 3 місяці від початку 
дії першого договору за цим пакетом 
медичних послуг.
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  ПРІОРИТЕТНІ ПОСЛУГИ

МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ 
ГОСТРОМУ МОЗКОВОМУ ІНСУЛЬТІ 
В СТАЦІОНАРНИХ УМОВАХ

Обсяг медичних послуг, який надавач 
зобов’язується надавати за догово-
ром відповідно до медичних потреб 
пацієнта/пацієнтки (специфікація)

VV Первинний огляд пацієнта/пацієнтки 
лікарем, який має відповідну підготов-
ку з надання медичної допомоги при 
гострому мозковому інсульті. 

VV Проведення термінової нейровізуаліза-
ції (КТ або МРТ) всім пацієнтам з підоз-
рою на гострий мозковий інсульт відпо-
відно до галузевих стандартів у сфері 
охорони здоров’я (не пізніше 60 хви- 
лин з моменту звернення пацієнта/па-
цієнтки з підозрою на гострий мозко-
вий інсульт, який/яка є кандидатом для 
проведення тромболізису, в заклад або 
доставлення його/її бригадою екстре-
ної (швидкої) медичної допомоги та не 
пізніше 24 годин з моменту звернення 
усіх інших пацієнтів з підозрою на гост-
рий мозковий інсульт в заклад або до-
ставлення його/її бригадою екстреної 
(швидкої) медичної допомоги). Забез-
печення анестезіологічного супроводу 
пацієнта/пацієнтки для проведення 
нейровізуалізації. 

VV Моніторинг клінічних, лабораторних, ін-
струментальних показників відповідно 
до галузевих стандартів у сфері охоро-
ни здоров’я.

VV Проведення лабораторних досліджень 
у цілодобовому режимі, зокрема:
 y розгорнутий клінічний аналіз крові з 
підрахунком числа тромбоцитів;
 y біохімічний аналіз крові (С-реактив-
ний білок, аспартатамінотрансфера-
за (АсАТ), аланінамінотрансфераза 

(АлАТ), креатинін, сечовина, натрій, 
калій, тропонін);

 y глюкоза в цільній крові або сироватці 
крові;

 y коагуляційний гемостаз (протромбіно-
вий час, активований частковий тром-
бопластиновий час (АЧТЧ), міжнарод-
не нормалізоване відношення (МНВ));

 y загальний аналіз сечі;
 y інші лабораторні дослідження відпо-
відно до медичних потреб пацієнта/
пацієнтки.

 y Проведення інструментальних дослі-
джень, зокрема:

 y КТ або МРТ (у цілодобовому режимі); 
 y ЕКГ (у цілодобовому режимі);
 y УЗД з проведенням доплерографії;
 y інші інструментальні дослідження від-
повідно до медичних потреб пацієн-
та/пацієнтки.

VV Проведення системної тромболітичної 
терапії (при ішемічному інсульті), вклю-
чаючи забезпечення необхідними лікар-
ськими засобами, із лабораторним та 
нейровізуалізаційним контролем після 
її проведення.

VV Застосування ендоваскулярних мето-
дів лікування за наявності відповідних 
умов в закладі або направлення паці-
єнта/пацієнтки в інший заклад, який 
може проводити ендоваскулярні ней-
роінтервенційні втручання, відповідно 
до клінічного маршруту пацієнта/паці-
єнтки.

VV Забезпечення проведення нейрохірур-
гічної допомоги за наявності відповід-
них умов в закладі або направлення па-
цієнта/пацієнтки в інший заклад, який 
може проводити нейрохірургічні втру-
чання, відповідно до клінічного марш-
руту пацієнта/пацієнтки.
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VV Своєчасне знеболення на всіх етапах 
діагностики та лікування: обов’язкове 
анестезіологічне забезпечення під час 
виконання всіх інвазивних діагностич-
них та інших лікувальних процедур, ці-
лодобовий доступ до ненаркотичних та 
наркотичних знеболювальних засобів.

VV Забезпечення лікарськими засобами 
відповідно до Національного переліку 
основних лікарських засобів, медични-
ми виробами та розхідними матеріала-
ми відповідно до галузевих стандартів 
у сфері охорони здоров’я.

VV Проведення та документування скри-
нінгу щодо порушень ковтання (тест на 
дисфагію) у всіх пацієнтів при посту-
пленні та перед початком годування 
чи прийому ліків через рот (не пізніше  
24 годин після госпіталізації).

VV Проведення консультації логопеда або 
терапевта мови та мовлення у перші  
48 годин після госпіталізації.

VV Проведення консультації лікаря-пси-
холога або лікаря-психотерапевта, або 
психолога.

VV Проведення заходів із вторинної профі-
лактики інсульту.

VV Направлення пацієнта/пацієнтки до ін-
шого закладу охорони здоров’я для от-
римання необхідної медичної допомоги 
відповідно до затверджених головним 
лікарем/медичним директором клініч-
ного маршруту пацієнта/пацієнтки. 

VV Надання послуг з медичної реабілітації 
в гострому періоді інсульту та направ-
лення пацієнтів для отримання послуг 
з медичної реабілітації у підгострому/
відновному періоді інсульту.

VV Оцінка тяжкості порушень життєдіяль-
ності на момент виписки за модифіко-
ваною шкалою Ренкіна (МШР).

VV Розроблення та організація навчання 
для родини / доглядачів з наступних пи-
тань: методи особистої гігієни, стратегії 
спілкування, техніки переміщення, про-
філактики ускладнень та інших специ-
фічних проблем, пов’язаних з гострим 
мозковим інсультом, контроль за без-
печним ковтанням та відповідної зміни 
дієти, допомоги регулювання поведінки 
при психосоціальних проблемах.

VV Харчування пацієнтів в умовах стаціо-
нару.

VV Забезпечення пацієнтів з бульбарним 
синдромом та дисфагією лікарськими 
засобами для парентерального харчу-
вання та препаратами для ентерально-
го харчування.

Умови закупівлі медичних послуг

Умови надання послуги: 
 y стаціонарно.

Підстави надання послуги:
 y доставлення бригадою екстреної 
(швидкої) медичної допомоги;

 y переведення з іншого закладу та/або 
клінічного підрозділу закладу;

 y самозвернення у невідкладному стані 
пацієнтів із наступними діагнозами:
- І60 Субарахноїдальний крововилив;
- І61 Внутрішньомозковий крововилив;
- І62 Інший нетравматичний внутріш-

ньочерепний крововилив;
- I63 Інфаркт головного мозку;
- I67.6 Негнійний тромбоз внутрішньо-

черепного венозного синуса.

Вимоги до організації надання по-
слуги:

TНаявність приймального відділення з 
можливістю проведення первинного 
огляду або місця проведення тромбо-
лізису, в якому може бути забезпече-
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ний повноцінний первинний огляд за 
алгоритмом АВСD, зокрема безперерв-
ний моніторинг сатурації крові киснем 
(пульсоксиметрія), АТ (в автоматично-
му режимі), ЕКГ, а також забезпечення 
прохідності дихальних шляхів (відпо-
відно до сучасних принципів), безпе-
рервна інгаляція кисню тощо.

TНаявність неврологічного / нейрохірур-
гічного відділення або неврологічних/ 
нейрохірургічних ліжок (щонайменше  
4 обладнаних ліжка для постійного 
моніторингу ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2, темпе-
ратури тіла та з можливістю цілодобо-
вої подачі кисню).

TНаявність відділення анестезіології та 
інтенсивної терапії або палати інтен-
сивної терапії (щонайменше 4 облад-
наних ліжка інтенсивної терапії для 
постійного моніторингу ЧСС, ЕКГ, АТ, 
SpO2 та з можливістю цілодобової по-
дачі кисню).

TНаявність цілодобового доступу до 
нейровізуалізації за місцем надання 
медичних послуги.

TЗабезпечення можливості цілодобового 
проведення лабораторних досліджень у 
закладі відповідно до галузевих стан-
дартів у сфері охорони здоров’я.

TЗабезпечення можливості проведення 
інструментальних досліджень у закла-
ді відповідно до галузевих стандартів у 
сфері охорони здоров’я.

TЗабезпечення адекватної оксигеноте-
рапії під час внутрішньогоспітального 
транспортування та нейровізуалізації.

TЗабезпечення цілодобового лікарсько-
го та медсестринського догляду за па-
цієнтом/пацієнткою.

TЗабезпечення можливості проведення 
консультації лікаря-терапевта, ліка ря-
кардіолога, лікаря-нейрохірурга, лікаря- 
уролога, лікаря-хірурга, лікаря-ендо-
кринолога, лікаря-ендоскопіста.

TЗабезпечення консультації лікаря з фі-
зичної та реабілітаційної медицини та/
або фізичного терапевта, та/або ерго-
терапевта у перші 48 годин після гос-
піталізації та проведення заходів з ме-
дичної реабілітації.

TЗабезпечення проведення консульта-
ції логопеда (терапевта мови та мов-
лення) у перші 48 годин після госпіта-
лізації.

TЗабезпечення проведення консультації 
лікаря-психолога або лікаря-психотера-
певта, або психолога.

TНаявність системи попереднього інфор-
мування закладу охорони здоров’я про 
наближення пацієнта/пацієнтки з го-
стрим мозковим інсультом для актива-
ції ресурсів закладу охорони здоров’я з 
метою забезпечення можливості про-
ведення реваскуляризаційної терапії в 
межах «терапевтичного вікна».

TОрганізація забезпечення компонента-
ми та препаратами крові.

TОрганізація та проведення спеціально-
го навчання всіх співробітників, які за-
лучені до надання послуг, з тромболі-
тичної терапії, інтенсивної терапії, щодо 
скорочення терміну «від дверей до гол-
ки» на етапі проведення тромболітичної 
терапії, використання шкал (наприклад, 
NIHSS, ASPECTS, GCS, Індекс Бартел, 
шкала Ренкіна), скринінгу щодо дисфа-
гії, оцінювання потреби у реабілітації.

TНаявність затвердженої програми з ін-
фекційного контролю та дотримання 
заходів із запобігання інфекціям, пов’я-
заним з наданням медичної допомо-
ги, відповідно до чинних наказів МОЗ 
України.

TНаявність локальних документів з ін-
фекційного контролю за особливо не-
безпечними інфекційними хворобами 
(ОНІХ) та запобігання їх розповсю-
дженню з обов’язково відпрацьованим 
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сценарієм щодо впровадження проти-
епідемічного режиму у ЗОЗ та його су-
ворого дотримання в організації робо-
ти та наданні медичної допомоги в 
умовах виникнення пандемії, а також у 
випадку виникнення осередку інфіку-
вання ОНІХ (зокрема, гострої респіра-
торної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2).

TЗабезпечення права пацієнта/пацієнт-
ки, який/яка перебуває на лікуванні у 
відділенні інтенсивної терапії, на допуск 
до нього/неї відвідувачів 24 години на 
добу в будь-який день тижня згідно з 
правилами, визначеними у наказі МОЗ 
України від 15.06.2016 №  592 «Порядок 
допуску відвідувачів до пацієнтів, які пе-
ребувають на стаціонарному лікуванні у 
відділенні інтенсивної терапії».

TНаявність внутрішньої системи управ-
ління і контролю якості та безпеки 
медичної діяльності з дотриманням 
вимог до їх організації і проведення 
відповідно до чинного законодавства 
із здійсненням безперервного моніто-
рингу індикаторів оцінки та критеріїв 
доступності, якості, безпеки надання 
медичної допомоги за напрямом її на-
дання, ефективного контролю та управ-
ління якістю ЗОЗ для забезпеченн я 
прав пацієнта/пацієнтки на отримання 
медичної допомоги необхідного обсягу 
та належної якості.

TЗдійснення закупівлі лікарських засо-
бів та медичних виробів, необхідних 
для надання медичної допомоги відпо-
відно до галузевих стандартів у сфері 
охорони здоров’я. Організація ефектив-
ного управління запасами лікарських 
засобів, медичних виробів та витратних 
матеріалів, закуплених закладом або 
отриманих для виконання програм та 
здійснення централізованих заходів з 
охорони здоров’я МОЗ України. Викори-
стання та збереження залишків лікар-

ських засобів та медичних виробів, не-
обхідних для лікування пацієнтів, в тому 
числі після закінчення дії договору.

TЗатверджений головним лікарем/ме-
дичним директором клінічний маршрут 
пацієнта/пацієнтки в медичному закла-
ді з лікування ішемічного та геморагіч-
ного інсульту, який передбачає можли-
вість переводу пацієнтів в інші заклади.

TКоректне ведення медичної карти ста-
ціонарного хворого (форма №003/о) з 
обов’язковим обґрунтуванням клінічно-
го діагнозу та вказанням усіх важливих 
діагностичних, лікувальних, реабіліта-
ційних і профілактичних процедур, які 
проводяться пацієнту/пацієнтці. 

TЗабезпечення оцінки стану здоров’я 
пацієнта/пацієнтки, в тому числі вияв-
лення ознак насильства та дотримання 
вимог законодавства в сфері протидії 
насильству. Дотримання прав людини у 
закладі охорони здоров’я, у відповідно-
сті до рекомендацій Уповноваженого із 
прав людини Верховної Ради України, та 
положень Конвенції про захист прав лю-
дини і основоположних свобод, Конвен-
ції про права осіб із інвалідністю.

Додаткові вимоги до організації на-
дання послуги:

TОкремий підрозділ (відділення) для па-
цієнтів з гострим мозковим інсультом, 
яке працює цілодобово, щонайменше 
з 8 ліжками, принаймні 6 з яких облад-
нані для постійного моніторингу (ЧСС, 
ЕКГ, АТ, SpO2, температура тіла) з мож-
ливістю цілодобової подачі кисню.

TНаявність відділення анестезіології та 
інтенсивної терапії (щонайменше 6 об-
ладнаних ліжок для інтенсивної терапії) 
з можливістю цілодобової подачі кисню.

TНаявність нейрохірургічного відділення 
з операційним блоком, де можуть прово-
дитись відкриті нейрохірургічні втручан-
ня (трепанація черепа, декомпресійна 
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краніотомія, забезпечення дренування 
шлуночків мозку, видалення гематом).

TНаявність кабінету/відділення ангіогра-
фії, оснащеного ангіографом з нейроін-
тервенційними функціями.

TМожливість невідкладного виявлення 
оклюзії великої мозкової артерії в най-
гострішому періоді ішемічного інсуль-
ту, аневризми судин головного мозку 
при субарахноїдальному крововиливі 
або артеріо-венозної мальформації при 
внутрішньомозковому крововиливі і 
проведення механічної тромбектомії/
інших ендоваскулярних втручань.

TМожливість проведення трансторакаль-
ної ехокардіографії, дуплексного ска-
нування судин шиї протягом 72 годин 
після госпіталізації.

Вимоги до спеціалізації та кількості 
фахівців:

TЗа місцем надання медичних послуг:
 y Лікар-невропатолог та/або лікар-ней-
рохірург, який має відповідну підго-
товку з надання медичної допомоги 
при гострому мозковому інсульті – 
щонайменше 4 особи з даного перелі-
ку, які працюють за основним місцем 
роботи в цьому закладі (цілодобовий 
пост).

 y Лікар-анестезіолог – щонайменше 
4 особи, які працюють за основним 
місцем роботи в цьому закладі (ціло-
добовий пост).

 y Сестра медична – щонайменше 4 осо-
би, які працюють за основним місцем 
роботи в цьому закладі (цілодобовий 
пост).

TУ закладі:
 y Лікар з фізичної та реабілітаційної 
медицини та/або лікар з лікувальної 
фізкультури, та/або лікар з лікуваль-
ної фізкультури і спортивної медици-
ни, та/або фізичний терапевт, та/або 
ерготерапевт – щонайменше 2 особи 
з даного переліку, які працюють за ос-

новним місцем роботи або за суміс-
ництвом у цьому закладі.

 y Лікар-психолог та/або лікар-психоте-
рапевт, та/або психолог – щонаймен-
ше одна особа з даного переліку, яка 
працює за основним місцем роботи 
або за сумісництвом у цьому закладі.

Додаткові вимоги до спеціалізації та 
кількості фахівців:

TЗа місцем надання медичних послуг:
 y Лікар-нейрохірург, який має відпо-
відну підготовку з надання медичної 
допомоги при гострому мозковому ін-
сульті – щонайменше 4 особи, які пра-
цюють за основним місцем роботи в 
цьому закладі (цілодобовий пост).

 y Лікар-нейрохірург та/або лікар-невро-
патолог, та/або лікар-хірург судинний, 
та/або лікар-радіолог, який має відпо-
відну підготовку з ендоваскулярних 
втручань при гострому мозковому ін-
сульті – щонайменше 2 особи з даного 
переліку, які працюють за основним 
місцем роботи в цьому закладі.

 y Сестра медична операційна – щонай-
менше 4 особи, які працюють за ос-
новним місцем роботи в цьому закла-
ді (цілодобовий пост).

 y Сестра медична-анестезист – щонай-
менше 4 особи, які працюють за ос-
новним місцем роботи в цьому закла-
ді (цілодобовий пост).

 y Сестра медична – щонайменше 4 осо-
би, які працюють за основним місцем 
роботи в цьому закладі, на 4 ліжка 
(цілодобовий пост за місцем надання 
медичних послуг).

TУ закладі:
 y Лікар з фізичної та реабілітаційної ме-
дицини та/або лікар з лікувальної фіз-
культури, та/або лікар з лікувальної 
фізкультури і спортивної медицини, та/
або фізичний терапевт, та/або ерготе-
рапевт – щонайменше 3 особи з дано-
го переліку, які працюють за основним 
місцем роботи в цьому закладі.
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Вимоги до переліку обладнання:

TЗа місцем надання медичних послуг:
 y спіральний комп’ютерний томограф 
(СКТ) зі шприц-інжектором для прове-
дення ангіографії та/або магнітно-резо-
нансний томограф (МРТ) з режимами 
визначення геморагії (T2*/GRE/SWI) та 
безконтрастною ангіографією (ToF), які 
працюють в цілодобовому режимі;

 y апарат ШВЛ;
 y система централізованого постачан-
ня кисню, здатна забезпечувати необ-
хідний потік та тиск кисню в системі 
для роботи апарата/ів ШВЛ;

 y наркозний апарат/станція;
 y УЗД-апарат з можливістю проведен-
ня доплерографії;

 y функціональне ліжко – щонайменше 4;
 y електрокардіограф багатоканальний;
 y монітор пацієнта (ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2) 
– щонайменше 4;

 y пульсоксиметр – щонайменше 4;
 y автоматичний дозатор лікувальних ре-
човин – щонайменше 4;

 y глюкометр;
 y ларингоскоп;
 y дихальний мішок;
 y портативний дефібрилятор з функцією 
синхронізації;

 y термометр безконтактний;
 y ваги для зважування пацієнта/па-
цієнтки для розрахунку медичних 
препаратів або функціональне ліжко- 
ваги;

 y пристосування для ентерального хар-
чування – щонайменше 2;

 y аспіратор (відсмоктувач);
 y протипролежневий матрац – щонай-
менше 2;

 y автоматичне перемикальне комута-
ційне обладнання (АПКО) та щонай-
менше одне джерело мережі аварій-
ного електроживлення.

Додаткові вимоги до переліку облад-
нання:

TЗа місцем надання медичних послуг:
 y автоматичний дозатор лікувальних ре-
човин – щонайменше 7;

 y функціональне ліжко – щонайменше 6;
 y портативний експрес-коагулометр.

Інші вимоги:

TНаявність ліцензії на провадження гос-
подарської діяльності з медичної прак-
тики за спеціальністю неврологія та/
або нейрохірургія, анестезіологія.

TНаявність ліцензії на провадження ді-
яльності, пов’язаної з обігом наркотич-
них засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів.

TНаявність ліцензії на право проваджен-
ня діяльності з використання джерел 
іонізуючого випромінювання (за наяв-
ності обладнання з джерелом іонізую-
чого випромінювання).

TУ разі зміни обсягу наданих медичних 
послуг, що виявлено за результатами 
аналізу інформації ЕСОЗ про обсяг фак-
тично наданих медичних послуг, порів-
няно із запланованим у договорі обся-
гом медичних послуг, НСЗУ має право 
ініціювати внесення до нього змін, але 
не рідше, ніж раз на 3 місяці від початку 
дії першого договору за цим пакетом 
медичних послуг. 

МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ 
ГОСТРОМУ ІНФАРКТІ МІОКАРДА

Обсяг медичних послуг, який надавач 
зобов’язується надавати за догово-
ром відповідно до медичних потреб 
пацієнта/пацієнтки (специфікація) 

VV Первинний огляд пацієнта/пацієнтки 
лікарем, оцінка загального стану та 
життєво важливих функцій. 
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VV Екстрене визначення основних біохі-
мічних показників і специфічних кар-
діологічних тестів крові для підтвер-
дження пошкодження кардіоміоцитів, 
диференціальної діагностики та дина-
мічного спостереження за пацієнтами.

VV Безперервний моніторинг стану паці-
єнтів відповідно до галузевих стандар-
тів у сфері охорони здоров’я.

VV Проведення лабораторних досліджень 
у цілодобовому режимі у закладі, зо-
крема:
 y розгорнутий клінічний аналіз крові;
 y визначення групи крові і резус фактору;
 y біохімічний аналіз крові (загальний 
білок, альфа-амілаза, аспартатаміно-
трансфераза (АсАТ), аланінаміно-
трансфераза (АлАТ), білірубін і його 
фракції (загальний, прямий, непря-
мий), креатинін, хлор, калій, натрій);

 y коагуляційний гемостаз (тромбіновий 
час, активований частковий (парціаль-
ний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, 
АПТЧ), міжнародне нормалізоване від-
ношення (МНВ));

 y глюкоза в цільній крові або сироватці 
крові;

 y кількісне визначення маркерів ушко-
дження міокарда: тропоніни І та/або Т, 
креатинкіназа ізоферменти (МВ) в си-
роватці крові;

 y загальний аналіз сечі;
 y інші лабораторні дослідження відпо-
відно до медичних потреб пацієнтів/
пацієнток.

VV Проведення інструментальних дослі-
джень у цілодобовому режимі, зокрема:
 y ангіографічне дослідження коронар-
них судин;

 y електрокардіографія (ЕКГ);
 y ехокардіографія (ЕХО-КГ);

 y рентгенологічне дослідження органів 
грудної клітини;

 y інші інструментальні дослідження від-
повідно до медичних потреб пацієн-
тів/пацієнток.

VV Забезпечення повного спектру медич-
ної допомоги для проведення екстре-
них катетеризацій коронарних артерій 
серця і відновлення кровотоку по ін-
фаркт-залежній артерії.

VV Своєчасне знеболення на всіх етапах 
діагностики та лікування: обов’язкове 
анестезіологічне забезпечення під час 
виконання всіх інвазивних діагностич-
них та інших лікувальних процедур, ці-
лодобовий доступ до ненаркотичних та 
наркотичних знеболювальних засобів.

VV Забезпечення лікарськими засобами 
відповідно до Національного переліку 
основних лікарських засобів, медични-
ми виробами та розхідними матеріала-
ми відповідно до галузевих стандартів 
у сфері охорони здоров’я.

VV Проведення термінових консультацій 
лікарями інших спеціальностей, у тому 
числі телемедичних консультацій, від-
повідно до клінічної ситуації.

VV Надання послуг з медичної реабілітації 
в гострому періоді та направлення па-
цієнтів для отримання послуг з медич-
ної реабілітації у підгострому/відновно-
му періоді.

VV Харчування пацієнтів в умовах стаціо-
нару.

Умови закупівлі медичних послуг 

Умови надання послуги: 
 y стаціонарно.

Підстави надання послуги:
 y доставлення бригадою екстреної 
(швидкої) медичної допомоги;
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 y переведення з іншого закладу та/або 
клінічного підрозділу закладу;

 y самозвернення у невідкладному стані 
пацієнтів із наступними діагнозами:

 y I21 Гострий інфаркт міокарда;
 y I22 Повторний інфаркт міокарда.

Вимоги до організації надання по-
слуги:

TНаявність відділення або ліжок кар-
діологічного профілю – щонайменше  
4 обладнаних ліжок для постійного мо-
ніторингу ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2, темпера-
тури тіла та з можливістю цілодобової 
подачі кисню.

TНаявність відділення інтервенційної 
кардіології та реперфузійної терапії, що 
включає катетеризаційну лабораторію, 
яка працює в цілодобовому режимі, 
або кардіологічне відділення з рент-
ген-операційним блоком, який працює 
в цілодобовому режимі, та палати або 
відділення інтенсивної терапії.

TЗабезпечення можливості цілодобо-
вого проведення лабораторних дослі-
джень відповідно до галузевих стан-
дартів у сфері охорони здоров’я.

TЗабезпечення постійного моніторингу 
стану пацієнтів відповідно до галузе-
вих стандартів у сфері охорони здо-
ров’я.

TОрганізація забезпечення компонента-
ми та препаратами крові.

TЗабезпечення можливості проведення 
термінових консультацій лікарями ін-
ших спеціальностей, у тому числі теле-
медичних консультацій, відповідно до 
клінічної ситуації.

TЗабезпечення цілодобового лікарсько-
го та медсестринського догляду за па-
цієнтом/пацієнткою.

TЗабезпечення надання допомоги паці-
єнтам з гострим інфарктом міокарда 

(взаємодія з іншими закладами охоро-
ни здоров’я та службою екстреної ме-
дичної допомоги відповідно до уніфі-
кованих клінічних протоколів медичної 
допомоги).

TЗабезпечення консультації лікаря з фі-
зичної та реабілітаційної медицини та/
або фізичного терапевта, та/або ерго-
терапевта, визначення та проведення 
реабілітаційних заходів при потребі за 
відсутності протипоказань.

TНаявність затвердженої програми з ін-
фекційного контролю та дотримання 
заходів із запобігання інфекціям, пов’я-
заним з наданням медичної допомо-
ги, відповідно до чинних наказів МОЗ 
України.

TНаявність локальних документів з ін-
фекційного контролю за особливо 
небезпечними інфекційними хвороба-
ми (ОНІХ) та запобігання їх розповсю-
дженню з обов’язково відпрацьованим 
сценарієм щодо впровадження про-
тиепідемічного режиму у ЗОЗ та його 
суворого дотримання в організації ро-
боти та наданні медичної допомоги в 
умовах виникнення пандемії, а також 
у випадку виникнення осередку інфіку-
вання ОНІХ (зокрема, гострої респіра-
торної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2).

TЗабезпечення права пацієнта/пацієнт-
ки, який/яка перебуває на лікуванні у 
відділенні інтенсивної терапії, на до-
пуск до нього/неї відвідувачів 24 го-
дини на добу в будь-який день тижня 
згідно з правилами, визначеними у на-
казі МОЗ України від 15.06.2016 №  592 
«Порядок допуску відвідувачів до па-
цієнтів, які перебувають на стаціонар-
ному лікуванні у відділенні інтенсивної 
терапії».

TНаявність внутрішньої системи управ-
ління і контролю якості та безпеки 
медичної діяльності з дотриманням 
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вимог до їх організації і проведення 
відповідно до чинного законодавства 
із здійсненням безперервного моніто-
рингу індикаторів оцінки та критеріїв 
доступності, якості, безпеки надання 
медичної допомоги за напрямом її на-
дання, ефективного контролю та управ-
ління якістю ЗОЗ для забезпечення 
прав пацієнта/пацієнтки на отримання 
медичної допомоги необхідного обсягу 
та належної якості.

TЗдійснення закупівлі лікарських за-
собів та медичних виробів, необхід-
них для надання медичної допомоги 
відповідно до галузевих стандартів у 
сфері охорони здоров’я. Організація 
ефективного управління запасами лі-
карських засобів, медичних виробів 
та витратних матеріалів, закуплених 
закладом або отриманих для виконан-
ня програм та здійснення централізо-
ваних заходів з охорони здоров’я МОЗ 
України. Використання та збереження 
залишків лікарських засобів та медич-
них виробів, необхідних для лікування 
пацієнтів, в тому числі після закінчен-
ня дії договору.

TНаявність затвердженого клінічного 
маршруту пацієнта/пацієнтки з інфарк-
том міокарда, в тому числі, для прове-
дення ургентної інвазивної перкутанної 
процедури реперфузії (стентування).

TКоректне ведення медичної карти ста-
ціонарного хворого (форма №003/о) з 
обов’язковим обґрунтуванням клініч-
ного діагнозу та вказанням усіх важли-
вих діагностичних, лікувальних, реабі-
літаційних і профілактичних процедур, 
які проводяться пацієнту/пацієнтці.

TЗабезпечення оцінки стану здоров’я 
пацієнта/пацієнтки, в тому числі вияв-
лення ознак насильства та дотримання 
вимог законодавства в сфері протидії 
насильству. Дотримання прав людини 
у закладі охорони здоров’я, у відповід-

ності до рекомендацій Уповноваженого 
із прав людини Верховної Ради України, 
та положень Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод, Кон-
венції про права осіб із інвалідністю.

Вимоги до спеціалізації та кількості 
фахівців:

TЗа місцем надання медичних послуг:
 y Лікар-кардіолог – щонайменше 4 осо-
би, які працюють за основним місцем 
роботи в цьому закладі (цілодобовий 
пост).

 y Лікар-кардіолог інтервенційний та/
або лікар-кардіолог, та/або лікар-хі-
рург серцево-судинний, та/або лі-
кар-рентгенолог, які пройшли підго-
товку з інтервенційних втручань в 
кардіології – щонайменше 4 особи з 
даного переліку, які працюють за ос-
новним місцем роботи в цьому закла-
ді (цілодобовий пост).
 y Лікар-анестезіолог – щонайменше 
4 особи, які працюють за основним 
місцем роботи в цьому закладі (ціло-
добовий пост).

 y Сестра медична операційна – щонай-
менше 4 особи, які працюють за ос-
новним місцем роботи в цьому закла-
ді (цілодобовий пост).

 y Сестра медична стаціонару – щонай-
менше 4 особи, які працюють за ос-
новним місцем роботи в цьому закла-
ді (цілодобовий пост).

 y Сестра медична-анестезист – щонай-
менше 4 особи, які працюють за ос-
новним місцем роботи в цьому закла-
ді (цілодобовий пост).

TУ закладі:
 y Лікар з фізичної та реабілітаційної ме-
дицини та/або лікар з лікувальної фіз-
культури, та/або лікар з лікувальної 
фізкультури і спортивної медицини, 
та/або фізичний терапевт, та/або ер-
готерапевт – щонайменше одна осо-
ба з даного переліку, яка працює за  



94
  ПРІОРИТЕТНІ ПОСЛУГИ

СПЕЦИФІКАЦІЇ ТА УМОВИ ЗАКУПІВЛІ ЗА ПРОГРАМОЮ 
МЕДИЧНИХ ГАРАНТІЙ НА 2021 РІК 
• СПЕЦІАЛІЗОВАНА ТА ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНА  
  МЕДИЧНА ДОПОМОГА

основним місцем роботи або за суміс-
ництвом в цьому закладі.

 y Лікар-психолог та/або лікар-психоте-
рапевт, та/або психолог – щонаймен-
ше одна особа з даного переліку, яка 
працює за основним місцем роботи 
або за сумісництвом в цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання:

TЗа місцем надання медичних послуг:
 y ангіограф стаціонарний (або мобільний 
з можливістю проведення коронаро-
графій та екстрених ПКВ), укомплекто-
ваний системою ЕКГ та АТ моніторингу 
у катетеризаційній лабораторії, який 
працює в цілодобовому режимі;

 y апарат ШВЛ;
 y система централізованого постачан-
ня кисню, здатна забезпечувати необ-
хідний потік та тиск кисню в системі 
для роботи апарата/ів ШВЛ;

 y УЗД-апарат з можливістю проведен-
ня доплерографії;

 y апарат для проведення тимчасової 
ендокардіальної електрокардіостиму-
ляції – щонайменше 2;

 y портативний дефібрилятор з функцією 
синхронізації − щонайменше 2, з них 
принаймні один з функцією зовніш-
ньої стимуляції;

 y електрокардіограф багатоканальний 
– щонайменше 2;

 y монітор пацієнта (ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2) – 
щонайменше 4;

 y пульсоксиметр - щонайменше 4;
 y дихальний мішок – щонайменше 2;
 y автоматичний дозатор лікувальних 
речовин – щонайменше 4;

 y аспіратор (відсмоктувач) – щонаймен-
ше 2;

 y ларингоскоп – щонайменше 2;
 y термометр безконтактний;
 y автоматичне перемикальне комута-
ційне обладнання (АПКО) та щонай-

менше одне джерело мережі аварій-
ного електроживлення.

TУ закладі:
 y рентгенівський апарат.

Інші вимоги:
 y Наявність ліцензії на провадження 
господарської діяльності з медичної 
практики за спеціальністю кардіоло-
гія, анестезіологія, інтервенційна кар-
діологія та/або хірургія серця і магі-
стральних судин.

 y Наявність ліцензії на провадження 
діяльності, пов’язаної з обігом нарко-
тичних засобів, психотропних речовин 
і прекурсорів.

 y Наявність ліцензії на право прова-
дження діяльності з використання 
джерел іонізуючого випромінювання.

 y У разі зміни обсягу наданих медичних 
послуг, що виявлено за результатами 
аналізу інформації ЕСОЗ про обсяг 
фактично наданих медичних послуг, 
порівняно із запланованим у договорі 
обсягом медичних послуг, НСЗУ має 
право ініціювати внесення до нього 
змін, але не рідше, ніж раз на 3 місяці 
від початку дії першого договору за 
цим пакетом медичних послуг.  

МЕДИЧНА ДОПОМОГА  
ПРИ ПОЛОГАХ

Обсяг медичних послуг, який надавач 
зобов’язується надавати за догово-
ром відповідно до медичних потреб 
пацієнтки (специфікація)

VV Надання медичної допомоги при поло-
гах черговою акушерською бригадою, 
включаючи проведення партнерських 
пологів.

VV Ведення неускладнених вагінальних по-
логів.

VV Ведення ускладнених вагінальних по-
логів із застосуванням акушерських ін-
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тервенцій (вакуум-екстракція, акушер-
ські лещата, допомога при сідничному 
передлежанні).

VV Проведення ургентного кесаревого роз-
тину.

VV Проведення планового кесаревого роз-
тину.

VV Моніторинг стану роділлі і плода (вклю-
чаючи зовнішній моніторинг), породі-
ллі та новонародженого.

VV Зниження больових відчуттів у жінки 
під час пологів, в тому числі медика-
ментозне через застосування нейроак-
сіальної блокади (епідуральної анесте-
зії) та інших методів знеболення.

VV Анестезіологічне забезпечення опе-
ративних втручань та післяпологових 
акушерських процедур.

VV Забезпечення лікарськими засобами 
відповідно до Національного переліку 
основних лікарських засобів, медични-
ми виробами та розхідними матеріала-
ми відповідно до галузевих стандартів 
у сфері охорони здоров’я.

VV Проведення лабораторних досліджень 
у цілодобовому режимі, зокрема: 
 y розгорнутий клінічний аналіз крові; 
 y визначення групи крові і резус фактору; 
 y біохімічний аналіз крові (загальний  
білок, альфа-амілаза, аспартатаміно-
тран сфераза (АсАТ), аланінаміно тран-
сфе ра за (АлАТ), лактатдегідро геназа, 
білірубін і його фракції (за гальний, пря-
мий, непрямий), креатинін, сечовина, 
сечова кислота, хлор, калій, натрій, 
магній); 

 y коагуляційний гемостаз (тромбіновий 
час, активований частковий (парціаль-
ний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, 
АПТЧ), міжнародне нормалізоване від-
ношення (МНВ), фібриноген, продукти 
деградації фібриногену/фібрину); 

 y глюкоза в цільній крові або сироватці 
крові;

 y загальний аналіз сечі;
 y тестування на ВІЛ; 
 y інші лабораторні дослідження відпо-
відно до потреб пацієнтки.

VV Забір матеріалу та проведення гістоло-
гічного дослідження. 

VV Проведення інструментальних обсте-
жень у цілодобовому режимі, зокрема:
 y ультразвукові дослідження (УЗД);
 y рентгенологічні дослідження;
 y кардіотокографія (КТГ);
 y електрокардіографія (ЕКГ);
 y інші інструментальні дослідження від-
повідно до потреб пацієнтки і плодa.

VV Проведення інтенсивної терапії жінкам 
у випадку виникнення у них загрозли-
вих для життя станів.

VV Проведення заходів з первинної реані-
мації та стабілізації стану новонарод-
жених.

VV Постконтактна антиретровірусна про-
філактика дітям, народженим від ВІЛ- 
позитивних матерів.

VV Забір зразка пуповинної крові та сухої 
краплини крові (СКК) у дітей, народже-
них ВІЛ-позитивними жінками.

VV Проведення щеплень новонародже-
ним згідно з календарем профілактич-
них щеплень.

VV Проведення післяпологової специфіч-
ної профілактики резус-сенсибілізації.

VV Проведення неонатального скринін-
гу у новонароджених (фенілкетонурії 
(ФКУ), вродженого гіпотиреозу (ВГ), 
муковісцидозу (МВ), адреногеніталь-
ного синдрому (АГС) та інших захво-



96
  ПРІОРИТЕТНІ ПОСЛУГИ

СПЕЦИФІКАЦІЇ ТА УМОВИ ЗАКУПІВЛІ ЗА ПРОГРАМОЮ 
МЕДИЧНИХ ГАРАНТІЙ НА 2021 РІК 
• СПЕЦІАЛІЗОВАНА ТА ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНА  
  МЕДИЧНА ДОПОМОГА

рювань відповідно до чинного законо-
давства).

VV Проведення пульсоксиметричного скри-
нінгу критичних вроджених вад серця у 
новонароджених.

VV Консультування жінок з питань груд-
ного вигодовування та післяпологової 
контрацепції.

VV Проведення консультацій лікарями ін-
ших спеціальностей.

VV Харчування в умовах стаціонару.

Додатковий обсяг медичних послуг, 
який надавач зобов’язується надава-
ти за договором відповідно до медич-
них потреб пацієнтки (специфікація) 
за умови відповідності додатковим 
умовам закупівлі:

VV Проведення лабораторних досліджень, 
зокрема: 
 y С-реактивний білок (CRP, кількісне ви-
значення);

 y ліпідний профіль: тригліцериди, загаль-
ний холестерин, ліпопротеїди низької 
щільності (ЛПНЩ), ліпопротеїди висо-
кої щільністю (ЛПВЩ) в сироватці крові;
 y визначення лактату;
 y імуноферментні дослідження; 
 y бактеріологічні та бактеріоскопічні 
дослідження;
 y інші лабораторні дослідження відпо-
відно до потреб пацієнтки.

Умови закупівлі медичних послуг

Умови надання послуги: 
 y стаціонарно.

Підстави надання послуги:
 y направлення лікуючого лікаря;
 y доставлення бригадою екстреної 
(швидкої) медичної допомоги;

 y самозвернення при розродженні; 
 y переведення з іншого закладу та/або 
клінічного підрозділу закладу пацієн-
ток з діагнозом розродження (О80-О84).

Вимоги до організації надання по-
слуги:

TНаявність операційного блоку з виді-
леною операційною кімнатою для про-
ведення кесаревих розтинів та інших 
хірургічних акушерських втручань.

TНаявність палати або відділення інтен-
сивної терапії новонароджених, осна-
щених відповідно до галузевих стан-
дартів у сфері охорони здоров’я.

TНаявність палати або відділення інтен-
сивної терапії для вагітної, роділлі, по-
роділлі, оснащених відповідно до нака-
зів МОЗ України.

TНаявність індивідуальних пологових 
залів – щонайменше 2.

TНаявність післяпологових палат для 
спільного перебування матері та ново-
народженого.

TЗабезпечення проведення планового 
кесаревого розтину у закладах охоро-
ни здоров’я ІІ та ІІІ рівня перинатальної 
допомоги.

TЗабезпечення можливості проведення 
партнерських пологів.

TМожливість безперервного моніторин-
гу серцебиття плода.

TЗабезпечення можливості цілодобо-
вого проведення лабораторних до-
сліджень у закладі відповідно до га-
лузевих стандартів у сфері охорони 
здоров’я. 

TЗабезпечення можливості цілодобо-
вого проведення інструментальних 
досліджень у закладі відповідно до 
галузевих стандартів у сфері охорони 
здоров’я.

TЗабезпечення цілодобового лікарсько-
го спостереження та сестринського до-
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гляду за вагітною, плодом, породіллею 
та новонародженим.

TЗабезпечення цілодобового транспор-
тування вагітної, породіллі та новона-
родженої дитини високого перинаталь-
ного ризику в інші заклади самостійно 
направляючим закладом або брига-
дою екстреної (швидкої) медичної до-
помоги або неонатологічною бригадою 
невідкладної медичної допомоги та ін-
тенсивної терапії відповідно до стану 
пацієнта/пацієнтки.

TОрганізація забору гістологічного ма-
теріалу в закладі та проведення гісто-
логічного дослідження у закладі або на 
умовах договору підряду.

TОрганізація забезпечення компонента-
ми та препаратами крові.

TВзаємодія з іншими надавачами ме-
дичних послуг, центрами соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді, служ-
бами у справах дітей, територіальними 
центрами соціального обслуговування 
населення, іншими надавачами соці-
альних послуг, в тому числі неурядо-
вими та благодійними організаціями, 
правоохоронними органами, підпри-
ємствами, установами та організація-
ми, засобами масової інформації, ор-
ганами місцевого самоврядування на 
території обслуговування в інтересах 
своєчасного та ефективного надання 
допомоги вагітній, роділлі, породіллі, 
новонародженим.

TНаявність затвердженої програми з ін-
фекційного контролю та дотримання 
заходів із запобігання інфекціям, пов’я-
заним з наданням медичної допомо-
ги, відповідно до чинних наказів МОЗ 
України.

TНаявність локальних документів з ін-
фекційного контролю за особливо 
небезпечними інфекційними хвороба-
ми (ОНІХ) та запобігання їх розповсю-

дженню з обов’язково відпрацьованим 
сценарієм щодо впровадження про-
тиепідемічного режиму у ЗОЗ та його 
суворого дотримання в організації ро-
боти та наданні медичної допомоги в 
умовах виникнення пандемії, а також 
у випадку виникнення осередку інфіку-
вання ОНІХ (зокрема, гострої респіра-
торної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2).

TЗабезпечення права пацієнтки, яка 
перебуває на лікуванні у відділенні 
інтенсивної терапії, на допуск до неї 
відвідувачів 24 години на добу в будь-
який день тижня згідно з правилами, 
визначеними у наказі МОЗ України від 
15.06.2016 №  592 «Порядок допуску 
відвідувачів до пацієнтів, які перебува-
ють на стаціонарному лікуванні у відді-
ленні інтенсивної терапії».

TНаявність внутрішньої системи управ-
ління і контролю якості та безпеки ме-
дичної діяльності з дотриманням вимог 
до їх організації і проведення відповід-
но до чинного законодавства із здійс-
ненням безперервного моніторингу 
індикаторів оцінки та критеріїв доступ-
ності, якості, безпеки надання медичної 
допомоги за напрямом її надання, ефек-
тивного контролю та управління якістю 
ЗОЗ для забезпечення прав пацієнтки 
на отримання медичної допомоги необ-
хідного обсягу та належної якості.

TЗдійснення закупівлі лікарських засобів 
та медичних виробів, необхідних для 
надання медичної допомоги відповідно 
до галузевих стандартів у сфері охоро-
ни здоров’я. Організація ефективного 
управління запасами лікарських за-
собів, медичних виробів та витратних 
матеріалів, закуплених закладом або 
отриманих для виконання програм та 
здійснення централізованих заходів з 
охорони здоров’я МОЗ України. Викори-
стання та збереження залишків лікар-
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ських засобів та медичних виробів, не-
обхідних для лікування пацієнтів, в тому 
числі після закінчення дії договору.

TКоректне введення форми 096/о «Істо-
рія вагітності та пологів», медичної кар-
ти новонародженого (форма №  097/о) 
та/або медичної карти стаціонарного 
хворого (форма №  003/о) з обов’язко-
вим обгрунтуванням клінічного діагно-
зу та вказанням усіх важливих діагнос-
тичних, лікувальних, реабілітаційних і 
профілактичних процедур, які прово-
дяться пацієнтці.

TЗабезпечення оцінки стану здоров’я па-
цієнтки, в тому числі виявлення ознак 
насильства та дотримання вимог зако-
нодавства в сфері протидії насильству. 
Дотримання прав людини у закладі 
охорони здоров’я, у відповідності до 
рекомендацій Уповноваженого із прав 
людини Верховної Ради України, та по-
ложень Конвенції про захист прав лю-
дини і основоположних свобод, Кон-
венції про права осіб із інвалідністю.

Додаткові вимоги до організації на-
дання послуги:

TНаявність у структурі закладу відділен-
ня патології вагітності та екстрагені-
тальної патології (з ліжками для неви-
ношування).

TЗабезпечення проведення лаборатор-
них досліджень у закладі або на умовах 
договору підряду, зокрема С-реактив-
ний білок (CRP, кількісне визначення); 
ліпідний профіль: тригліцериди, загаль-
ний холестерин, ліпопротеїди низької 
щільності (ЛПНЩ), ліпопротеїди ви-
сокої щільністю (ЛПВЩ) в сироватці 
крові; визначення лактату; імунофер-
ментні дослідження; бактеріологічні та 
бактеріоскопічні дослідження та інші 
дослідження відповідно до потреб па-
цієнтки.

Вимоги до спеціалізації та кількості 
фахівців:

TЗа місцем надання медичних послуг:
 y Лікар-акушер-гінеколог – щонаймен-
ше 4 особи, які працюють за ос-
новним місцем роботи в цьому закла-
ді (цілодобовий пост).

 y Лікар-педіатр-неонатолог – щонаймен-
ше одна особа, яка працює за основним 
місцем роботи в цьому закладі.

 y Акушерка – щонайменше 4 особи, які 
працюють за основним місцем ро-
боти в цьому закладі (цілодобовий 
пост).

 y Сестра медична – щонайменше 4 осо-
би, які працюють за основним місцем 
роботи в цьому закладі (цілодобовий 
пост).

TУ закладі:
 y Лікар-анестезіолог – щонайменше 
4 особи, які працюють за основним 
місцем роботи в цьому закладі (ціло-
добовий пост).
 y Лікар-епідеміолог – щонайменше 
одна особа, яка працює за основним 
місцем роботи або за сумісництвом в 
цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання:

TУ закладі:
 y портативний дефібрилятор з функці-
єю синхронізації;

 y УЗД-апарат з можливістю проведен-
ня доплерографії жінкам та новона-
родженим;

 y рентгенівський апарат;
 y електрокардіограф багатоканальний.

TЗа місцем надання медичних послуг:
 y апарат ШВЛ з опцією для новонарод-
жених;

 y система централізованого постачан-
ня кисню, здатна забезпечувати необ-
хідний потік та тиск кисню в системі 
для роботи апарата/ів ШВЛ;
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 y ларингоскоп;
 y дихальний мішок та/або реанімацій-
на Т-система для новонароджених;
 y ларингоскоп с клинками 00, 0, 1;
 y кардіотокограф;
 y наркозний апарат/станція;
 y вакуум-екстрактор плода;
 y монітор пацієнта (ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2);
 y пульсоксиметр – щонайменше 2;
 y пульсоксиметр з неонатальним 
датчиком – щонайменше 2;
 y автоматичний дозатор лікувальних 
речовин - щонайменше 2;
 y аспіратор (відсмоктувач) – щонай-
менше 2;
 y установка променевого тепла та/або 
інші джерела тепла;
 y лампа фототерапії;
 y термометр безконтактний;
 y ліжко-трансформер;
 y автоматичне перемикальне комута-
ційне обладнання (АПКО) та щонай-
менше одне джерело мережі аварій-
ного електроживлення.

Інші вимоги:

TНаявність ліцензії на провадження гос-
подарської діяльності з медичної прак-
тики за спеціальністю акушерство і 
гінекологія, анестезіологія, дитяча ане-
стезіологія, неонатологія.

TНаявність ліцензії на провадження ді-
яльності, пов’язаної з обігом наркотич-
них засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів.

TУ разі зміни обсягу наданих медичних 
послуг, що виявлено за результатами 
аналізу інформації ЕСОЗ про обсяг фак-
тично наданих медичних послуг, порів-
няно із запланованим у договорі обся-
гом медичних послуг, НСЗУ має право 
ініціювати внесення до нього змін, але 

не рідше, ніж раз на 3 місяці від почат-
ку дії першого договору за цим паке-
том медичних послуг. 

МЕДИЧНА ДОПОМОГА НОВО
НАРОДЖЕНИМ У СКЛАДНИХ 
НЕОНАТАЛЬНИХ ВИПАДКАХ

Обсяг медичних послуг, який надавач 
зобов’язується надавати за догово-
ром відповідно до медичних потреб 
пацієнта/пацієнтки (специфікація) 

VV Забезпечення первинного огляду паці-
єнта/пацієнтки.

VV Проведення інтенсивної терапії ново-
народженим.

VV Забезпечення цілодобового лікарсько-
го та медсестринського догляду.

VV Надання медичних послуг новонародже-
ним на всіх етапах лікування в закладі.

VV Проведення лабораторних досліджень 
відповідно до галузевих стандартів у 
сфері охорони здоров’я, в тому числі з 
використанням мікрометодик, зокрема:
 y розгорнутий загальний аналіз крові;
 y загальний аналіз сечі;
 y біохімічний аналіз крові (загальний 
білок, С-реактивний білок, аспартата-
мінотрансфераза (АсАТ), аланінаміно-
трансфераза (АлАТ), білірубін і його 
фракції (загальний, прямий, непря-
мий), електроліти (іонізований каль-
цій, фосфор, магній, кальцій, натрій, 
калій), креатинін, сечовина, гамма-глу-
тамілтрансфераза, лактатдегідрогена-
за, лактат, тригліцериди, альбумін, луж-
на фосфатаза);

 y глюкоза в цільній крові або сироватці 
крові;

 y кислотно-лужний стан крові та парці-
альний тиск газів крові;

 y коагуляційний гемостаз (протромбі-
новий індекс (міжнародне нормалізо-
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ване відношення), АЧТЧ, тромбіновий 
час, D-димер, фібриноген);

 y феритин, індекс насичення трансфе-
рину, вміст заліза у сироватці крові;

 y гормони щитоподібної залози, надни-
ркових залоз;

 y загальний аналіз ліквору;
 y проба Кумбса;
 y обстеження на вертикальні інфекції;
 y бактеріологічні дослідження з визна-
ченням чутливості висіяних збудни-
ків до антибіотиків;

 y група крові та резус-фактор;
 y інші лабораторні дослідження відпо-
відно до потреб пацієнтів.

VV Забір зразка пуповинної крові та сухої 
краплини крові (СКК) у дітей, народже-
них ВІЛ-позитивними жінками. 

VV Проведення інструментальних дослі-
джень відповідно до галузевих стан-
дартів у сфері охорони здоров’я, зокре-
ма ультразвукового, рентгенологічного, 
електроенцефалографічного та інших 
досліджень.

VV Оцінювання болю та своєчасне знебо-
лення на всіх етапах діагностики та лі-
кування: обов’язкове анестезіологічне 
забезпечення під час виконання всіх 
інвазивних діагностичних процедур, ці-
лодобовий доступ до ненаркотичних та 
наркотичних знеболювальних засобів.

VV Забезпечення лікарськими засобами 
відповідно до Національного переліку 
основних лікарських засобів, виробами 
медичного призначення та розхідними 
матеріалами відповідно до галузевих 
стандартів у сфері охорони здоров’я.

VV Забезпечення дихальної підтримки: CPAP, 
неінвазивної та інвазивної штучної венти-
ляції легень, високочастотної осцилятор-
ної вентиляції легень (ВЧО ВЛ).

VV Забезпечення цілодобового моніторин-
гу кислотно-лужного стану крові у поло-
говій залі та/або відділенні інтенсивної 
терапії новонароджених.

VV Забезпечення цілодобового повного/
часткового парентерального харчуван-
ня з комп’ютерним розрахунком його 
компонентів.

VV Проведення вакцинації згідно з кален-
дарем профілактичних щеплень.

VV Проведення офтальмологічного скри-
нінгу передчасно народжених дітей з 
гестаційним віком до 32 тижнів (більше 
32 тижнів – за показаннями) та/або ма-
сою при народженні менш ніж 1500 г. 

VV Проведення аудіологічного скринінгу.

VV Проведення неонатального скринінгу у 
новонароджених (фенілкетонурії (ФКУ), 
вродженого гіпотиреозу (ВГ), муковіс-
цидозу (МВ), адреногенітального син-
дрому (АГС) та інших захворювань від-
повідно до чинного законодавства).

VV Забезпечення консультацій лікаря-не-
вролога дитячого; лікаря-нейрохірурга 
дитячого; лікаря-офтальмолога дитячо-
го; лікаря-хірурга дитячого; лікаря-кар-
діолога дитячого; лікаря-генетика; пси-
холога; лікаря-ортопеда-травматолога 
дитячого; лікаря-ендокринолога дитячо-
го; лікаря-сурдолога; лікаря-імунолога.

VV Надання постконтактної антиретрові-
русної профілактики дітям, народже-
ним від ВІЛ-позитивних матерів.

VV Надання психологічної підтримки бать-
кам, забезпечення сприятливого сен-
сорного оточення для дитини та сімейно- 
орієнтованого догляду спрямованого 
на її розвиток.

VV Догляд за передчасно народженими 
та/або хворими дітьми з залученням 
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батьків, у т.ч. у відділенні інтенсивної 
терапії.

VV Підтримка/сприяння грудному вигодо-
вуванню, у т.ч. із застосуванням комп-
лексних збагачувачів для збагачення 
грудного молока при вигодовуванні пе-
редчасно народжених.

VV Харчування пацієнтів в умовах стаціона-
ру. Забезпечення спеціальними суміша-
ми ентерального харчування немовлят.

Додатковий обсяг медичних послуг, 
який надавач зобов’язується надавати 
за договором відповідно до медичних 
потреб пацієнта/пацієнтки (специфі-
кація) за умови відповідності додат-
ковим умовам закупівлі:

VV Перевезення новонароджених виїзною 
неонатологічною бригадою невідклад-
ної медичної допомоги та інтенсивної 
терапії з інших закладів охорони здо-
ров’я, в межах області та до національ-
них закладів охорони здоров’я.

Умови закупівлі медичних послуг 

Умови надання послуги: 
 y стаціонарно.

Підстави надання послуги:
 y направлення лікуючого лікаря;
 y доставлення бригадою екстреної 
(швидкої) медичної допомоги або 
виїзною неонатологічною бригадою 
невідкладної медичної допомоги та 
інтенсивної терапії;

 y переведення з іншого закладу та/або 
клінічного підрозділу закладу.

Вимоги до організації надання по-
слуги:

TНаявність відділення інтенсивної тера-
пії новонароджених.

TНаявність відділення постінтенсивно-
го виходжування для новонароджених 
та/або постнатального догляду.

TНаявність катамнестичного кабінету.

TЗабезпечення транспортування перед-
часно народжених дітей з гестаційним 
віком до 34 тижнів та масою при народ-
женні менш ніж 1500 г в межах закладу 
в умовах транспортного інкубатора з 
можливістю проведення інвазивної та 
неінвазивної респіраторної підтримки 
за потребою. 

TЗабезпечення цілодобового проведен-
ня лабораторних досліджень у закладі, 
зокрема: 
 y розгорнутий загальний аналіз крові;
 y загальний аналіз сечі;
 y біохімічний аналіз крові (загальний 
білок, С-реактивний білок, аспарта-
тамінотрансфераза (АсАТ), аланіна-
мінотрансфераза (АлАТ), гамма-глу-
тамілтрансфераза, білірубін і його 
фракції (загальний, прямий, непря-
мий), креатинін, сечовина; гамма-глу-
тамілтрансфераза, лактатдегідроге-
наза, лактат, тригліцериди, альбумін, 
лужна фосфатаза);

 y електроліти (іонізований кальцій, фос-
фор, магній, кальцій, натрій, калій); 

 y кислотно-лужний стан крові та парці-
альний тиск газів у крові;

 y коагулограма (протромбіновий індекс 
(міжнародне нормалізоване відношен-
ня), АЧТЧ, тромбіновий час, D-димер, 
фібриноген);

 y глюкоза в цільній крові або сироватці 
крові;

 y група крові та резус-фактор;
 y загальний аналіз ліквору;
 y проба Кумбса;
 y взяття біосубстрату для бактеріоло-
гічного дослідження; 

 y інші лабораторні дослідження відпо-
відно до потреб пацієнтів.
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TЗабезпечення проведення лаборатор-
них досліджень на умовах договору, 
зокрема:
 y феритин, індекс насичення трансфе-
рину, вміст заліза у сироватці крові;

 y гормони щитоподібної залози, надни-
ркових залоз;

 y обстеження на вертикальні інфекції;
 y бактеріологічні дослідження з визна-
ченням чутливості висіяних збудни-
ків до антибіотиків;

 y дослідження пуповинної крові на ВІЛ 
у дітей, народжених ВІЛ-позитивними 
жінками;

 y дослідження зразка сухої краплини 
крові (СКК) у дітей, народжених ВІЛ-по-
зитивними жінками, виявлення нукле-
їнових кислот ВІЛ методом ПЛР;

 y інші лабораторні дослідження відпо-
відно до потреб пацієнтів.

TЗабезпечення проведення рентгено-
логічного, електроенцефалографічно-
го, ультразвукового дослідження у ці-
лодобовому режимі.

TЗабезпечення цілодобового лікарсько-
го та медсестринського догляду за па-
цієнтом/пацієнткою.

TЗабезпечення сприятливого сенсорно-
го оточення для дитини та сімейно-орі-
єнтованого догляду спрямованого на її 
розвиток.

TОрганізація виходжування немовлят за 
методом Кенгуру.

TОрганізація цілодобового забезпечення 
компонентами та препаратами крові.

TНаправлення дітей групи ризику щодо 
затримки розвитку та/або виникнення 
хронічних захворювань в центри/кабі-
нети катамнестичного спостереження.

TОрганізація перевезення новонародже-
них виїзною неонатологічною бригадою 
невідкладної медичної допомоги та ін-
тенсивної терапії до інших закладів охо-

рони здоров’я, в межах області та до на-
ціональних закладів охорони здоров’я.

TВзаємодія з іншими надавачами ме-
дичних послуг, центрами соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді, служ-
бами у справах дітей, територіальними 
центрами соціального обслуговування 
населення, іншими надавачами соці-
альних послуг, в тому числі неурядо-
вими та благодійними організаціями, 
правоохоронними органами, підпри-
ємствами, установами та організація-
ми, засобами масової інформації, ор-
ганами місцевого самоврядування на 
території обслуговування в інтересах 
своєчасного та ефективного надання 
допомоги пацієнтам/пацієнткам.

TНаявність затвердженої програми з ін-
фекційного контролю та дотримання 
заходів із запобігання інфекційним за-
хворюванням, пов’язаним з наданням 
медичної допомоги, відповідно до чин-
них наказів МОЗ України.

TНаявність локальних документів з ін-
фекційного контролю за особливо 
небезпечними інфекційними хвороба-
ми (ОНІХ) та запобігання їх розповсю-
дженню з обов’язково відпрацьованим 
сценарієм щодо впровадження про-
тиепідемічного режиму у ЗОЗ та його 
суворого дотримання в організації ро-
боти та наданні медичної допомоги в 
умовах виникнення пандемії, а також 
у випадку виникнення осередку інфіку-
вання ОНІХ (зокрема, гострої респіра-
торної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2).

TЗабезпечення права пацієнта/пацієнт-
ки, який/яка перебуває на лікуванні у 
відділенні інтенсивної терапії, на допуск 
до нього/неї відвідувачів 24 години на 
добу в будь-який день тижня згідно з 
правилами, визначеними у наказі МОЗ 
України від 15.06.2016 №  592 «Порядок 
допуску відвідувачів до пацієнтів, які 
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перебувають на стаціонарному лікуван-
ні у відділенні інтенсивної терапії».

TНаявність внутрішньої системи управлін-
ня і контролю якості та безпеки медич-
ної діяльності з дотриманням вимог до 
їх організації і проведення відповідно до 
чинного законодавства із здійсненням 
безперервного моніторингу індикаторів 
оцінки та критеріїв доступності, якості, 
безпеки надання медичної допомоги 
за напрямом її надання, ефективного 
контролю та управління якістю ЗОЗ для 
забезпечення прав пацієнта/пацієнтки 
на отримання медичної допомоги необ-
хідного обсягу та належної якості.

TЗдійснення закупівлі лікарських засобів 
та медичних виробів, необхідних для 
надання медичної допомоги відповідно 
до галузевих стандартів у сфері охоро-
ни здоров’я. Організація ефективного 
управління запасами лікарських за-
собів, медичних виробів та витратних 
матеріалів, закуплених закладом або 
отриманих для виконання програм та 
здійснення централізованих заходів з 
охорони здоров’я МОЗ України. Викори-
стання та збереження залишків лікар-
ських засобів та медичних виробів, не-
обхідних для лікування пацієнтів, в тому 
числі після закінчення дії договору.

TПроведення навчально-симуляційних 
тренінгів з первинної реанімації ново-
народжених у пологових залах та сер-
цево-легеневої реанімації у відділен-
нях інтенсивної терапії та відділеннях 
виходжування новонароджених.

TКоректне ведення медичної карти ста-
ціонарного хворого (форма №  003/о) 
та або медичної карти новонародже-
ного (форма №  097/о) з обов’язковим 
обгрунтуванням клінічного діагнозу 
та вказанням усіх важливих діагнос-
тичних, лікувальних, реабілітаційних і 
профілактичних процедур, які прово-
дяться пацієнту/пацієнтці.

TЗабезпечення оцінки стану здоров’я 
пацієнта/пацієнтки, в тому числі ви-
явлення ознак насильства та дотри-
мання вимог законодавства в сфері 
протидії насильству. Дотримання прав 
людини у закладі охорони здоров’я, у 
відповідності до рекомендацій Упов-
новаженого із прав людини Верховної 
Ради України, та положень Конвенції 
про захист прав людини і основопо-
ложних свобод, Конвенції про права 
осіб із інвалідністю.

Додаткові вимоги до організації на-
дання послуги:

TНаявність та робота виїзної неонатоло-
гічної бригади невідкладної медичної 
допомоги та інтенсивної терапії.

Вимоги до спеціалізації та кількості 
фахівців:

TЗа місцем надання медичних послуг:
 y Лікар-педіатр-неонатолог або лікар-а-
нестезіолог дитячий – щонайменше  
9 осіб з даного переліку, які працюють 
за основним місцем роботи в цьому 
закладі.

 y Сестра медична для обслуговування 
новонароджених у відділенні/пала-
ті інтенсивної терапії – щонайменше  
10 осіб, які працюють за основним 
місцем роботи в цьому закладі.

TУ закладі:
 y Лікар-психолог та/або лікар-психоте-
рапевт, та/або психолог – щонаймен-
ше 2 особи з даного переліку, які пра-
цюють за основним місцем роботи 
або за сумісництвом в цьому закладі.

 y Лікар-невролог дитячий – щонаймен-
ше одна особа, яка працює за ос-
новним місцем роботи або за суміс-
ництвом в цьому закладі.

 y Лікар-епідеміолог – щонайменше одна 
особа, яка працює за основним місцем 
роботи або за сумісництвом в цьому 
закладі.
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Додаткові вимоги до спеціалізації та 
кількості фахівців:

TУ закладі:
 y Лікар-педіатр-неонатолог та/або лікар- 
анестезіолог дитячий – щонайменше  
4 особи додатково до основного пере-
ліку, які працюють за основним місцем 
роботи в цьому закладі (цілодобовий 
пост) та входять у склад виїзної нео-
натологічної бригади невідкладної ме-
дичної допомоги та інтенсивної терапії.
 y Сестра медична – щонайменше 4 осо-
би додатково до основного переліку, 
які працюють за основним місцем 
роботи в цьому закладі (цілодобовий 
пост) та входять у склад виїзної не-
онатологічної бригади невідкладної 
медичної допомоги та інтенсивної 
терапії.

Вимоги до переліку обладнання:

TУ закладі:
 y гематологічний, газовий, коагуляцій-
ний, біохімічний аналізатор (цілодо-
бовий доступ);

 y УЗД-апарат з можливістю проведен-
ня доплерографії та з неонатальними 
датчиками;

 y пересувний рентгенівський апарат зі 
стійкою для вертикальних знімків.

 y За місцем надання медичних послуг: 
 y апарат ШВЛ з опцією проведення 
штучної вентиляції легенів у новона-
роджених та дітей – щонайменше 6;

 y апарат для неінвазивної ШВЛ (додат-
ковий апарат, якщо дана опція відсут-
ня в апараті ШВЛ) – щонайменше 2;

 y апарат n-CPAP (додатковий апарат, 
якщо дана опція відсутня в апараті 
ШВЛ) – щонайменше 2;

 y апарат для високочастотної ШВЛ (до-
датковий апарат, якщо дана опція 
відсутня в апараті ШВЛ);

 y транспортний апарат ШВЛ з опцією 
неінвазивної ШВЛ;

 y система централізованого постачан-
ня кисню, здатна забезпечувати необ-
хідний потік та тиск кисню в системі 
для роботи апарата/ів ШВЛ;

 y система централізованого забезпе-
чення повітрям;

 y ларингоскоп з клинками 00, 0, 1;
 y реанімаційний мішок або реанімацій-
на Т-система для новонароджених – 
щонайменше 3;

 y інкубатори закриті – щонайменше 3;
 y інкубатори відкриті – щонайменше 3;
 y відкрита реанімаційна система або 
стіл з лампою променевого тепла з 
сервоконтролем – 1 на кожну полого-
ву залу (в акушерських стаціонарах);

 y монітор пацієнта (ЧСС, SpO2, ЕКГ, тем-
пература) – щонайменше 3;

 y електронний сфігмоманометр або оп-
ція в поліфункціональному моніторі – 
щонайменше 3;

 y пульсоксиметр з неонатальним дат-
чиком – щонайменше 4;

 y аспіратор (відсмоктувач) – щонаймен-
ше 3;

 y автоматичний дозатор лікувальних ре-
човин – щонайменше 18;

 y ваги для новонароджених;
 y амплітудно-інтегрований електроен-
цефалограф;

 y аудіометр;
 y електронний ректальний термометр та 
обладнання для проведення системної 
(охолодження всього тіла) або селек-
тивної (краніоцеребральної) гіпотермії 
або засоби охолодження (гелеві паке-
ти, мішки з льодом, грілки вентилятор 
тощо);

 y лампа фототерапії – щонайменше 3;
 y глюкометр;
 y транскутанний білірубінометр;
 y термометр безконтактний;
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 y крісла для кенгурування, позиціо-
нери;

 y автоматичне перемикальне комута-
ційне обладнання (АПКО) та щонай-
менше одне джерело мережі аварій-
ного електроживлення.

Додаткові вимоги до переліку облад-
нання:

TУ закладі для забезпечення роботи 
виїзної неонатологічної бригади невід-
кладної медичної допомоги та інтен-
сивної терапії:
 y наявність автомобіля швидкої ме-
дичної допомоги типу С відповідно 
до стандартів ДСТУ 1789:2015 та/або 
ДСТУ 1789:2019, оснащеного відпо-
відно до чинних галузевих стандартів 
у сфері охорони здоров’я;

 y транспортний інкубатор із серво- 
контролем температури тіла дитини і 
системою аварійної сигналізації;

 y повітряний або гідроматрац з блоком 
підігріву;

 y сертифіковані та повірені балон(и) з 
киснем і редуктором (запас кисню – 
мінімум на 2 години);

 y сертифіковані та повірені балони з 
киснем об’ємом 2-10 л для транспорт-
ного інкубатора;

 y компресор або балон(и) з повітрям 
(запас повітря – мінімум на 2 години);

 y дихальний мішок;
 y ларингоскоп з клинками 00, 0, 1, за-
пасними батарейками і лампочками;

 y апарат ШВЛ для новонароджених з 
живленням від бортової електроме-
режі автомобіля та від акумуляторів;
 y аспіратор (відсмоктувач) портатив-
ний електричний;

 y аспіратор (відсмоктувач) портатив-
ний з механічним приводом;

 y автоматичний дозатор лікувальних 
речовин – щонайменше 2;

 y пульсоксиметр;

 y портативний поліфункціональний мо-
нітор (частота дихання, SрО2, ЧСС, ЕКГ, 
АТ) з візуальними і слуховими сигна-
лами тривоги;

 y електронний термометр;
 y глюкометр.

Інші вимоги:

TНаявність ліцензії на провадження гос-
подарської діяльності з медичної прак-
тики за спеціальністю неонатологія, 
дитяча анестезіологія.

TНаявність ліцензії на провадження ді-
яльності, пов’язаної з обігом наркотич-
них засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів.

TУ разі зміни обсягу наданих медичних 
послуг, що виявлено за результатами 
аналізу інформації ЕСОЗ про обсяг фак-
тично наданих медичних послуг, порів-
няно із запланованим у договорі обся-
гом медичних послуг, НСЗУ має право 
ініціювати внесення до нього змін, але 
не рідше, ніж раз на 3 місяці від початку 
дії першого договору за цим пакетом 
медичних послуг.
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МЕДИЧНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ 
ТА ДІТЯМ В АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ  
(ПРОФІЛАКТИКА, СПОСТЕРЕЖЕННЯ, 
ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ ТА 
МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ) 

Обсяг медичних послуг, який надавач 
зобов’язується надавати за догово-
ром відповідно до медичних потреб 
пацієнта/пацієнтки (специфікація) 

VV Надання консультативно-діагностичної 
та лікувально-профілактичної вторин-
ної (спеціалізованої) та третинної (ви-
сокоспеціалізованої) амбулаторної ме-
дичної допомоги.

VV Проведення необхідних лабораторних 
досліджень (відповідно до напряму на-
дання медичної допомоги закладом та 
галузевих стандартів у сфері охорони 
здоров’я), зокрема: 
 y загальноклінічних та біохімічних ла
бораторних досліджень:
- розгорнутий клінічний аналіз крові;
- морфологічне дослідження клітин 

крові;
- визначення групи крові і резус фак-

тору;
- біохімічний аналіз крові (загальний 

білок, альбумін, альфа-амілаза, аспар-
татамінотрансфераза (АсАТ), аланіна-
мінотрансфераза (АлАТ), білірубін 
і його фракції (загальний, прямий, 
непрямий), креатинін, сечовина, се-
чова кислота, електроліти: калій, 
кальцій, хлор, натрій, магній; залізо, 
феритин, трансферин, загальна за-
лізозв’язуюча здатність сироватки; 
лужна фосфатаза, лактатдегідроге-
наза, прокальцитонін);

- ліпідний профіль: тригліцериди, за-
гальний холестерин, ліпопротеїди 
низької щільності (ЛПНЩ), ліпопро-
теїди високої щільністю (ЛПВЩ) в 
сироватці крові;

- ревматологічні та гострофазові по-
казники (ревматоїдний фактор (RF, 
кількісне визначення), сіалові кис-
лоти, С-реактивний білок (CRP, кіль-
кісне визначення), антистрептолі-
зин-О (ASLO, кількісне визначення));

 - коагуляційний гемостаз (тромбіно-
вий час, активований частковий 
(парціальний) тромбопластиновий 
час (АЧТЧ, АПТЧ), фібриноген, між-
народне нормалізоване відношення 
(МНВ));

- тести на тропонін;
- вітамін Д;
- глюкоза в цільній крові або сирова-

тці крові;
- глікозильований гемоглобін;
- загальний аналіз сечі;
- копрологічне дослідження, кал на 

приховану кров та кальпротектин;
- кал на гельмінтів;
- дослідження спинномозкової рідини;
- дослідження на онкологічні маркери;
- інші дослідження відповідно до по-

треб пацієнтів.
 y бактеріологічних досліджень:
- бакпосів з урогенітального тракту + 

антибіотикограма;
- бакпосів калу на патогенну та умов-

но-патогенну флору; на стафілокок 
(S.aureus, St.epidermidis з гемол. ак-
тивністю); на патогенні ентеробактерії 
(Salmonella, Shigella) (+ антибіотико-
грама);

- бактеріологічне дослідження на 
β-гемолітичний стрептокок;

- бакпосів на стафілокок + антибіоти-
кограма;

- бакпосів з вуха, носа, зіву, ока, сечі, 
рани, мокротиння, секрету простати 
(+ антибіотикограма);

- бакпосів крові на стерильність 
(аеро би);
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- бакпосів шкірних покривів (нігті, во-
лосся, лусочки та ін.) на дерматофі-
тії + антимікотики;

- бакпосів на збудники дифтерії (ма-
зок із зіву та носа);

- бакпосів матеріалу на грибкову фло-
ру (рід Candida) + антимікотики;

- профілактичне дослідження на носій-
ство золотистого стафілококу (ма зок 
із носу);

- інші дослідження відповідно до по-
треб пацієнтів.

 y молекулярногенетичних досліджень:
- ДНК вірусного гепатиту В, РНК вірус-

ного гепатиту С;
- молекулярно-генетичні досліджен-

ня на туберкульоз;
- антигену SARS-CoV-2;
- для діагностики новоутворень;
- інші дослідження відповідно до по-

треб пацієнтів.
 y імунологічних досліджень для вияв
лення та контролю за інфекційними 
захворюваннями:
- HBsAg;
- антитіла до HCV;
- сифіліс РМП;
- антитіла до ВІЛ;
- коронавірусної хвороби COVID-19;
- інфекцій, що передаються статевим 

шляхом (гонорея, хламідіоз, трихо-
моніаз, вірус простого герпесу 2 типу 
та інших);

- туберкульозу;
- інші дослідження відповідно до по-

треб пацієнтів.
 y імунологічних досліджень для вияв
лення та контролю за неінфекційни
ми захворюваннями (імуноглобулін А, 
імуноглобулін Е, імуноглобулін M, іму
ноглобулін G, імунограма та інші);

 y цитологічних досліджень:
- зішкрібу з шийки матки та цервікаль-

ного каналу;
- секрету простати;
- аспірату з порожнини матки;
- зішкрібу з уретри;
- пунктату (матеріал пункційної тонко-

голкової біопсії); 
- транссудату, ексудату, секрету, екс-

крету (молочна залоза, рана тощо);
- інші дослідження відповідно до по-

треб пацієнтів.
 y гістологічних досліджень матеріалу, 
отриманого після:
- біопсії ендометрію (аспіраційна біо-

псія, вишкрібання, поліпектомія);
- вишкрібання цервікального каналу;
- біопсії шийки матки (не ексцизійна);
- біопсії шкіри;
- біопсії простати;
- біопсії за результатами ендоскопіч-

них досліджень (езофагогастродуо-
деноскопії, колоноскопії, ректорома-
носкопії, бронхоскопії, гістероскопії, 
цистоскопії);

- інші дослідження відповідно до по-
треб пацієнтів.

 y гормональних досліджень:
- тироксин (Т4 загальний, Т4 вільний), 

трийодтиронін (Т3 загальний, Т3 віль-
ний), тиреотропний гормон (ТТГ), ти-
реоглобулін (ТГ), паратгормон (ПТГ), 
інсулін, адренокориткотропний гор-
мон (АКТГ, кортикотропін), кортизол 
(гідрокортизон), соматотропний гор-
мон (соматотропін, СТГ);

- інші дослідження відповідно до по-
треб пацієнтів.

 y визначення концентрації лікарських 
засобів для імуносупресії в крові.

 y інших лабораторних досліджень від
повідно до потреб пацієнтів  
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VV Проведення необхідних інструменталь-
них досліджень (за умови наявності 
відповідного обладнання в закладі та 
відповідно до галузевих стандартів у 
сфері охорони здоров’я), зокрема:
 y рентгенологічні дослідження, в тому 
числі комп’ютерна томографія (в тому 
числі з внутрішньовенним контрасту-
ванням);

 y магнітно-резонансна томографія (в то-
му числі з внутрішньовенним конт-
растуванням);

 y сцинтиграфія (в тому числі з внутріш-
ньовенним контрастуванням);

 y ультразвукові дослідження, в тому 
числі із проведенням доплерографії;

 y ендоскопічні дослідження:
- гастроскопія;
- езофагодуоденоскопія;
- дуоденоскопія;
- ректороманоскопія;
- колоноскопія;
- цистоскопія;
- артроскопія;
- гістероскопія;
- бронхоскопія;
- кольпоскопія;
- інші дослідження відповідно до по-

треб пацієнтів.
 y функціональні дослідження:
- електрокардіографія (ЕКГ);
- електроенцефалографія (ЕЕГ);
- спірографія;
- холтерівське моніторування;
- інші дослідження відповідно до по-

треб пацієнтів.
 y офтальмологічні дослідження:
- офтальмометрія (кератометрія);
- офтальмоскопія;
- рефрактометрія;
- діоптриметрія;

- периметр поля зору;
- інші дослідження відповідно до по-

треб пацієнтів.
 y інші інструментальні дослідження від-
повідно до потреб пацієнтів.

VV Встановлення або зняття діагнозу, визна-
чення способів і методів лікування, кур-
су процедур і рекомендацій, а також по-
дальшого маршруту пацієнта/пацієнтки. 

VV Призначення та/або корекція медика-
ментозного лікування.

VV Динамічне спостереження за пацієнта-
ми із хронічними захворюваннями.

VV Надання медичної допомоги в умовах 
денного стаціонару. 

VV Надання медичної допомоги пацієн-
там при зверненні до травматологіч-
них пунктів.

VV Надання медичної допомоги пацієнтам 
при зверненні до приймального відді-
лення без подальшої госпіталізації па-
цієнта/пацієнтки. 

VV Проведення хірургічних операцій в ам-
булаторних умовах.

VV Ведення вагітності.

VV Проведення консультативного обсте-
ження вагітних з груп середнього і ви-
сокого ступеня (за сукупністю факторів) 
акушерського та перинатального ризиків 
із наданням рекомендацій до складання 
індивідуального плану спостереження 
вагітних для лікаря, який веде вагітність.

VV Проведення медико-генетичного кон-
сультування.

VV Проведення спеціалізованого лабора-
торного генетичного обстеження па - 
цієнтів з підозрою на наявність спад-
кової та/або вродженої патології (від-
повідно до напряму надання медичної 
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допомоги закладом та галузевих стан-
дартів у сфері охорони здоров’я).

VV Здійснення діагностики і лікування ла-
тентної туберкульозної інфекції, а та-
кож виявлення та обстеження контак-
тних щодо туберкульозу осіб за умови 
наявності відповідних умов у закладі.

VV Надання послуги з катамнестичного 
спостереження передчасно народже-
них дітей та дітей з перинатальною па-
тологією за умови наявності відповід-
них умов у закладі.

VV Проведення обов’язкових медичних 
профілактичних оглядів учнів загаль-
ноосвітніх навчальних закладів, а та-
кож дітей до 6 років відповідно до чин-
ного законодавства.

VV Проведення профілактики захворю-
вань.

VV Надання послуг з медичної реабілітації 
в амбулаторних умовах у підгострому і 
відновному періоді.

VV Оформлення довідок, листків непра-
цездатності та направлень для проход-
ження медико-соціальної експертизи.

VV Надання невідкладної медичної допо-
моги, а також виклик бригади екстреної 
(швидкої) медичної допомоги за потре-
би та надання невідкладної медичної 
допомоги пацієнтам до її прибуття.

VV Направлення пацієнта/пацієнтки при на-
явності показань для надання вторинної 
(спеціалізованої), третинної (високо-
спеціалізованої) медичної допомоги.

Умови закупівлі медичних послуг

Умови надання послуги: 
 y амбулаторно (в тому числі в умовах 
приймального відділення), за місцем 
проживання (перебування) пацієнта/

пацієнтки при наявності медичних 
показань (за рішенням лікуючого лі-
каря) або з використанням засобів 
телекомунікації.

Підстави надання послуги:
 y направлення лікаря з надання ПМД, 
якого обрано за декларацією про ви-
бір лікаря;

 y направлення лікуючого лікаря;
 y самозвернення до лікаря-акушера-гі-
неколога, лікаря-гінеколога дитячого 
та підліткового віку, лікаря-педіатра, 
лікаря-психіатра, лікаря-психіатра ди-
тячого, лікаря-психіатра підліткового, 
лікаря-нарколога, лікаря-фтизіатра, лі-
каря-фтизіатра дитячого;

 y самозвернення до лікаря, у якого па-
цієнт/пацієнтка із хронічними захво-
рюваннями перебуває під медичним 
наглядом;

 y самозвернення у невідкладному стані.

Вимоги до організації надання по-
слуги:

TВзаємодія з іншими надавачами медич-
них послуг для своєчасного та ефек-
тивного надання допомоги пацієнтам.

TЗабезпечення проведення лаборатор-
них досліджень відповідно до напря-
му надання допомоги у закладі або на 
умовах договору підряду.

TПри проведенні лабораторної діагнос-
тики, що входить до обсягу медичних 
послуг за цим пакетом медичних по-
слуг відповідно до напряму надання 
медичної допомоги закладом та га-
лузевих стандартів у сфері охорони 
здоров’я, організація забору матеріалу 
безпосередньо на місці надання ме-
дичних послуг, а також транспорту-
вання у лабораторний центр (за умови 
відсутності відповідних потужностей в 
закладі). 

TПроведення інструментальних методів 
дослідження відповідно до напряму 
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надання допомоги у закладі (за умови 
наявності відповідного обладнання в 
закладі).

TНаявність затвердженої програми з ін-
фекційного контролю та дотримання 
заходів із запобігання інфекціям, пов’я-
заним з наданням медичної допомо-
ги, відповідно до чинних наказів МОЗ 
України.

TНаявність локальних документів з ін-
фекційного контролю за особливо не-
безпечними інфекційними хворобами 
(ОНІХ) та запобігання їх розповсюджен-
ню з обов’язково відпрацьованим 
сценарієм щодо впровадження про-
тиепідемічного режиму у ЗОЗ та його 
суворого дотримання в організації ро-
боти та наданні медичної допомоги в 
умовах виникнення пандемії, а також 
у випадку виникнення осередку інфіку-
вання ОНІХ (зокрема, гострої респіра-
торної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2).

TНаявність внутрішньої системи управ-
ління і контролю якості та безпеки 
медичної діяльності з дотриманням 
вимог до їх організації і проведення 
відповідно до чинного законодавства 
із здійсненням безперервного моніто-
рингу індикаторів оцінки та критеріїв 
доступності, якості, безпеки надання 
медичної допомоги за напрямом її на-
дання, ефективного контролю та управ-
ління якістю ЗОЗ для забезпечення 
прав пацієнта/пацієнтки на отримання 
медичної допомоги необхідного обсягу 
та належної якості.

TЗабезпечення оцінки стану здоров’я 
пацієнта/пацієнтки, в тому числі ви-
явлення ознак насильства та дотри-
мання вимог законодавства в сфері 
протидії насильству. Дотримання прав 
людини у закладі охорони здоров’я, у 
відповідності до рекомендацій Упов-
новаженого із прав людини Верховної 

Ради України, та положень Конвенції 
про захист прав людини і основопо-
ложних свобод, Конвенції про права 
осіб із інвалідністю.

Вимоги до спеціалізації та кількості 
фахівців:

TЗа місцем надання медичних послуг:
 y Лікар-акушер-гінеколог та/або лі-
кар-алерголог, та/або лікар-алерголог 
дитячий, та/або лікар-анестезіолог, 
та/або лікар-анестезіолог дитячий, 
та/або лікар-гастроентеролог, та/або 
лікар-гастроентеролог дитячий, та/або 
лікар-гематолог, та/або лікар-гемато-
лог дитячий, та/або лікар-генетик, та/
або лікар-геріатр, та/або лікар-гіне-
колог дитячого та підліткового віку,  
та/або лікар-гінеколог-онколог, та/
або лікар-дерматовенеролог, та/або 
лікар-дерматовенеролог дитячий, та/
або лікар-ендокринолог, та/або лікар- 
ендокринолог дитячий, та/або лікар- 
ендоскопіст, та/або лікар-імунолог, 
та/або лікар-імунолог дитячий, та/або  
лікар-імунолог клінічний, та/або лі-
кар-інфекціоніст, та/або лікар-інфекці-
оніст дитячий, та/або лікар-кардіолог, 
та/або лікар-кардіолог дитячий, та/
або лікар-кардіолог інтервенційний, 
та/або лікар-кардіолог-електрофізіо-
лог, та/або лікар-кардіоревматолог 
дитячий, та/або лікар-комбустіолог,  
та/або лікар-нарколог, та/або лікар- 
невропатолог, та/або лікар-невролог  
дитячий, та/або лікар-нейрохірург, та/
або лікар-нейрохірург дитячий, та/або 
лікар-нефролог, та/або лікар-нефро-
лог дитячий, та/або лікар-онколог, 
та/або лікар-онколог дитячий, та/або  
лікар-ортопед-травматолог, лікар-ор-
топед-травматолог дитячий, та/або  
лікар-отоларинголог, та/або лікар-ото- 
ларинголог дитячий, та/або лікар- 
отоларинголог-онколог, та/або лікар- 
офтальмолог, та/або лікар-офталь-
молог дитячий, та/або лікар-педіатр, 
та/або лікар-педіатр-неонатолог, та/
або лікар з променевої терапії, та/або  
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лікар-профпатолог, та/або лікар-психі-
атр, та/або лікар-психіатр дитячий, та/
або лікар-психіатр підлітковий, та/або 
лікар-психолог, та/або лікар-психо-
терапевт, та/або лікар-пульмонолог, 
та/або лікар-пульмонолог дитячий, 
та/або лікар-радіолог, та/або лікар з 
радіонуклідної діагностики, та/або лі-
кар-ревматолог, та/або лікар-ревма-
толог дитячий, та/або лікар-рентгено-
лог, та/або лікар-рефлексотерапевт, 
та/або лікар-сексопатолог, та/або лі-
кар-сурдолог, та/або лікар-терапевт, 
та/або лікар-терапевт підлітковий, та/
або лікар-токсиколог, та/або та/або 
лікар з ультразвукової діагностики, 
та/або лікар-уролог, та/або лікар-уро-
лог дитячий, та/або лікар-фізіотера-
певт, та/або лікар з функціональної 
діагностики, та/або лікар-фтизіатр, 
та/або лікар-фтизіатр дитячий, та/або 
лікар-хірург, та/або лікар-хірург ди-
тячий, та/або лікар-хірург-проктолог, 
та/або лікар-хірург-онколог, та/або 
лікар-хірург судинний, та/або лікар-хі-
рург серцево-судинний, та/або лі-
кар-хірург торакальний, та/або лікар з 
лікувальної фізкультури і спортивної 
медицини, та/або лікар з лікувальної 
фізкультури, та/або лікар фізичної та 
реабілітаційної медицини – щонай-
менше 2 особи з даного переліку, які 
працюють за основним місцем робо-
ти в цьому закладі.

 y Сестра медична – щонайменше 2 осо-
би, які працюють за основним місцем 
роботи в цьому закладі. 

Вимоги до переліку обладнання:

TУ закладі:
 y електрокардіограф багатоканальний;
 y ваги медичні з ростоміром (або ваги 
для новонароджених і дітей раннього 
віку);

 y аптечка для надання невідкладної 
допомоги;

 y портативний дефібрилятор з функцією 
синхронізації;

 y дихальний мішок;
 y глюкометр;
 y термометр безконтактний;
 y пульсоксиметр;
 y тонометр та/або тонометр педіатрич-
ний з манжетками для дітей різного 
віку.

Інші вимоги:

TУ разі зміни обсягу наданих медичних 
послуг, що виявлено за результатами 
аналізу інформації ЕСОЗ про обсяг фак-
тично наданих медичних послуг, порів-
няно із запланованим у договорі обся-
гом медичних послуг, НСЗУ має право 
ініціювати внесення до нього змін, але 
не раніше, ніж через 3 місяці після за-
кінчення карантину, встановленого Ка-
бінетом Міністрів України з метою запо-
бігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 
чи за 3 місяці до закінчення строку дії 
договору, зважаючи на те, що наступить 
раніше. Перерахунок в межах суми бю-
джетних асигнувань, передбачених для 
відповідного пакета медичних послуг, 
здійснюється для всіх надавачів, у яких 
обсяг наданих медичних послуг за дого-
вором відрізняється від запланованого 
більше, ніж на 20%. У разі перевищення 
сум перерахунку над сумою бюджетних 
асигнувань за відповідним пакетом ме-
дичних послуг, перерахунок здійснюєть-
ся для всіх надавачів медичних послуг 
із застосуванням до скоригованої за-
планованої кількості медичних послуг 
кожного надавача медичних послуг за 
відповідним пакетом медичних послуг 
коригувального коефіцієнту, який роз-
раховується як співвідношення суми 
бюджетних асигнувань до сум перера-
хунку за кожним пакетом медичних по-
слуг. Значення кількості при цьому за-
округлюється до цілого числа.
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ВЕДЕННЯ ВАГІТНОСТІ  
В АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ

Обсяг медичних послуг, який надавач 
зобов’язується надавати за догово-
ром відповідно до медичних потреб 
пацієнтки (специфікація)

VV Динамічне спостереження за вагітними, 
включаючи контроль за станом здоров’я 
вагітних, повнотою обстежень, консуль-
тацій, виконанням лікувально- профілак-
тичних заходів, з дотриманням етапності 
(взяття під нагляд, розробка індивідуаль-
ного плану ведення вагітності відповідно 
групи ризику, виконання індивідуального 
плану) відповідно до галузевих стандар-
тів в сфері охорони здоров’я.

VV Проведення необхідних лабораторних 
досліджень відповідно до галузевих 
стандартів у сфері охорони здоров’я, 
зокрема:
 y загально-клінічних, біохімічних та 
імунохімічних лабораторних дослі-
джень:
- розгорнутий клінічний аналіз крові 

(включаючи визначення кількості 
тромбоцитів і гематокриту);

- визначення групи крові і резус фак-
тору;

- визначення антиеритроцитарних ан-
титіл;

- біохімічний аналіз крові (загаль-
ний білок, аспартатамінотрансфе-
раза (АсАТ), аланінамінотрансфе-
раза (АлАТ), білірубін і його фракції 
(загальний, прямий, непрямий), кре-
атинін, сечовина, електроліти, фери-
тин крові);

 - коагуляційний гемостаз (тромбіно-
вий час, активований частковий (пар-
ціальний) тромбопластиновий час 
(АЧТЧ, АПТЧ), фібриноген, міжнарод-
не нормалізоване відношення (МНВ) 
та час згортання крові);

- глюкоза в цільній крові або сирова-
тці крові;

- загальний аналіз сечі;
- експрес-тест на наявність білка;
- проведення глюкозотолерантного 

тесту;
- визначення плацентарного фактора 

росту (PIGF), плазмового протеїну А 
(PAPP-A), хоріонічного гонадотропі-
ну (β-ХГЛ вільний, ХГЛ загальний), 
альфафетопротеїну (AFP), неконью-
гованого естріолу (Е3);

 y досліджень на інфекції та віруси:
- HBsAg, антитіла до HBsAg, HCV;
- тестування на ВІЛ;
- серологічне дослідження на сифіліс;
- бактеріологічне дослідження сечі та 

інші;
- мікробіологічне дослідження мате-

ріалу з перианальної області з ме-
тою виявлення носійства стрепто-
кока групи В;

 y мікроскопічних та цитологічних об-
стежень:
- цитологічне дослідження цервікаль-

ного мазка (цервікальний канал та 
ектоцервікс);

- мікроскопія урогенітального мазка 
на мікрофлору;

 y інших лабораторних досліджень від-
повідно до потреб пацієнток.

VV Організація забору та транспортування 
біологічного матеріалу для проведення 
досліджень у закладі або іншими нада-
вачами медичних послуг на умовах до-
говору підряду. 

VV Проведення необхідних інструменталь-
них обстежень відповідно до галузевих 
стандартів у сфері охорони здоров’я, зо-
крема:
 y УЗД матково-плодово-плацентарного 
комплексу з використанням доплеро-
графії;
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 y трансвагінальна ультразвукова церві-
кометрія;

 y УЗД внутрішніх органів;
 y кольпоскопія;
 y кардіотокографія (КТГ);
 y електрокардіографія (ЕКГ);
 y інші інструментальні дослідження від-
повідно до потреб пацієнток.

VV Забезпечення проведення неінвазив-
ної пренатальної діагностики з розра-
хунком індивідуального ризику жінки 
щодо хромосомних аномалій та певних 
вад розвитку плода за допомогою спе-
ціалізованих комп’ютерних програм.

VV Визначення факторів ризику прееклам-
псії та проведення комплексу профі-
лактичних заходів.

VV Проведення специфічної профілактики 
резус-сенсибілізації шляхом введен-
ням антирезусного D імуноглобуліну.

VV Проведення комплексу профілактичних 
заходів, спрямованих на запобігання 
ускладнень вагітності, післяпологового 
періоду, екстрагенітальних захворювань.

VV Своєчасне виявлення вагітних, які на-
лежать до груп ризику (визначення гру-
пи ризику, виду ризику та оцінка його 
ступеня), з наступним дотриманням у 
веденні вагітності регіоналізації в орга-
нізації перинатальної допомоги відпо-
відно до чинного законодавства.

VV Направлення вагітної з екстрагені-
тальним захворюванням до інших 
спеціалістів для спільного спостере-
ження лікарем-акушером-гінекологом 
та лікарем-спеціалістом відповідного 
профілю.

VV Організація (або направлення до) пе-
ринатального консиліуму за участю 
лікаря-генетика, профільних дитячих 

спеціалістів при виявленні у плода оз-
нак аномалій, вродженої, спадкової па-
тології для уточнення перинатального 
прогнозу, показань і умов для відповід-
них втручань.

VV Організація (або направлення) на комі-
сію з визначення показань для прове-
дення операції (процедури) штучного пе-
реривання небажаної вагітності, строк 
якої становить від 12 до 22 тижнів.

VV Своєчасне направлення вагітних для 
отримання стаціонарної допомоги з 
дотриманням регіоналізації в організа-
ції надання перинатальної допомоги.

VV Надання невідкладної медичної допо-
моги вагітним, виклик бригади екстре-
ної (швидкої) медичної допомоги та на-
дання невідкладної медичної допомоги 
до її прибуття, визначення подальшої 
маршрутизації відповідно до галузевих 
стандартів у сфері охорони здоров’я.

VV Організація занять у «Школі відповідаль-
ного батьківства» із залученням членів 
сім’ї до навчання.

VV Підготовка до пологів з наданням ін-
формаційної, психологічної підтримки 
та проведенням практичних занять 
для формування навичок пологової по-
ведінки, грудного вигодовування та до-
гляду за дитиною.

VV Надання повної інформації вагітним 
щодо перебігу їх вагітності, особливос-
тей індивідуального плану ведення ва-
гітності та пологів. 

VV Інформування щодо потреби звернен-
ня за медичною допомогою, в тому 
числі при ознаках початку пологової 
діяльності із визначенням закладів пе-
ринатальної допомоги відповідно до 
особливостей перебігу вагітності. 
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Умови закупівлі медичних послуг

Умови надання послуги: 
 y амбулаторно.

Підстави надання послуги:
 y направлення лікаря з надання ПМД, 
якого обрано за декларацією про ви-
бір лікаря;

 y направлення лікуючого лікаря;
 y самозвернення до лікаря-акушера-гіне-
колога.

Вимоги до організації надання по-
слуги:

TОрганізація спостереження за вагіт-
ними, включаючи контроль за ста-
ном здоров’я вагітних, повнотою об-
стежень, консультацій, виконанням 
лікувально-профілактичних заходів, 
з дотриманням етапності (взяття під 
нагляд, розробка індивідуального пла-
ну ведення вагітності відповідно гру-
пи ризику, виконання індивідуального 
плану) відповідно до галузевих стан-
дартів в сфері охорони здоров’я.

TЗабезпечення проведення лаборатор-
них досліджень відповідно до галузе-
вих стандартів у сфері охорони здо-
ров’я у закладі або на умовах договору 
підряду. Організація забору та тран-
спортування біологічного матеріалу 
для проведення досліджень.

TЗабезпечення проведення інструмен-
тальних досліджень відповідно до га-
лузевих стандартів у сфері охорони 
здоров’я в закладі або на умовах дого-
вору підряду.

TНаявність лікарських засобів та облад-
нання для надання невідкладної допо-
моги.

TВзаємодія з іншими надавачами ме-
дичних послуг, центрами соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді, служ-

бами у справах дітей, територіальними 
центрами соціального обслуговування 
населення, іншими надавачами соці-
альних послуг, в тому числі неурядо-
вими та благодійними організаціями, 
правоохоронними органами, підпри-
ємствами, установами та організація-
ми, засобами масової інформації, ор-
ганами місцевого самоврядування на 
території обслуговування в інтересах 
своєчасного та ефективного надання 
допомоги пацієнткам.

TНаявність затвердженої програми з ін-
фекційного контролю та дотримання 
заходів із запобігання інфекціям, пов’я-
заним з наданням медичної допомо-
ги, відповідно до чинних наказів МОЗ 
України.

TНаявність локальних документів з ін-
фекційного контролю за особливо не-
безпечними інфекційними хворобами 
(ОНІХ) та запобігання їх розповсю-
дженню з обов’язково відпрацьованим 
сце нарієм щодо впровадження про-
тиепідемічного режиму у ЗОЗ та його 
суворого дотримання в організації ро-
боти та наданні медичної допомоги в 
умовах виникнення пандемії, а також у 
випадку виникнення осередку інфіку-
вання ОНІХ (зокрема, коронавірусної 
хвороби (COVID-19).

TНаявність внутрішньої системи управ-
ління і контролю якості та безпеки ме-
дичної діяльності з дотриманням вимог 
до їх організації і проведення відповід-
но до чинного законодавства із здійс-
ненням безперервного моніторингу 
індикаторів оцінки та критеріїв доступ-
ності, якості, безпеки надання медичної 
допомоги за напрямом її надання, ефек-
тивного контролю та управління якістю 
ЗОЗ для забезпечення прав пацієнтки 
на отримання медичної допомоги необ-
хідного обсягу та належної якості.

TКоректне введення індивідуальної кар-
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ти вагітної і породіллі (форма №  111/о) 
та обмінної карти (форма №  113/о) з 
обов’язковим обґрунтуванням діагнозу 
та зазначенням усіх важливих діагнос-
тичних, лікувальних, реабілітаційних і 
профілактичних процедур, які прово-
дяться пацієнтці. 

TЗабезпечення оцінки стану здоров’я па-
цієнтки, в тому числі виявлення ознак 
насильства та дотримання вимог зако-
нодавства в сфері протидії насильству. 
Дотримання прав людини у закладі 
охорони здоров’я, у відповідності до 
рекомендацій Уповноваженого із прав 
людини Верховної Ради України, та по-
ложень Конвенції про захист прав лю-
дини і основоположних свобод, Кон-
венції про права осіб із інвалідністю.

Вимоги до спеціалізації та кількості 
фахівців:

TЗа місцем надання медичних послуг:
 y Лікар-акушер-гінеколог – щонаймен-
ше 2 особи, які працюють за основним 
місцем роботи в цьому закладі.

 y Акушерка – щонайменше 2 особи, які 
працюють за основним місцем робо-
ти в цьому закладі. 

TУ закладі:
 y Лікар-терапевт – щонайменше 1 осо-
ба, яка працює за основним місцем 
роботи в цьому закладі.

 y Лікар з ультразвукової діагностики, 
який пройшов підготовку з пренаталь-
ної діагностики (сертифікований курс 
тематичного удосконалення з прена-
тальної діагностики) – щонайменше 
1 особа, яка працює за основним міс-
цем роботи в цьому закладі. 

Вимоги до переліку обладнання: 

TУ закладі:
 y УЗД-апарат з можливістю проведен-
ня доплерографії і додатково тран-
свагінальним датчиком;

 y фетальний монітор (кардіомонітор 
плода) з автоматичним аналізом;

 y кольпоскоп з фотофіксацією та/або 
відеосистемою;

 y електрокардіограф багатоканальний;
 y портативний дефібрилятор з функці-
єю синхронізації.

TЗа місцем надання медичних послуг:
 y дихальний мішок;
 y ваги медичні з ростоміром;
 y глюкометр;
 y термометр безконтактний;
 y пульсоксиметр – щонайменше 2;
 y тонометр – щонайменше 2;
 y аптечка для надання невідкладної 
допомоги.

Інші вимоги:
Наявність ліцензії на провадження 
господарської діяльності з медичної практики 
за спеціальністю акушерство і гінекологія, 
терапія, ультразвукова діа гностика.
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МАМОГРАФІЯ

Обсяг медичних послуг, який надавач 
зобов’язується надавати за догово-
ром відповідно до медичних потреб 
пацієнтки (специфікація) 

VV Консультація лікаря перед досліджен-
ням з метою виявлення протипоказань 
або важливих аспектів для проведення 
дослідження, а також аналіз проведе-
них раніше досліджень (за наявності).

VV Проведення проекційного рентгено-
графічного неінвазивного дослідження 
молочних залоз у двох проекціях, про-
ведення додаткових проекцій, приціль-
ного знімку. 

VV Аналіз та опис результатів досліджень 
та, за необхідності, надання рекомен-
дацій щодо наступного дослідження 
та методів уточнення виявлених змін.

VV Надання своєчасної невідкладної ме-
дичної допомоги при виникненні ста-
нів, що загрожують життю, під час 
перебування пацієнтки у медичному 
закладі, а також виклик бригади екс-
треної (швидкої) медичної допомоги та 
надання невідкладної медичної допо-
моги пацієнтці до її прибуття.

VV Направлення пацієнтів для отримання 
вторинної (спеціалізованої), третинної 
(високоспеціалізованої) медичної до-
помоги, інших медичних послуг.

VV Запис результатів обстеження на циф-
ровий носій, який видають пацієнтці.

Умови закупівлі медичних послуг
Умови надання послуги: 

 y амбулаторно.

Підстави надання послуги: 
 y направлення лікаря з надання ПМД, 
якого обрано за декларацією про ви-
бір лікаря; 

 y направлення лікуючого лікаря; 
вік пацієнтки – від 40 років і старше.

Вимоги до організації надання по-
слуги:

TЗабезпечення зберігання цифрових ма-
теріалів протягом 2 років при відсутно-
сті патології та 5 років у разі наявності 
патологічних змін.

TЗабезпечення можливості проведен-
ня додаткових проекцій, прицільного 
знімку.

TВзаємодія з іншими надавачами медич-
них послуг для своєчасного та ефек-
тивного надання допомоги пацієнтам.

TНаявність затвердженої програми з ін-
фекційного контролю та дотримання 
заходів із запобігання інфекціям, пов’я-
заним з наданням медичної допомо-
ги, відповідно до чинних наказів МОЗ 
України.

TНаявність локальних документів з інфек-
ційного контролю за особливо небезпеч-
ними інфекційними хворобами (ОНІХ) 
та запобігання їх розповсюдженню з 
обов’язково відпрацьованим сценарі-
єм щодо впровадження протиепіде-
мічного режиму у ЗОЗ та його суворо-
го дотримання в організації роботи та 
наданні медичної допомоги в умовах 
виникнення пандемії, а також у випад-
ку виникнення осередку інфікування 
ОНІХ (зокрема, гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої корона-
вірусом SARS-CoV-2).

TНаявність внутрішньої системи управ-
ління і контролю якості та безпеки ме-
дичної діяльності з дотриманням вимог 
до їх організації і проведення відповід-
но до чинного законодавства із здій-
сненням безперервного моніторингу 
індикаторів оцінки та критеріїв доступ-
ності, якості, безпеки надання медич-
ної допомоги за напрямом її надання, 
ефективного контролю та управління 
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якістю ЗОЗ для забезпечення прав па-
цієнтки на отримання медичної допо-
моги необхідного обсягу та належної 
якості.

TЗабезпечення оцінки стану здоров’я па-
цієнтки, в тому числі виявлення ознак 
насильства та дотримання вимог зако-
нодавства в сфері протидії насильству. 
Дотримання прав людини у закладі 
охорони здоров’я, у відповідності до 
рекомендацій Уповноваженого із прав 
людини Верховної Ради України, та по-
ложень Конвенції про захист прав лю-
дини і основоположних свобод, Кон-
венції про права осіб із інвалідністю.

Вимоги до спеціалізації та кількості 
фахівців:

TЗа місцем надання медичних послуг:
 y Лікар-рентгенолог – щонайменше 
одна особа, яка працює за основним 
місцем роботи або за сумісництвом у 
цьому закладі.

 y Рентгенолаборант – щонайменше 
одна особа, яка працює за основним 
місцем роботи або за сумісництвом у 
цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання:

TЗа місцем надання медичних послуг:
 y апарат рентгенівський мамографіч-
ний цифровий або апарат рентгенів-
ський мамографічний аналоговий з 
оцифровувачем;

 y 5-ти мегапіксельний медичний мо-
нітор;

 y аптечка для надання невідкладної 
допомоги;

 y дихальний мішок;
 y термометр безконтактний.

Інші вимоги:

TНаявність ліцензії на провадження гос-
подарської діяльності з медичної прак-
тики за спеціальністю рентгенологія.

TУ разі зміни обсягу наданих медичних 
послуг, що виявлено за результатами 
аналізу інформації ЕСОЗ про обсяг фак-
тично наданих медичних послуг, порів-
няно із запланованим у договорі обся-
гом медичних послуг, НСЗУ має право 
ініціювати внесення до нього змін, але 
не рідше, ніж раз на 3 місяці від початку 
дії першого договору за цим пакетом 
медичних послуг. 

ГІСТЕРОСКОПІЯ

Обсяг медичних послуг, який надавач 
зобов’язується надавати за догово-
ром відповідно до медичних потреб 
пацієнтки (специфікація)

VV Консультація лікаря перед досліджен-
ням з метою виявлення протипоказань 
або важливих аспектів для забезпечен-
ня проведення дослідження, а також 
аналіз проведених раніше досліджень 
(за наявності). 

VV Консультація лікаря-анестезіолога пе-
ред анестезіологічним забезпеченням 
з метою виявлення протипоказань або 
інших важливих аспектів щодо забез-
печення безпеки пацієнтки.

VV Діагностична гістероскопія для візу-
ального огляду стінок порожнини мат-
ки без проведення ендоскопічних мані-
пуляцій.

VV Гістероскопія для візуального огляду 
стінок порожнини матки з ендоскопіч-
ною маніпуляцією (зокрема, із взяттям 
матеріалу для гістологічного дослі-
дження тощо) та/або ендоскопічною 
операцією.

VV Знеболення та/або анестезіологічне за-
безпечення

VV Проведення гістологічного досліджен-
ня матеріалу, взятого під час гісте-
роскопії.
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VV Аналіз та опис результатів обстеження 
із зазначенням результатів гістологіч-
ного дослідження (у випадку його про-
ведення).

VV Надання своєчасної невідкладної ме-
дичної допомоги при виникненні ста-
нів, що загрожують життю, під час 
перебування пацієнтки у медичному 
закладі, а також виклик бригади екс-
треної (швидкої) медичної допомоги та 
надання невідкладної медичної допо-
моги пацієнтці до її прибуття.

VV Направлення пацієнтів для отримання 
вторинної (спеціалізованої), третинної 
(високоспеціалізованої) медичної до-
помоги, інших медичних послуг.

VV Запис результатів обстеження на циф-
ровий носій, який видають пацієнтці.

Умови закупівлі медичних послуг

Умови надання послуги: 
 y амбулаторно.

Підстави надання послуги: 
 y направлення лікаря з надання ПМД, 
якого обрано за декларацією про ви-
бір лікаря;

 y направлення лікуючого лікаря; 
вік пацієнтки – від 50 років і старше.

Вимоги до організації надання по-
слуги:

TЗабезпечення фотофіксації (щонаймен-
ше 2 знімки, що зберігаються в медичній 
документації) та/або повної відеофікса-
ції всього дослідження зі зберіганням 
цифрових фото/відеоматеріалів протя-
гом 2 років.

TЗабезпечення проведення гістологічно-
го дослідження у закладі або на умовах 
договору підряду.

TНаявність кімнати для відпочинку па-
цієнток після ендоскопічного дослі-
дження.

TВзаємодія з іншими надавачами медич-
них послуг для своєчасного та ефектив-
ного надання допомоги пацієнткам.

TНаявність затвердженої програми з ін-
фекційного контролю та дотримання 
заходів із запобігання інфекціям, пов’я-
заним з наданням медичної допомо-
ги, відповідно до чинних наказів МОЗ 
України.

TНаявність локальних документів з ін-
фекційного контролю за особливо 
небезпечними інфекційними хвороба-
ми (ОНІХ) та запобігання їх розповсю-
дженню з обов’язково відпрацьованим 
сценарієм щодо впровадження про-
тиепідемічного режиму у ЗОЗ та його 
суворого дотримання в організації ро-
боти та наданні медичної допомоги в 
умовах виникнення пандемії, а також 
у випадку виникнення осередку інфіку-
вання ОНІХ (зокрема, гострої респіра-
торної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2).

TНаявність внутрішньої системи управ-
ління і контролю якості та безпеки ме-
дичної діяльності з дотриманням вимог 
до їх організації і проведення відповідно 
до чинного законодавства із здійснен-
ням безперервного моніторингу індика-
торів оцінки та критеріїв доступності, 
якості, безпеки надання медичної допо-
моги за напрямом її надання, ефектив-
ного контролю та управління якістю 
ЗОЗ для забезпечення прав пацієнтки 
на отримання медичної допомоги необ-
хідного обсягу та належної якості.

TЗабезпечення оцінки стану здоров’я па-
цієнтки, в тому числі виявлення ознак 
насильства та дотримання вимог зако-
нодавства в сфері протидії насильству. 
Дотримання прав людини у закладі 
охорони здоров’я, у відповідності до 
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рекомендацій Уповноваженого із прав 
людини Верховної Ради України, та по-
ложень Конвенції про захист прав лю-
дини і основоположних свобод, Кон-
венції про права осіб із інвалідністю.

Вимоги до спеціалізації та кількості 
фахівців:

TЗа місцем надання медичних послуг:
 y Лікар-акушер-гінеколог та/або лі-
кар-гінеколог-онколог – щонайменше 
одна особа з даного переліку, яка пра-
цює за основним місцем роботи або 
за сумісництвом у цьому закладі.

 y Сестра медична – щонайменше одна 
особа, яка працює за основним міс-
цем роботи або за сумісництвом у 
цьому закладі.

TУ закладі:
 y Лікар-анестезіолог – щонайменше од  - 
на особа, яка працює за основним 
місцем роботи або за сумісництвом у 
цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання:

TЗа місцем надання медичних послуг:
 y відеогістероскоп;
 y ендоскопічні інструменти;
 y відеопроцесор;
 y монітор;
 y освітлювач;
 y автоматичний дозатор лікувальних 
речовин;

 y аспіратор (відсмоктувач);
 y монітор пацієнта (ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2);
 y дихальний мішок;
 y ларингоскоп;
 y матковий зонд;
 y розширювач Гегара №  3;
 y дзеркало Сімпсона з підіймачем;
 y кульові щипці;

 y кюретка №  1;
 y джерело кисню;
 y термометр безконтактний;
 y тонометр;
 y пульсоксиметр;
 y аптечка для надання невідкладної 
допомоги.

TУ закладі:
 y портативний дефібрилятор з функцією 
синхронізації.

Інші вимоги:

TНаявність ліцензії на провадження гос-
подарської діяльності з медичної прак-
тики за спеціальністю акушерство та 
гінекологія та/або онкогінекологія; ане-
стезіологія.

TУ разі зміни обсягу наданих медичних 
послуг, що виявлено за результатами 
аналізу інформації ЕСОЗ про обсяг фак-
тично наданих медичних послуг, порів-
няно із запланованим у договорі обся-
гом медичних послуг, НСЗУ має право 
ініціювати внесення до нього змін, але 
не рідше, ніж раз на 3 місяці від початку 
дії першого договору за цим пакетом 
медичних послуг.  

ЕЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНОСКОПІЯ

Обсяг медичних послуг, який надавач 
зобов’язується надавати за догово-
ром відповідно до медичних потреб 
пацієнта/пацієнтки (специфікація)

VV Консультація лікаря перед досліджен-
ням з метою виявлення протипока-
зань або важливих аспектів для за-
безпечення проведення дослідження, 
а також аналіз проведених раніше до-
сліджень (за наявності). 

VV Консультація лікаря-анестезіолога пе-
ред анестезіологічним забезпеченням 
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з метою виявлення протипоказань або 
інших важливих аспектів щодо забез-
печення безпеки пацієнта/пацієнтки.

VV Діагностична езофагогастродуодено-
скопія для візуального огляду стра-
воходу, шлунку, в т.ч. огляд шлунку в ін-
версії, та дванадцятипалої кишки крізь 
ротову порожнину без проведення ен-
доскопічних маніпуляцій.

VV Езофагогастродуоденоскопія для візу-
ального огляду стравоходу, шлунку, в 
т.ч. огляд шлунку в інверсії, та дванад-
цятипалої кишки крізь ротову порож-
нину з ендоскопічною маніпуляцією 
(зокрема, взяттям матеріалу для гісто-
логічного дослідження) та/або ендо-
скопічною операцією.

VV Виконання поліпозиційної біопсії за 
системою «OLGA» (Оперативна систе-
ма оцінки гастрита) (в антральному 
відділі по малій і великій кривизні, куті 
шлунку, у тілі шлунку по великій і малій 
кривизні) для діагностики передрако-
вих змін слизової оболонки шлунку.

VV Вимірювання вистеленого циліндрич-
ним епітелієм стравоходу (CLE) згідно 
з Празькою класифікацією «C&M».

VV Знеболення та/або обов’язкове анесте-
зіологічне забезпечення. 

VV Проведення гістологічного досліджен-
ня матеріалу, взятого під час езофаго-
гастродуоденоскопії.

VV Аналіз та опис результатів обстеження 
із зазначенням результатів гістологіч-
ного дослідження (у випадку його про-
ведення).

VV Надання невідкладної медичної допо-
моги пацієнтам, а також виклик бригади 
екстреної (швидкої) медичної допомоги 
за потреби та надання невідкладної ме-
дичної допомоги до її прибуття.

VV Направлення пацієнтів для отримання 
вторинної (спеціалізованої), третинної 
(високоспеціалізованої) медичної до-
помоги, інших медичних послуг.

VV Запис результатів обстеження на ци-
фровий носій, який видають пацієнту/
пацієнтці. 

Умови закупівлі медичних послуг

Умови надання послуги: 
 y амбулаторно.

Підстави надання послуги:
 y направлення лікаря з надання ПМД, 
якого обрано за декларацією про ви-
бір лікаря;

 y направлення лікуючого лікаря;
вік пацієнта/пацієнтки – від 50 років і 
старше.

Вимоги до організації надання по-
слуги:

TЗабезпечення фотофіксації обстежен-
ня: фото 8 зображень головних орієн-
тирів (на рівні 20 см від різців для за-
гальної візуалізації стравоходу; на 2 cм 
вище Z лінії; кардія в інверсії; верхня ча-
стина малої кривизни; кут шлунку з не-
великою інверсією; антрум; цибулина 
дванадцятипалої кишки; другої части-
ни дванадцятипалої кишки (низхідний 
відділ); локальних змін слизової обо-
лонки та всіх утворень (поліпів, вира-
зок, пухлин тощо) або відеозапис втру-
чання зі зберіганням цифрових фото/
відеоматеріалів протягом 2 років.

TЗабезпечення проведення гістологічно-
го дослідження у закладі або на умовах 
договору підряду.

TНаявність кімнати для відпочинку паці-
єнтів після ендоскопічного дослідження.

TВзаємодія з іншими надавачами медич-
них послуг для своєчасного та ефек-
тивного надання допомоги пацієнтам.
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TНаявність затвердженої програми з ін-
фекційного контролю та дотримання 
заходів із запобігання інфекціям, пов’я-
заним з наданням медичної допомо-
ги, відповідно до чинних наказів МОЗ 
України.

TНаявність локальних документів з ін-
фекційного контролю за особливо 
небезпечними інфекційними хворо-
бами (ОНІХ) та запобігання їх розпов-
сюдженню з обов’язково відпрацьо-
ваним сценарієм щодо впровадження 
протиепідемічного режиму у ЗОЗ та 
його суворого дотримання в організа-
ції роботи та наданні медичної допо-
моги в умовах виникнення пандемії, а 
також у випадку виникнення осеред-
ку інфікування ОНІХ (зокрема, гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спри-
чиненої коронавірусом SARS-CoV-2).

TНаявність внутрішньої системи управлін-
ня і контролю якості та безпеки медич-
ної діяльності з дотриманням вимог до 
їх організації і проведення відповідно до 
чинного законодавства із здійсненням 
безперервного моніторингу індикаторів 
оцінки та критеріїв доступності, якості, 
безпеки надання медичної допомоги 
за напрямом її надання, ефективного 
контролю та управління якістю ЗОЗ для 
забезпечення прав пацієнта/пацієнтки 
на отримання медичної допомоги необ-
хідного обсягу та належної якості.

TЗабезпечення оцінки стану здоров’я 
пацієнта/пацієнтки, в тому числі вияв-
лення ознак насильства та дотримання 
вимог законодавства в сфері протидії 
насильству. Дотримання прав людини у 
закладі охорони здоров’я, у відповідно-
сті до рекомендацій Уповноваженого із 
прав людини Верховної Ради України, 
та положень Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод, Кон-
венції про права осіб із інвалідністю.

Вимоги до спеціалізації та кількості 
фахівців:

TЗа місцем надання медичних послуг:
 y Лікар-ендоскопіст – щонайменше од-
на особа, яка працює за основним 
місцем роботи або за сумісництвом у 
цьому закладі.

 y Сестра медична – щонайменше одна 
особа, яка працює за основним міс-
цем роботи або за сумісництвом у 
цьому закладі.

TУ закладі:
 y Лікар-анестезіолог – щонайменше од -
на особа, яка працює за основним 
місцем роботи або за сумісництвом у 
цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання:

TЗа місцем надання медичних послуг:
 y відеогастроскоп;
 y ендоскопічні інструменти;
 y відеопроцесор;
 y монітор;
 y освітлювач;
 y автоматичний дозатор лікувальних 
речовин;

 y аспіратор (відсмоктувач);
 y монітор пацієнта (ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2);
 y дихальний мішок;
 y ларингоскоп;
 y аптечка для надання невідкладної 
допомоги;

 y джерело кисню;
 y термометр безконтактний;
 y тонометр;
 y пульсоксиметр.

TУ закладі:
 y портативний дефібрилятор з функці-
єю синхронізації. 

Інші вимоги:

TНаявність ліцензії на провадження гос-
подарської діяльності з медичної прак-
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тики за спеціальністю ендоскопія, ане-
стезіологія.

TУ разі зміни обсягу наданих медичних 
послуг, що виявлено за результатами 
аналізу інформації ЕСОЗ про обсяг фак-
тично наданих медичних послуг, порів-
няно із запланованим у договорі обся-
гом медичних послуг, НСЗУ має право 
ініціювати внесення до нього змін, але 
не рідше, ніж раз на 3 місяці від почат-
ку дії першого договору за цим пакетом 
медичних послуг. 

КОЛОНОСКОПІЯ

Обсяг медичних послуг, який надавач 
зобов’язується надавати за догово-
ром відповідно до медичних потреб 
пацієнта/пацієнтки (специфікація)

VV Консультація лікаря перед досліджен-
ням з метою виявлення протипоказань 
або важливих аспектів для забезпечен-
ня проведення дослідження, а також 
аналіз проведених раніше досліджень 
(за наявності). 

VV Консультація лікаря-анестезіолога пе-
ред анестезіологічним забезпеченням 
з метою виявлення протипоказань або 
інших важливих аспектів щодо забез-
печення безпеки пацієнта/пацієнтки.

VV Діагностична колоноскопія для візу-
ального огляду прямої кишки, товстої 
кишки і термінального відділу тонкої 
кишки без проведення ендоскопічних 
маніпуляцій.

VV Колоноскопія для візуального огляду 
прямої кишки, товстої кишки і термі-
нального відділу тонкої кишки з ен-
доскопічною маніпуляцією (зокрема, 
взяттям матеріалу для гістологічного 
дослідження) та/або ендоскопічною 
операцією.

VV Виконання хромоколоноскопії (розчи-
ном індигокарміну, оцтової кислоти то-
що) для діагностики неопластичних ко-
лоректальних утворень.

VV Знеболення та/або обов’язкове анесте-
зіологічне забезпечення.

VV Проведення гістологічного досліджен-
ня матеріалу, взятого під час коло-
носкопії.

VV Аналіз та опис результатів обстеження 
із зазначенням результатів гістологіч-
ного дослідження (у випадку його про-
ведення).

VV Надання невідкладної медичної допо-
моги пацієнтам, а також виклик бригади 
екстреної (швидкої) медичної допомо-
ги за потреби та надання невідкладної 
медичної допомоги до її прибуття.

VV Направлення пацієнтів для отримання 
вторинної (спеціалізованої), третинної 
(високоспеціалізованої) медичної до-
помоги, інших медичних послуг.

VV Запис результатів обстеження на циф-
ровий носій, який видають пацієнту/
пацієнтці. 

Умови закупівлі медичних послуг

Умови надання послуги: 
 y амбулаторно.

Підстави надання послуги:
 y направлення лікаря з надання ПМД, 
якого обрано за декларацією про ви-
бір лікаря;

 y направлення лікуючого лікаря;
вік пацієнта/пацієнтки – від 40 років і 
старше.

Вимоги до організації надання по-
слуги:

TЗабезпечення фотофіксації обстеження 
або відеозапис втручання зі зберіганням 
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цифрових фото/відеоматеріалів протя-
гом 2 років з фіксуванням:
 y нижньої частини rectum на 2 cм вище 
від анального сфінктера;
 y середньої частини сигмоподібної 
кишки;

 y низхідної ободової кишки нижче се-
лезінкового вигину;

 y поперечно-ободової кишки після се-
лезінкової вигину;

 y поперечно-ободової кишки перед пе-
чінковим вигином;

 y висхідної ободової кишки нижче пе-
чінкового вигину;

 y термінального відділу тонкої кишки 
(при технічній можливості);

 y ілеоцекального клапану;
 y сліпої кишки, з візуалізацією отвору 
червоподібного відростка;

 y огляду ректосигмоїдного вигину в ін-
версії (при технічній можливості);

 y огляду нижньоампулярного відділу 
прямої кишки в інверсії (при технічній 
можливості);

 y локальних змін слизової оболонки та 
всіх утворень (поліпів, виразок, пух-
лин тощо.

TЗабезпечення проведення гістологічно-
го дослідження у закладі або на умовах 
договору підряду.

TНаявність кімнати для відпочинку па-
цієнтів після ендоскопічного дослі-
дження.

TВзаємодія з іншими надавачами медич-
них послуг для своєчасного та ефек-
тивного надання допомоги пацієнтам.

TНаявність затвердженої програми з ін-
фекційного контролю та дотримання 
заходів із запобігання інфекціям, пов’я-
заним з наданням медичної допомо-
ги, відповідно до чинних наказів МОЗ 
України.

TНаявність локальних документів з інфек-
ційного контролю за особливо небезпеч-
ними інфекційними хворобами (ОНІХ) 
та запобігання їх розповсюдженню з 
обов’язково відпрацьованим сценарієм 
щодо впровадження протиепідемічного 
режиму у ЗОЗ та його суворого дотри-
мання в організації роботи та наданні 
медичної допомоги в умовах виникнен-
ня пандемії, а також у випадку виникнен-
ня осередку інфікування ОНІХ (зокрема, 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).

TНаявність внутрішньої системи управлін-
ня і контролю якості та безпеки медич-
ної діяльності з дотриманням вимог до 
їх організації і проведення відповідно до 
чинного законодавства із здійсненням 
безперервного моніторингу індикаторів 
оцінки та критеріїв доступності, якості, 
безпеки надання медичної допомоги 
за напрямом її надання, ефективного 
контролю та управління якістю ЗОЗ для 
забезпечення прав пацієнта/пацієнтки 
на отримання медичної допомоги необ-
хідного обсягу та належної якості.

TЗабезпечення оцінки стану здоров’я па-
цієнта/пацієнтки, в тому числі виявлен-
ня ознак насильства та дотримання 
вимог законодавства в сфері протидії 
насильству. Дотримання прав людини у 
закладі охорони здоров’я, у відповідно-
сті до рекомендацій Уповноваженого із 
прав людини Верховної Ради України, 
та положень Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод, Кон-
венції про права осіб із інвалідністю.

Вимоги до спеціалізації та кількості 
фахівців:

TЗа місцем надання медичних послуг:
 y Лікар-ендоскопіст – щонайменше од-
на особа, яка працює за основним 
місцем роботи або за сумісництвом у 
цьому закладі.
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 y Сестра медична – щонайменше одна 
особа, яка працює за основним міс-
цем роботи або за сумісництвом у 
цьому закладі.

TУ закладі:
 y Лікар-анестезіолог – щонайменше од-
на особа, яка працює за основним 
місцем роботи або за сумісництвом у 
цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання:

TЗа місцем надання медичних послуг:
 y відеоколоноскоп;
 y ендоскопічні інструменти;
 y відеопроцесор;
 y монітор;
 y освітлювач;
 y автоматичний дозатор лікувальних 
речовин;

 y аспіратор (відсмоктувач);
 y монітор пацієнта (ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2);
 y дихальний мішок;
 y ларингоскоп;
 y джерело кисню;
 y термометр безконтактний;
 y тонометр;
 y пульсоксиметр;
 y аптечка для надання невідкладної 
допомоги.

TУ закладі:
 y портативний дефібрилятор з функцією 
синхронізації. 

Інші вимоги:

TНаявність ліцензії на провадження гос-
подарської діяльності з медичної прак-
тики за спеціальністю ендоскопія, ане-
стезіологія.

TУ разі зміни обсягу наданих медичних 
послуг, що виявлено за результатами 
аналізу інформації ЕСОЗ про обсяг фак-
тично наданих медичних послуг, порів-

няно із запланованим у договорі обся-
гом медичних послуг, НСЗУ має право 
ініціювати внесення до нього змін, але 
не рідше, ніж раз на 3 місяці від початку 
дії першого договору за цим пакетом 
медичних послуг. 

ЦИСТОСКОПІЯ

Обсяг медичних послуг, який надавач 
зобов’язується надавати за догово-
ром відповідно до медичних потреб 
пацієнта/пацієнтки (специфікація)

VV Консультація лікаря перед досліджен-
ням з метою виявлення протипоказань 
або важливих аспектів для забезпечен-
ня проведення дослідження, а також 
аналіз проведених раніше досліджень 
(за наявності). 

VV Консультація лікаря-анестезіолога пе-
ред анестезіологічним забезпеченням 
з метою виявлення протипоказань або 
інших важливих аспектів щодо забез-
печення безпеки пацієнта/пацієнтки.

VV Діагностична цистоскопія (уретроци-
стоскопія) для візуального огляду сті-
нок уретри, сечового міхура і вічок се-
човодів без проведення ендоскопічних 
маніпуляцій.

VV Цистоскопія (уретроцистоскопія) для 
візуального огляду стінок уретри, се-
чового міхура і вічок сечоводів з ен-
доскопічною маніпуляцією (зокрема, 
взяттям матеріалу для гістологічного 
дослідження) та/або ендоскопічною 
операцією.

VV Знеболення та/або обов’язкове анесте-
зіологічне забезпечення.

VV Проведення гістологічного дослідження 
матеріалу, взятого під час цистоскопії.

VV Аналіз та опис результатів обстеження 
із зазначенням результатів гістологіч-
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ного дослідження (у випадку його про-
ведення). 

VV Надання невідкладної медичної допо-
моги пацієнтам, а також виклик бригади 
екстреної (швидкої) медичної допомо-
ги за потреби та надання невідкладної 
медичної допомоги до її прибуття.

VV Направлення пацієнтів для отримання 
вторинної (спеціалізованої), третинної 
(високоспеціалізованої) медичної до-
помоги, інших медичних послуг.

VV Запис результатів обстеження на ци-
фровий носій, який видають пацієнту/
пацієнтці. 

Умови закупівлі медичних послуг

Умови надання послуги: 
 y амбулаторно.

Підстави надання послуги:
 y направлення лікаря з надання ПМД, 
якого обрано за декларацією про ви-
бір лікаря;

 y направлення лікуючого лікаря;
вік пацієнта/пацієнтки – від 50 років і 
старше.

Вимоги до організації надання по-
слуги:

TЗабезпечення фотофіксації усього до-
слідження (щонайменше 5 знімків, що 
зберігаються в медичній документа-
ції) та/або повної відеофіксації зі збері-
ганням цифрових фото/відеоматеріалів 
протягом 2 років.

TЗабезпечення проведення гістологічно-
го дослідження у закладі або на умовах 
договору підряду.

TНаявність кімнати для відпочинку паці-
єнтів після ендоскопічного дослідження.

TВзаємодія з іншими надавачами медич-
них послуг для своєчасного та ефек-
тивного надання допомоги пацієнтам.

TНаявність затвердженої програми з ін-
фекційного контролю та дотримання 
заходів із запобігання інфекціям, пов’я-
заним з наданням медичної допомо-
ги, відповідно до чинних наказів МОЗ 
України.

TНаявність локальних документів з ін-
фекційного контролю за особливо 
небезпечними інфекційними хвороба-
ми (ОНІХ) та запобігання їх розповсю-
дженню з обов’язково відпрацьованим 
сценарієм щодо впровадження про-
тиепідемічного режиму у ЗОЗ та його 
суворого дотримання в організації ро-
боти та наданні медичної допомоги в 
умовах виникнення пандемії, а також 
у випадку виникнення осередку інфіку-
вання ОНІХ (зокрема, гострої респіра-
торної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2).

TНаявність внутрішньої системи управ-
ління і контролю якості та безпеки 
медичної діяльності з дотриманням 
вимог до їх організації і проведення 
відповідно до чинного законодавства 
із здійсненням безперервного моніто-
рингу індикаторів оцінки та критеріїв 
доступності, якості, безпеки надання 
медичної допомоги за напрямом її на-
дання, ефективного контролю та управ-
ління якістю ЗОЗ для забезпечення 
прав пацієнта/пацієнтки на отримання 
медичної допомоги необхідного обсягу 
та належної якості.

TЗабезпечення оцінки стану здоров’я па-
цієнта/пацієнтки, в тому числі виявлен-
ня ознак насильства та дотримання  
вимог законодавства в сфері протидії 
насильству. Дотримання прав людини у 
закладі охорони здоров’я, у відповідно-
сті до рекомендацій Уповноваженого із 
прав людини Верховної Ради України, та 
положень Конвенції про захист прав лю-
дини і основоположних свобод, Конвен-
ції про права осіб із інвалідністю.
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Вимоги до спеціалізації та кількості 
фахівців:

TЗа місцем надання медичних послуг:
 y Лікар-уролог – щонайменше одна осо-
ба, яка працює за основним місцем 
роботи або за сумісництвом у цьому 
закладі.

 y Сестра медична – щонайменше одна 
особа, яка працює за основним міс-
цем роботи або за сумісництвом у 
цьому закладі.

TУ закладі:
 y Лікар-анестезіолог – щонайменше 
одна особа, яка працює за основним 
місцем роботи або за сумісництвом у 
цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання:

TЗа місцем надання медичних послуг:
 y відеоцистоскоп;
 y ендоскопічні інструменти;
 y відеопроцесор;
 y монітор;
 y освітлювач;
 y автоматичний дозатор лікувальних 
речовин;

 y аспіратор (відсмоктувач);
 y монітор пацієнта (ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2);
 y дихальний мішок;
 y ларингоскоп;
 y аптечка для надання невідкладної 
допомоги;

 y джерело кисню;
 y термометр безконтактний;
 y тонометр;
 y пульсоксиметр.

TУ закладі:
 y портативний дефібрилятор з функці-
єю синхронізації.

Інші вимоги:

TНаявність ліцензії на провадження гос-
подарської діяльності з медичної прак-

тики за спеціальністю урологія, анесте-
зіологія.

TУ разі зміни обсягу наданих медичних 
послуг, що виявлено за результатами 
аналізу інформації ЕСОЗ про обсяг фак-
тично наданих медичних послуг, порів-
няно із запланованим у договорі обся-
гом медичних послуг, НСЗУ має право 
ініціювати внесення до нього змін, але 
не рідше, ніж раз на 3 місяці від початку 
дії першого договору за цим пакетом 
медичних послуг. 

БРОНХОСКОПІЯ

Обсяг медичних послуг, який надавач 
зобов’язується надавати за догово-
ром відповідно до медичних потреб 
пацієнта/пацієнтки (специфікація)

VV Консультація лікаря перед досліджен-
ням з метою виявлення протипоказань 
або важливих аспектів для забезпечен-
ня проведення дослідження, а також 
аналіз проведених раніше досліджень 
(за наявності). 

VV За умови відсутності обстеження видача 
направлення для проведення рентгено-
логічного дослідження органів грудної 
порожнини для планування об’єму мані-
пуляції, а також запобігання ускладнень 
при її виконанні.

VV Консультація лікаря-анестезіолога пе-
ред анестезіологічним забезпеченням 
з метою виявлення протипоказань або 
інших важливих аспектів щодо забез-
печення безпеки пацієнта/пацієнтки.

VV Діагностична бронхоскопія для візуаль-
ного огляду дихальних шляхів без про-
ведення ендоскопічних маніпуляцій.

VV Бронхоскопія для візуального огляду 
дихальних шляхів із ендоскопічною 
маніпуляцією (зокрема, взяттям мате-
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ріалу для гістологічного дослідження) 
та/або ендоскопічною операцією.

VV Оцінювання структури гортані, трахеї 
та бронхів, вигляду слизової; виду 
й якості секрету; каркасності стінок 
трахеї і бронхів; характеру судинного 
малюнку, кровоточивості слизової при 
інструментальній пальпації, а також ви-
явлення ендобронхіальних утворень, 
інфільтраційних змін слизової, пору-
шення структури та пошкоджень трахе-
обронхіального дерева, сторонніх тіл 
із взяттям матеріалу на цитологічне та 
гістологічне дослідження.

VV Знеболення та/або обов’язкове анесте-
зіологічне забезпечення.

VV Проведення гістологічного досліджен-
ня матеріалу, взятого під час брон-
хоскопії.

VV Аналіз та опис результатів обстеження 
із зазначенням результатів гістологіч-
ного дослідження (у випадку його про-
ведення).

VV Надання невідкладної медичної до-
помоги пацієнтам, а також виклик 
бригади екстреної (швидкої) медич-
ної допомоги за потреби та надання 
невідкладної медичної допомоги до її 
прибуття.

VV Направлення пацієнтів для отримання 
вторинної (спеціалізованої), третинної 
(високоспеціалізованої) медичної до-
помоги, інших медичних послуг.

VV Запис результатів дослідження на ци-
фровий носій, який видають пацієнту/
пацієнтці. 

Умови закупівлі медичних послуг

Умови надання послуги: 
 y амбулаторно.

Підстави надання послуги:
 y направлення лікаря з надання ПМД, 
якого обрано за декларацією про ви-
бір лікаря;

 y направлення лікуючого лікаря;
вік пацієнта/пацієнтки – від 50 років і 
старше.

Вимоги до організації надання по-
слуги:

TПроведення бронхоскопії після прове-
дення рентгенологічного дослідження 
органів грудної порожнини для плану-
вання об’єму маніпуляції, а також запо-
бігання ускладнень при її виконанні.

TЗабезпечення фотофіксації всього до-
слідження (щонайменше 8 знімків, що 
зберігаються в медичній документації) 
та/або повної відеофіксації зі збере-
женням цифрових фото/відеоматеріа-
лів протягом 2 років.

TЗабезпечення проведення гістологічно-
го дослідження у закладі або на умовах 
договору підряду.

TНаявність кімнати для відпочинку паці-
єнтів після ендоскопічного дослідження.

TВзаємодія з іншими надавачами медич-
них послуг для своєчасного та ефек-
тивного надання допомоги пацієнтам.

TНаявність затвердженої програми з ін-
фекційного контролю та дотримання 
заходів із запобігання інфекціям, пов’я-
заним з наданням медичної допомо-
ги, відповідно до чинних наказів МОЗ 
України.

TНаявність локальних документів з ін-
фекційного контролю за особливо 
небезпечними інфекційними хвороба-
ми (ОНІХ) та запобігання їх розповсю-
дженню з обов’язково відпрацьованим 
сценарієм щодо впровадження про-
тиепідемічного режиму у ЗОЗ та його 
суворого дотримання в організації ро-
боти та наданні медичної допомоги в 
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умовах виникнення пандемії, а також 
у випадку виникнення осередку інфіку-
вання ОНІХ (зокрема, гострої респіра-
торної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2).

TНаявність внутрішньої системи управлін-
ня і контролю якості та безпеки медич-
ної діяльності з дотриманням вимог до 
їх організації і проведення відповідно до 
чинного законодавства із здійсненням 
безперервного моніторингу індикаторів 
оцінки та критеріїв доступності, якості, 
безпеки надання медичної допомоги 
за напрямом її надання, ефективного 
контролю та управління якістю ЗОЗ для 
забезпечення прав пацієнта/пацієнтки 
на отримання медичної допомоги необ-
хідного обсягу та належної якості.

TЗабезпечення оцінки стану здоров’я 
пацієнта/пацієнтки, в тому числі вияв-
лення ознак насильства та дотримання 
вимог законодавства в сфері протидії 
насильству. Дотримання прав людини у 
закладі охорони здоров’я, у відповідно-
сті до рекомендацій Уповноваженого із 
прав людини Верховної Ради України, 
та положень Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод, Кон-
венції про права осіб із інвалідністю.

Вимоги до спеціалізації та кількості 
фахівців:

TЗа місцем надання медичних послуг:
 y Лікар-пульмонолог та/або лікар-ен-
доскопіст – щонайменше одна особа 
з даного переліку, яка працює за ос-
новним місцем роботи або за суміс-
ництвом у цьому закладі.

 y Сестра медична – щонайменше одна 
особа, яка працює за основним міс-
цем роботи або за сумісництвом у 
цьому закладі.

TУ закладі:
 y Лікар-анестезіолог – щонайменше 
одна особа, яка працює за основним 

місцем роботи або за сумісництвом у 
цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання:

TЗа місцем надання медичних послуг:
 y гнучкий відеобронхоскоп;
 y ендоскопічні інструменти;
 y відеопроцесор;
 y монітор;
 y освітлювач;
 y автоматичний дозатор лікувальних 
речовин;

 y аспіратор (відсмоктувач);
 y монітор пацієнта (ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2);
 y дихальний мішок;
 y ларингоскоп;
 y джерело кисню;
 y термометр безконтактний;
 y тонометр;
 y пульсоксиметр;
 y аптечка для надання невідкладної 
допомоги.

TУ закладі:
 y портативний дефібрилятор з функці-
єю синхронізації.

Інші вимоги:

TНаявність ліцензії на провадження гос-
подарської діяльності з медичної прак-
тики за спеціальністю ендоскопія та/
або пульмонологія, анестезіологія.

TУ разі зміни обсягу наданих медичних 
послуг, що виявлено за результатами 
аналізу інформації ЕСОЗ про обсяг фак-
тично наданих медичних послуг, порів-
няно із запланованим у договорі обся-
гом медичних послуг, НСЗУ має право 
ініціювати внесення до нього змін, але 
не рідше, ніж раз на 3 місяці від початку 
дії першого договору за цим пакетом 
медичних послуг.
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ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ МЕТОДОМ 
ГЕМОДІАЛІЗУ В АМБУЛАТОРНИХ 
УМОВАХ

Обсяг медичних послуг, який надавач 
зобов’язується надавати за догово-
ром відповідно до медичних потреб 
пацієнта/пацієнтки (специфікація)

VV Первинний огляд пацієнта/пацієнтки 
та подальше спостереження за станом 
життєво важливих функцій організму.

VV Контроль ефективності (адекватно-
сті) діалізного лікування, включаючи 
оцінку та корекцію нутриційного ста-
тусу, своєчасну діагностику, профі-
лактику та лікування ускладнень із 
направленням пацієнтів при наявно-
сті показань до лікарів-спеціалістів 
інших профілів.

VV Проведення процедури гемодіалізу.

VV Проведення необхідних лабораторних 
досліджень відповідно до галузевих 
стандартів у сфері охорони здоров’я, а 
також за потребою або при погіршенні 
стану, зокрема: 
 y біохімічний аналіз крові (сечовина, 
креатинін, загальний білок, альбумін, 
глюкоза, калій, натрій, магній, кальцій 
(загальний або іонізований), фосфор; 
фракції білірубіну); 

 y загальний аналіз крові;
 y визначення загального холестерину, 
тригліцеридів крові та інших показни-
ків ліпідного профілю;

 y визначення показників харчового ста-
тусу;

 y визначення паратиреоїдного гормону 
крові;

 y визначення насичення трансферину і 
сироваткового феритину;

 y визначення HBsAg, антитіл до НCVта 
забезпечення позитивним пацієнтам 

лікування в окремих залах або на ви-
ділених апаратах; 

 y визначення антитіл до ВІЛ, реакції 
Вассермана;

 y визначення діалізної дози.

VV Забезпечення менеджменту судинного 
доступу:
 y попередження інфекційних усклад-
нень та тромбозу судинного доступу 
у пацієнтів;

 y направлення пацієнтів до медичного 
закладу при ускладненнях, пов’яза-
них із судинним доступом.

VV Забезпечення своєчасної діагностики 
та надання медикаментозного лікуван-
ня анемії.

VV Забезпечення лікарськими засобами 
відповідно до Національного переліку 
основних лікарських засобів, медич-
ними виробами та розхідними мате-
ріалами.

VV Надання своєчасної невідкладної ме-
дичної допомоги при виникненні ста-
нів, що загрожують життю під час 
перебування пацієнта/пацієнтки у ме-
дичному закладі.

VV Направлення пацієнтів для отримання 
вторинної (спеціалізованої), третинної 
(високоспеціалізованої) медичної до-
помоги.

Умови закупівлі медичних послуг

Умови надання послуги: 
 y амбулаторно.

Підстави надання послуги: 
 y направлення лікаря-нефролога/ ліка-
ря-нефролога дитячого при встанов-
леному діагнозі:
- N18.4 Хронічна хвороба нирок,  

стадія 4;
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- N18.5 Хронічна хвороба нирок,  
стадія 5;

- N18.8 Інші прояви хронічної нирко-
вої недостатності;

- N18.9 Хронічна хвороба нирок не-
уточ нена;

- N19 Ниркова недостатність неуточ-
нена.

Вимоги до організації надання по-
слуги:

TНаявність у медичному закладі струк-
турного підрозділу, що проводить гемо-
діаліз у амбулаторних умовах.

TЗабезпечення можливості вільного ви-
бору пацієнтом/пацієнткою закладу, де 
проводиться лікування методом гемо-
діалізу, при наявності вільних діалізних 
місць у закладі (відділенні).

TОрганізація проведення лабораторних 
та інструментальних досліджень відпо-
відно до галузевих стандартів у сфері 
охорони здоров’я у закладі або на умо-
вах договору підряду.

TЗабезпечення хімічної та мікробіологіч-
ної безпеки при проведенні гемодіалізу 
(контроль якості води, мікробіологічні 
дослідження змивів з діалізних апара-
тів та залів, стерильність матеріалів та 
інструментів тощо).

TВзаємодія з іншими надавачами медич-
них послуг для своєчасного та ефек-
тивного надання допомоги пацієнтам.

TНаявність затвердженої програми з ін-
фекційного контролю та дотримання 
заходів із запобігання інфекціям, пов’я-
заним з наданням медичної допомо-
ги, відповідно до чинних наказів МОЗ 
України.

TНаявність локальних документів з ін-
фекційного контролю за особливо 
небезпечними інфекційними хвороба-
ми (ОНІХ) та запобігання їх розповсю-
дженню з обов’язково відпрацьованим 

сценарієм щодо впровадження про-
тиепідемічного режиму у ЗОЗ та його 
суворого дотримання в організації ро-
боти та наданні медичної допомоги в 
умовах виникнення пандемії, а також 
у випадку виникнення осередку інфіку-
вання ОНІХ (зокрема, гострої респіра-
торної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2).

TНаявність внутрішньої системи управ-
ління і контролю якості та безпеки 
медичної діяльності з дотриманням 
вимог до їх організації і проведення 
відповідно до чинного законодавства 
із здійсненням безперервного моніто-
рингу індикаторів оцінки та критеріїв 
доступності, якості, безпеки надання 
медичної допомоги за напрямом її на-
дання, ефективного контролю та управ-
ління якістю ЗОЗ для забезпечення 
прав пацієнта/пацієнтки на отримання 
медичної допомоги необхідного обсягу 
та належної якості.

TЗдійснення закупівлі лікарських засобів 
та медичних виробів, необхідних для 
надання медичної допомоги відповідно 
до галузевих стандартів у сфері охоро-
ни здоров’я. Організація ефективного 
управління запасами лікарських за-
собів, медичних виробів та витратних 
матеріалів, закуплених закладом або 
отриманих для виконання програм та 
здійснення централізованих заходів з 
охорони здоров’я МОЗ України. Викори-
стання та збереження залишків лікар-
ських засобів та медичних виробів, не-
обхідних для лікування пацієнтів, в тому 
числі після закінчення дії договору.

TЗабезпечення оцінки стану здоров’я 
па цієнта/пацієнтки, в тому числі вияв-
лення ознак насильства та дотримання 
вимог законодавства в сфері протидії 
насильству. Дотримання прав людини 
у закладі охорони здоров’я, у відповід-
ності до рекомендацій Уповноваженого 
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із прав людини Верховної Ради України, 
та положень Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод, Кон-
венції про права осіб із інвалідністю.

Вимоги до спеціалізації та кількості 
фахівців:

TЗа місцем надання медичних послуг:
 y Лікар-нефролог та/або лікар-нефро-
лог дитячий (за умови надання допо-
моги дітям) – щонайменше 2 особи 
з даного переліку, з яких принаймні 
одна особа працює за основним міс-
цем роботи у цьому закладі.

 y Сестра медична – щонайменше 2 осо-
би, які працюють за основним місцем 
роботи у цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання:

TЗа місцем надання медичних послуг:
 y апарат для проведення гемодіалізу;
 y спеціалізована сертифікована систе-
ма очищення води для гемодіалізу 
разом з контуром перміату;

 y електрокардіограф багатоканальний;
 y тонометр та/або тонометр педіатрич-
ний з манжетками для дітей різного 
віку;

 y дихальний мішок;
 y портативний дефібрилятор з функці-
єю синхронізації;

 y глюкометр;
 y ваги медичні;
 y термометр безконтактний;
 y аптечка для надання невідкладної 
допомоги;

 y автоматичне перемикальне комута-
ційне обладнання (АПКО) та щонай-
менше одне джерело мережі аварій-
ного електроживлення.

Інші вимоги:

TНаявність ліцензії на провадження гос-
подарської діяльності з медичної прак-

тики за спеціальністю нефрологія та/
або дитяча нефрологія.

TУ разі зміни обсягу наданих медичних 
послуг, що виявлено за результатами 
аналізу інформації ЕСОЗ про обсяг фак-
тично наданих медичних послуг, порів-
няно із запланованим у договорі обся-
гом медичних послуг, НСЗУ має право 
ініціювати внесення до нього змін, за 
результатом аналізу інформації ЕСОЗ 
після ІІ кварталу 2021 року та в подаль-
шому за потреби.

ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ МЕТОДОМ 
ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ДІАЛІЗУ  
В АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ

Обсяг медичних послуг, який надавач 
зобов’язується надавати за догово-
ром відповідно до медичних потреб 
пацієнта/пацієнтки (специфікація)

VV Первинний огляд пацієнта/пацієнтки 
та подальше лікарське спостереження 
за станом життєво важливих функцій 
організму. 

VV Спостереження за ефективністю (адек-
ватністю) діалізного лікування мето-
дами постійного перитонеального діа-
лізу (ПАПД) та/або автоматизованого 
перитонеального діалізу (АПД), вклю-
чаючи оцінку та корекцію нутриційно-
го статусу, своєчасну діагностику, про-
філактику та лікування інфекційних та 
неінфекційних ускладнень перитоне-
ального діалізу, із направленням па-
цієнтів до лікарів-спеціалістів інших 
профілів .

VV Перевірка ПД-освіти та, за потреби, 
проведення повторного навчання. Нав-
чання родичів пацієнта/пацієнтки ме-
тодикам ПАПД/АПД, у випадку коли 
пацієнт/пацієнтка не може самостійно 
проводити процедуру.
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VV Оцінка можливості організації проце-
дур перитонеального діалізу пацієн-
том/пацієнткою самостійно: 
 y у випадку можливості самостійного 
проведення процедури ПД – надання 
та доставка за місцем проживання 
пацієнта/пацієнтки виробів медично-
го призначення (включаючи циклери 
для АПД) та лікарських засобів; вико-
нання процедури перитонеального ді-
алізу в амбулаторних умовах в закла-
ді охорони здоров’я за необхідності; 
контроль за використанням циклерів 
для АПД, витратних медичних матері-
алів та лікарських засобів;

 y у випадку неможливості самостійного 
проведення процедури – навчання ви-
конанню процедури перитонеального 
діалізу (постійного амбулаторного пе-
ритонеального діалізу чи автоматизо-
ваного перитонеального діалізу) в ам-
булаторних умовах родичів пацієнта/
пацієнтки, а також, у разі необхідності, 
організація тимчасового проведення 
амбулаторних процедур ПД (ПАПД/
АПД) в закладі охорони здоров’я;

 y у випадку госпіталізації пацієнта/
пацієнтки до іншого закладу охорони 
здоров’я – забезпечення необхідними 
консультаціями лікаря-нефролога і кон-
троль наявності у пацієнта/пацієнтки 
достатньої кількості виробів медично-
го призначення та лікарських засобів 
для проведення перитонеального діа-
лізу, а у разі необхідності (за запитом 
пацієнта/пацієнтки) – доставка виро-
бів медичного призначення (включа-
ючи циклери для АПД) та лікарських 
засобів до місця безпосереднього пе-
ребування пацієнта/пацієнтки.

VV Призначення прескрипції лікування 
методом перитонеального діалізу із за-
значенням типу розчину, об’єму розчи-
ну, кратності проведення обмінів, виду 
ПД (ПАПД – постійний амбулаторний 
перитонеальний діаліз або АПД – авто-
матизований перитонеальний діаліз) із 
зазначенням його параметрів.

VV Проведення необхідних лабораторних 
досліджень відповідно до галузевих 
стандартів у сфері охорони здоров’я, а 
також за потребою або при погіршенні 
стану, зокрема:
 y розгорнутий клінічний аналіз крові;
 y аналіз сечі загальний;
 y біохімічний аналіз крові (сечовина, кре-
атинін, загальний білок, альбумін, елек-
троліти: натрій, калій, кальцій, фосфор, 
хлор), сироваткове залізо, феритин;

 y глюкоза в цільній крові або сироватці 
крові;

 y ліпіднийпрофіль (тригліцериди, за-
гальний холестерин, ліпопротеїди 
низької щільності (ЛПНЩ), ліпопроте-
їди високої щільністю (ЛПВЩ));

 y індекс еритроцитів, число ретикуло-
цитів, відсоток насичення трансфери-
ну залізом, сироватковий феритин;

 y контроль залишкової функції нирок 
(ЗФН);

 y Kt/Vurea;
 y тест перитонеальноі ̈рівноваги (PET).

VV Забезпечення менеджменту перито-
неального катетеру, лікування перито-
ніту, інфекції місця виходу катетера і 
тунельні інфекції:
 y направлення для хірургічної імплан-
тації перитонеального катетера;

 y профілактика інфекційних ускладнень, 
пов’язаних з тривалим знаходженням 
перитонеального катетера у черевній 
порожнині пацієнта/пацієнтки;

 y направлення пацієнтів, за необхідно-
сті, до медичного закладу при усклад-
неннях, пов’язаних з діалізним пе-
ритонітом, інфекцією місця виходу 
катетера і тунельною інфекцією.

VV Забезпечення своєчасної діагностики 
та надання медикаментозного лікуван-
ня анемії.
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VV Забезпечення лікарськими засобами 
відповідно до Національного переліку 
основних лікарських засобів, медич-
ними виробами та розхідними мате-
ріалами.

VV Надання своєчасної невідкладної ме-
дичної допомоги при виникненні ста-
нів, що загрожують життю, під час 
перебування пацієнта/пацієнтки у ме-
дичному закладі.

VV Направлення пацієнтів для отримання 
вторинної (спеціалізованої), третинної 
(високоспеціалізованої) медичної до-
помоги. 

Умови закупівлі медичних послуг

Умови надання послуги: 
 y амбулаторно та/або за місцем про-
живання/перебування пацієнта/па-
цієнтки.

Підстави надання послуги:
 y направлення лікаря-нефролога/лікаря- 
нефролога дитячого при встановле-
ному діагнозі:
- N18.4 Хронічна хвороба нирок,  

стадія 4;
- N18.5 Хронічна хвороба нирок,  

стадія 5;
- N18.8 Інші прояви хронічної нирко-

вої недостатності;
- N18.9 Хронічна хвороба нирок неу-

точнена;
- N19 Ниркова недостатність неуточ-

нена.

Вимоги до організації надання по-
слуги:

TНаявність у медичному закладі струк-
турного підрозділу замісної ниркової 
терапії.

TЗабезпечення можливості вільного ви-
бору пацієнтом/пацієнткою закладу, де 

проводиться лікування методом пери-
тонеального діалізу.

TНаявність відповідно обладнаного при-
міщення для навчання та практичних 
занять.

TНаявність розробленої програми нав-
чання пацієнтів методиці проведення 
ПАПД, АПД та протоколів лікування 
цими методами.

TКонтроль видачі та використання апа-
ратів для АПД (за наявності відповід-
ного обладнання).

TЗабезпечення доставки виробів медич-
ного призначення та лікарських засо-
бів для проведення перитонеального 
діалізу (ПАПД/АПД) за місцем перебу-
вання пацієнта/пацієнтки.

TЗабезпечення можливості проведення 
ПД (ПАПД/АПД) в амбулаторних умо-
вах на етапі навчання.

TЗабезпечення можливості проведення 
лабораторних та інструментальних до-
сліджень відповідно до галузевих стан-
дартів у сфері охорони здоров’я у за-
кладі або на умовах договору підряду.

TЗабезпечення хімічної та мікробіологіч-
ної безпеки у відділенні при проведенні 
ПД (ПАПД/АПД) в амбулаторних умовах. 

TВзаємодія з іншими закладами охоро-
ни здоров’я для своєчасного та ефек-
тивного надання допомоги пацієнтам.

TНаявність затвердженої програми з 
інфекційного контролю та дотриман-
ня заходів із запобігання інфекціям, 
пов’язаним з наданням медичної до-
помоги, відповідно до чинних наказів 
МОЗ України.

TНаявність локальних документів з ін-
фекційного контролю за особливо не-
без печними інфекційними хворобами 
(ОНІХ) та запобігання їх розповсюджен-
ню з обов’язково відпрацьованим сце-
нарієм щодо впровадження проти-
епідемічного режиму у ЗОЗ та його 
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суворого дотримання в організації ро-
боти та наданні медичної допомоги в 
умовах виникнення пандемії, а також 
у випадку виникнення осередку інфіку-
вання ОНІХ (зокрема, гострої респіра-
торної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2).

TНаявність внутрішньої системи управ-
ління і контролю якості та безпеки 
медичної діяльності з дотриманням 
вимог до їх організації і проведення 
відповідно до чинного законодавства 
із здійсненням безперервного моніто-
рингу індикаторів оцінки та критеріїв 
доступності, якості, безпеки надання 
медичної допомоги за напрямом її на-
дання, ефективного контролю та управ-
ління якістю ЗОЗ для забезпечення 
прав пацієнта/пацієнтки на отримання 
медичної допомоги необхідного обсягу 
та належної якості.

TЗдійснення закупівлі лікарських засобів 
та медичних виробів, необхідних для 
надання медичної допомоги відповідно 
до галузевих стандартів у сфері охоро-
ни здоров’я. Організація ефективного 
управління запасами лікарських за-
собів, медичних виробів та витратних 
матеріалів, закуплених закладом або 
отриманих для виконання програм та 
здійснення централізованих заходів з 
охорони здоров’я МОЗ України. Викори-
стання та збереження залишків лікар-
ських засобів та медичних виробів, не-
обхідних для лікування пацієнтів, в тому 
числі після закінчення дії договору.

TЗабезпечення оцінки стану здоров’я 
пацієнта/пацієнтки, в тому числі вияв-
лення ознак насильства та дотримання 
вимог законодавства в сфері протидії 
насильству. Дотримання прав людини 
у закладі охорони здоров’я, у відповід-
ності до рекомендацій Уповноваженого 
із прав людини Верховної Ради України, 
та положень Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод, Кон-
венції про права осіб із інвалідністю.

Вимоги до спеціалізації та кількості 
фахівців:

TУ закладі:
 y Лікар-нефролог та/або лікар-нефролог 
дитячий (за умови надання допомо-
ги дітям) – щонайменше одна особа 
з даного переліку, яка працює за ос-
новним місцем роботи або за суміс-
ництвом у цьому закладі.

TЗа місцем надання медичних послуг:
 y Сестра медична – щонайменше 2 осо-
би, які працюють за основним місцем 
роботи у цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання:

TЗа місцем надання медичних послуг:
 y електрокардіограф багатоканальний;
 y тонометр та/або тонометр педіатрич-
ний з манжетками для дітей різного 
віку;

 y дихальний мішок;
 y портативний дефібрилятор з функцією 
синхронізації;

 y глюкометр;
 y ваги медичні;
 y пристрій для підігрівання розчинів 
для перитонеального діалізу;

 y ваги зі шкалою вимірювання не мен-
ше 5 г для зважування розчинів;

 y термометр безконтактний;
 y аптечка для надання невідкладної до-
помоги.

Інші вимоги:

TНаявність ліцензії на провадження гос-
подарської діяльності з медичної прак-
тики за спеціальністю нефрологія та/
або дитяча нефрологія.

TУ разі зміни обсягу наданих медичних 
послуг, що виявлено за результатами 
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аналізу інформації ЕСОЗ про обсяг фак-
тично наданих медичних послуг, порів-
няно із запланованим у договорі обся-
гом медичних послуг, НСЗУ має право 
ініціювати внесення до нього змін, за 
результатом аналізу інформації ЕСОЗ 
після ІІ кварталу 2021 року та в подаль-
шому за потреби. 

СТОМАТОЛОГІЧНА МЕДИЧНА 
ДОПОМОГА В АМБУЛАТОРНИХ 
УМОВАХ

Обсяг медичних послуг, який надавач 
зобов’язується надавати за догово-
ром відповідно до медичних потреб 
пацієнта/пацієнтки (специфікація) 

VV Проведення первинного огляду пацієн-
та/пацієнтки з оцінкою стану стомато-
логічного здоров’я відповідно до підхо-
дів ВООЗ.

VV Надання ургентної стоматологічної до-
помоги дітям та дорослим.

VV Надання планової стоматологічної до-
помоги дітям (крім ортодонтичних про-
цедур та протезування).

VV Проведення інструментальних дослі-
джень в рамках ургентної стомато-
логічної допомоги, а також планової 
стоматологічної допомоги дітям (вну-
трішньоротова рентгенографія (ло-
кальна, прицільна)).

VV Організація та проведення обов’язко-
вих медичних профілактичних оглядів 
учнів загальноосвітніх навчальних за-
кладів, а також дітей до 6 років відпо-
відно до чинного законодавства.

VV Своєчасне знеболення на всіх етапах 
діагностики та лікування.

VV Надання невідкладної медичної допомо-
ги пацієнтам, виклик бригади екстреної 

(швидкої) медичної допомоги за потре-
би та надання невідкладної медичної 
допомоги до її прибуття.

VV Направлення пацієнта/пацієнтки для от-
римання вторинної (спеціалізованої), 
третинної (високоспеціалізованої) ме-
дичної допомоги.

Умови закупівлі медичних послуг

Умови надання послуги: 
 y амбулаторно.

Підстави надання послуги:
 y самозвернення до лікаря-стоматоло-
га, лікаря-стоматолога дитячого, ліка-
ря-стоматолога-терапевта, лікаря-сто-
матолога-хірурга, лікаря зубного;

 y направлення лікаря з надання ПМД, 
якого обрано за декларацією про ви-
бір лікаря;

 y направлення лікуючого лікаря.

Вимоги до організації надання по-
слуги:

TЗабезпечення проведення інструмен-
тальних досліджень, зокрема внутріш-
ньоротової рентгенографії (локальної, 
прицільної).

TВзаємодія з іншими надавачами медич-
них послуг для своєчасного та ефек-
тивного надання допомоги пацієнтам.

TНаявність затвердженої програми з ін-
фекційного контролю та дотримання 
заходів із запобігання інфекціям, пов’я-
заним з наданням медичної допомо-
ги, відповідно до чинних наказів МОЗ 
України.

TНаявність локальних документів з інфек-
ційного контролю за особливо небезпеч-
ними інфекційними хворобами (ОНІХ) 
та запобігання їх розповсюдженню з 
обов’язково відпрацьованим сценарі-
єм щодо впровадження протиепіде-
мічного режиму у ЗОЗ та його суворого 
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дотримання в організації роботи та на-
данні медичної допомоги в умовах ви-
никнення пандемії, а також у випадку 
виникнення осередку інфікування ОНІХ 
(зокрема, гострої респіраторної хворо-
би COVID-19, спричиненої коронавіру-
сом SARS-CoV-2).

TНаявність внутрішньої системи управ-
ління і контролю якості та безпеки ме-
дичної діяльності з дотриманням вимог 
до їх організації і проведення відповідно 
до чинного законодавства із здійснен-
ням безперервного моніторингу інди-
каторів оцінки та критеріїв доступності, 
якості, безпеки надання медичної допо-
моги за напрямом її надання, ефектив-
ного контролю та управління якістю ЗОЗ 
для забезпечення прав пацієнта/паці-
єнтки на отримання медичної допомоги 
необхідного обсягу та належної якості.

TЗабезпечення оцінки стану здоров’я 
пацієнта/пацієнтки, в тому числі вияв-
лення ознак насильства та дотримання 
вимог законодавства в сфері протидії 
насильству. Дотримання прав людини 
у закладі охорони здоров’я, у відповід-
ності до рекомендацій Уповноваженого 
із прав людини Верховної Ради України, 
та положень Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод, Кон-
венції про права осіб із інвалідністю.

Вимоги до спеціалізації та кількості 
фахівців:

TЗа місцем надання медичних послуг:
 y Лікар-стоматолог та/або лікар-стома-
толог дитячий, та/або лікар-стомато-
лог-терапевт, та/або лікар-стомато-
лог-хірург, та/або лікар зубний –  
що  найменше одна особа з даного пе-
реліку, яка працює за основним міс-
цем роботи в цьому закладі.

 y Сестра медична – щонайменше одна 
особа, яка працює за основним міс-
цем роботи в цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання:

TУ закладі:
 y рентгенівський апарат та/або ден-
тальний рентген апарат;

 y портативний дефібрилятор з функці-
єю синхронізації.

TЗа місцем надання медичних послуг:
 y стоматологічна установка;
 y стоматологічне крісло пацієнта;
 y набір інструментів для проведення 
трахеотомії;

 y дихальний мішок;
 y аптечка для надання невідкладної 
допомоги;

 y тонометр та/або тонометр педіатрич-
ний з манжетками для дітей різного 
віку;

 y термометр безконтактний.

Інші вимоги:

TНаявність ліцензії на провадження гос-
подарської діяльності з медичної прак-
тики за спеціальністю стоматологія та/
або дитяча стоматологія.

TУ разі зміни обсягу наданих медичних 
послуг, що виявлено за результатами 
аналізу інформації ЕСОЗ про обсяг фак-
тично наданих медичних послуг, порів-
няно із запланованим у договорі обся-
гом медичних послуг, НСЗУ має право 
ініціювати внесення до нього змін, але 
не раніше, ніж через 3 місяці після за-
кінчення карантину, встановленого Ка-
бінетом Міністрів України з метою запо-
бігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 
чи за 3 місяці до закінчення строку дії 
договору, зважаючи на те, що наступить 
раніше. Перерахунок в межах суми бю-
джетних асигнувань, передбачених для 
відповідного пакета медичних послуг, 
здійснюється для всіх надавачів, у яких 
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обсяг наданих медичних послуг за дого-
вором відрізняється від запланованого 
більше, ніж на 20%. У разі перевищення 
сум перерахунку над сумою бюджетних 
асигнувань за відповідним пакетом ме-
дичних послуг, перерахунок здійснюєть-
ся для всіх надавачів медичних послуг 
із застосуванням до скоригованої за-
планованої кількості медичних послуг 
кожного надавача медичних послуг за 
відповідним пакетом медичних послуг 
коригувального коефіцієнту, який роз-
раховується як співвідношення суми 
бюджетних асигнувань до сум перера-
хунку за кожним пакетом медичних по-
слуг. Значення кількості при цьому за-
округлюється до цілого числа. 

ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНЕ ЛІКУВАННЯ 
ТА СУПРОВІД ПАЦІЄНТІВ З ОНКО
ЛОГІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ У 
ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ У СТАЦІОНАР
НИХ ТА АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ

Обсяг медичних послуг, який надавач 
зобов’язується надавати за догово-
ром відповідно до медичних потреб 
пацієнта/пацієнтки (специфікація)

VV Консультування, амбулаторна та стаці-
онарна медична допомога пацієнтам з 
клінічно та морфологічно підтвердже-
ним онкологічним діагнозом.

VV Проведення необхідних лабораторних 
досліджень пацієнтам з клінічно та 
морфологічно підтвердженим онколо-
гічним діагнозом в амбулаторних та 
стаціонарних умовах, зокрема:
 y розгорнутий клінічний аналіз крові, 
включаючи диференційований підра-
хунок лейкоцитів (лейкоцитарна фор-
мула);

 y цитоморфологічне дослідження клі-
тин крові;

 y визначення групи крові і резус фактору;
 y біохімічний аналіз крові (загальний  
білок, альфа-амілаза, аспартатаміно-
трансфераза (АсАТ), алані наміно тран-
сфе ра за (АлАТ), лактатдегідрогеназа, 
білірубін і його фракції (загальний, пря-
мий, непрямий), креатинін, сечовина, 
сечова кислота, хлор, калій, нат рій, 
кальцій, лужна фосфатаза, С-реактив-
ний білок (CRP, кількісне визначення), 
прокальцитонін, альбумін в сироватці 
крові);

 y коагуляційний гемостаз (тромбіновий 
час, активований частковий (парціаль-
ний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, 
АПТЧ), міжнародне нормалізоване від-
ношення (МНВ), фібриноген);

 y глюкоза в цільній крові або сироватці 
крові;

 y тести на тропонін;
 y дослідження спинномозкової рідини;
 y загальний аналіз сечі;
 y дослідження на онкологічні маркери;
 y патоморфологічні дослідження (гісто-
логічне, імуногістохімічне досліджен-
ня біоптатів пухлини та трепанбіопта-
тів кісткового мозку);

 y молекулярно-генетичні дослідження;
 y бактеріологічні дослідження;
 y інші лабораторні дослідження відпо-
відно до потреб пацієнтів.

VV Проведення цитологічного досліджен-
ня матеріалу, отриманого під час опор-
туністичного скринінгу та у пацієнтів з 
підозрою на рецидив новоутворення.

VV Проведення необхідних інструмен-
тальних досліджень в амбулаторних та 
стаціонарних умовах пацієнтам з під-
твердженим онкологічним діагнозом, 
зокрема:
 y магнітно-резонансна томографія (в то-
 му числі з внутрішньовенним конт-
растуванням);
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 y рентгенологічні дослідження, в тому 
числі комп’ютерна томографія (в тому 
числі з внутрішньовенним контрасту-
ванням);

 y ендоскопічні дослідження;
 y ультразвукові дослідження, в тому 
числі із проведенням доплерографії;

 y сцинтиграфія (в тому числі з внутріш-
ньовенним контрастуванням);

 y інші інструментальні дослідження від-
повідно до потреб пацієнтів.

VV Цілодобове лікарське спостереження 
та медсестринський догляд за пацієн-
тами в стаціонарних умовах з можли-
вістю проведення цілодобового моні-
торингу вітальних функцій (ЧСС, АТ, 
SpO2, ЕКГ-моніторинг).

VV Забезпечення медикаментозної терапії.

VV Забезпечення лікарськими засобами 
відповідно до Національного переліку 
основних лікарських засобів, медичними 
виробами та розхідними матеріалами.

VV Надання кисневої підтримки пацієнтам. 

VV Надання медичної допомоги в умовах 
інтенсивної терапії.

VV Своєчасне місцеве або загальне зне-
болення на всіх етапах діагностики та 
лікування при наданні амбулаторної 
або стаціонарної медичної допомоги: 
обов’язкове анестезіологічне забезпе-
чення під час виконання всіх болісних 
інвазивних діагностичних процедур, ці-
лодобовий доступ до ненаркотичних та 
наркотичних знеболювальних засобів.

VV Проведення консультацій лікарями 
інших спеціальностей пацієнтів з під-
твердженим онкологічним діагнозом в 
амбулаторних та стаціонарних умовах.

VV Оцінка психоемоційного стану пацієн-
та/пацієнтки та надання психологічної 

допомоги в амбулаторних та стаціо-
нарних умовах.

VV Направлення пацієнтів для отримання 
вторинної (спеціалізованої), третинної 
(високоспеціалізованої)медичної до-
помоги за іншими напрямами медич-
ної допомоги в інші заклади/підрозді-
ли. Виклик спеціалістів у лікувальний 
заклад, в якому пацієнт/пацієнтка про-
ходить лікування, у разі неможливості 
його транспортування.

VV Надання послуг з медичної реабілітації 
під час отримання спеціального ліку-
вання та направлення пацієнтів для от-
римання послуг з медичної реабілітації 
або послуг з паліативної медичної до-
помоги після закінчення лікування. 

VV Інформування пацієнта/пацієнтки пе-
ред початком хіміотерапевтичного лі-
кування про можливе порушення ре-
продуктивної функції та направлення 
за бажанням пацієнта/пацієнтки на 
консультацію репродуктолога у відпо-
відний медичний заклад.

VV Забезпечення харчування в умовах ста-
ціонару.

Умови закупівлі медичних послуг 

Умови надання послуги: 
 y амбулаторно та/або стаціонарно.

Підстави надання послуги: 
 y направлення лікуючого лікаря, вида-
не пацієнтам з клінічно та морфоло-
гічно встановленим діагнозом злоя-
кісного новоутворення.

Вимоги до організації надання по-
слуги:

TЗабезпечення проведення клінічних, 
біо хімічних лабораторних досліджень 
в закладі. 
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TЗабезпечення патоморфологічних до-
сліджень (гістологічних, імуногістохі-
мічних), молекулярно-генетичних, бак-
теріологічних досліджень, досліджень 
на онкологічні маркери в закладі та/
або на умовах договору підряду. За умо-
ви проведення дослідження на умовах 
договору підряду, організація забору та 
транспортування біологічного матеріа-
лу до відповідного закладу. 

TЗабезпечення проведення інструмен-
тальної діагностики (магнітно-резонанс-
на томографія, комп’ютерна томографія, 
ендоскопічні дослідження, сцинтиграфія, 
інші обстеження відповідно до галузевих 
стандартів у сфері охорони здоров’я) у 
закладі або на умовах договору підряду.

TЗабезпечення можливості проведення 
УЗД цілодобово за місцем надання ме-
дичних послуг.

TЗабезпечення цілодобового лікарсько-
го та медсестринського догляду за па-
цієнтами.

TЗабезпечення цілодобового моніторингу 
вітальних функцій (ЧСС, АТ, SpO2, ЕКГ- 
моніторинг). 

TНаявність за місцем надання медич-
них послуг відділення/палат інтенсив-
ної терапії з можливістю проведення 
цілодобової інтенсивної терапії та мо-
ніторингу, можливість забезпечення 
кисневої підтримки у щонайменше 20% 
від загальної кількості місць у відді-
ленні (в т.ч. за допомогою мобільного 
кисневого концентратора), обладнаних 
відповідно до табелю матеріально-тех-
нічного оснащення.

TНаявність затвердженого персональ-
ного складу постійно діючої мультидис-
циплінарної групи спеціалістів (конси-
ліуму) та можливість консультування 
пацієнтів спеціалістами інших лікар-
ських спеціальностей. До складу групи 
спеціалістів (консиліуму) мають вхо-

дити: щонайменше 2 лікаря-онколога, 
лікар-хірург-онколог та/або лікар-ней-
рохірург, лікар з променевої терапії та 
лікар-радіолог, лікар-патологоанатом. 
Залучення інших спеціалістів в залеж-
ності від потреб пацієнта/пацієнтки. 
У випадку лікування дітей до складу 
групи спеціалістів (консиліуму) залуча-
ються відповідні спеціалісти дитячого 
профілю.

TОрганізація забезпечення компонента-
ми та препаратами крові. 

TЗабезпечення лікарськими засобами 
для проведення спеціального лікуван-
ня та супровідної терапії відповідно до 
Національного переліку основних лі-
карських засобів, медичними вироба-
ми та витратними матеріалами.

TОрганізація забезпечення пацієнтів зі 
встановленим діагнозом новоутворення 
в амбулаторних та стаціонарних умовах 
лікарськими засобами та медичними 
виробами для проведення спеціального 
лікування та супровідної терапії відпо-
відно до Номенклатур (переліків) лікар-
ських засобів та медичних виробів за 
напрямами «Хіміотерапевтичні препа-
рати, радіофармпрепарати та препарати 
супроводу для лікування онкологічних 
хворих» та «Лікарські засоби та медич-
ні вироби для лікування дітей, хворих 
на онкологічні та онкогематологічні за-
хворювання», що закуповуються за бю-
джетною програмою КПКВК 2301400 
«Забезпечення медичних заходів окре-
мих державних програм та комплексних 
заходів програмного характеру».

TОрганізація забезпечення лікарськими 
засобами та медичними виробами, по-
стачання яких здійснюється для вико-
нання програм та здійснення центра-
лізованих заходів з охорони здоров’я 
МОЗ України. 

TЗабезпечення можливості надання кис-
невої підтримки пацієнтам.
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TВзаємодія з іншими надавачами медич-
них послуг, центрами соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді, службами у спра-
вах дітей, територіальними центрами 
соціального обслуговування населення, 
іншими надавачами соціальних послуг, в 
тому числі неурядовими та благодійними 
організаціями, правоохоронними органа-
ми, підприємствами, установами та орга-
нізаціями, засобами масової інформації, 
органами місцевого самоврядування 
на території обслуговування в інтересах 
своєчасного та ефективного надання до-
помоги пацієнтам/пацієнткам.

TНаявність затвердженої програми з ін-
фекційного контролю та дотримання 
заходів із запобігання інфекціям, пов’я-
заним з наданням медичної допомо-
ги, відповідно до чинних наказів МОЗ 
України.

TНаявність локальних документів з інфек-
ційного контролю за особливо небезпеч-
ними інфекційними хворобами (ОНІХ) 
та запобігання їх розповсюдженню з 
обов’язково відпрацьованим сценарієм 
щодо впровадження протиепідемічного 
режиму у ЗОЗ та його суворого дотри-
мання в організації роботи та наданні 
медичної допомоги в умовах виникнен-
ня пандемії, а також у випадку виникнен-
ня осередку інфікування ОНІХ (зокрема, 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).

TЗабезпечення права пацієнта/пацієнт-
ки, який/яка перебуває на лікуванні у 
відділенні інтенсивної терапії, на допуск 
до нього/неї відвідувачів 24 години на 
добу в будь-який день тижня згідно з 
правилами, визначеними у наказі МОЗ 
України від 15.06.2016 №  592 «Порядок 
допуску відвідувачів до пацієнтів, які 
перебувають на стаціонарному лікуван-
ні у відділенні інтенсивної терапії».

TНаявність внутрішньої системи управлін-
ня і контролю якості та безпеки медич-

ної діяльності з дотриманням вимог до 
їх організації і проведення відповідно до 
чинного законодавства із здійсненням 
безперервного моніторингу індикаторів 
оцінки та критеріїв доступності, якості, 
безпеки надання медичної допомоги 
за напрямом її надання, ефективного 
контролю та управління якістю ЗОЗ для 
забезпечення прав пацієнта/пацієнтки 
на отримання медичної допомоги необ-
хідного обсягу та належної якості.

TЗдійснення закупівлі лікарських засобів 
та медичних виробів, необхідних для 
надання медичної допомоги відповідно 
до галузевих стандартів у сфері охоро-
ни здоров’я. Організація ефективного 
управління запасами лікарських за-
собів, медичних виробів та витратних 
матеріалів, закуплених закладом або 
отриманих для виконання програм та 
здійснення централізованих заходів з 
охорони здоров’я МОЗ України. Викори-
стання та збереження залишків лікар-
ських засобів та медичних виробів, не-
обхідних для лікування пацієнтів, в тому 
числі після закінчення дії договору.

TНаявність обладнаного місця приго-
тування розчинів хіміо- та таргетних 
препаратів згідно зі стандартами щодо 
розмірів приміщення та наявності ла-
мінарної камери з каналом вентиляції.

TНаявність протоколу утилізації надлиш-
ків лікарських засобів.

TОбов’язкове інформування регіонально-
го канцер-реєстру (за місцем реєстрації 
хворого) про проведений етап спеці-
ального лікування, розповсюдженість 
процесу за міжнародною класифікаці-
єю TNM 7 перегляду, гістологічне під-
твердження первинного вогнища та ре-
гіональних лімфатичних вузлів, вогнищ 
можливого метастазування, наявність 
ускладнень перенесеного лікування.

TЗабезпечення оцінки стану здоров’я па-
цієнта/пацієнтки, в тому числі виявлен-
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ня ознак насильства та дотримання ви-
мог законодавства в сфері протидії 
насильству. Дотримання прав людини у 
закладі охорони здоров’я, у відповідно-
сті до рекомендацій Уповноваженого із 
прав людини Верховної Ради України, 
та положень Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод, Кон-
венції про права осіб із інвалідністю.

Вимоги до спеціалізації та кількості 
фахівців:

TЗа місцем надання медичних послуг:
 y Лікар-онколог та/або лікар-гінеколог-
он колог, та/або лікар-отоларинголог- 
онколог, та/або лікар-хірург-онколог 
– щонайменше 4 особи з даного пере-
ліку, які працюють за основним місцем 
роботи в цьому закладі. У випадку лі-
кування дітей: лікар-онколог дитячий 
та/або лікар-гематолог дитячий – що-
найменше 4 особи з даного переліку, 
які працюють за основним місцем ро-
боти в цьому закладі. З них щонаймен-
ше 1 особа – лікар-онколог дитячий.

 y Сестра медична – щонайменше 8 осіб, 
які працюють за основним місцем 
роботи в цьому закладі (цілодобовий 
пост).

TУ закладі:
 y Лікар-анестезіолог – щонайменше 
4 особи, з них щонайменше 2 особи, 
які працюють за основним місцем 
роботи в цьому закладі (цілодобовий 
пост). У випадку лікування дітей: лі-
кар-анестезіолог дитячий – щонай-
менше 2 особи. 

 y Лікар-психолог та/або психолог, та/
або лікар-психотерапевт – щонаймен-
ше 2 особи з даного переліку, які пра-
цюють за основним місцем роботи в 
цьому закладі або за сумісництвом.

Вимоги до переліку обладнання:

TУ закладі:
 y апарат ШВЛ;
 y система централізованого постачан-

ня кисню, здатна забезпечувати необ-
хідний потік та тиск кисню в системі 
для роботи апарата/ів ШВЛ;

 y портативний дефібрилятор з функці-
єю синхронізації;

 y ларингоскоп;
 y монітор пацієнта (ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2);
 y УЗД-апарат з можливістю проведен-
ня доплерографії;

 y рентгенівський апарат;
 y електрокардіограф багатоканальний;
 y автоматичний гематологічний аналі-
затор;

 y автоматичне перемикальне комута-
ційне обладнання (АПКО) та/або блок 
безперебійного живлення та щонай-
менше одне джерело мережі аварій-
ного електроживлення.

TЗа місцем надання медичних послуг:
 y дихальний мішок;
 y пульсоксиметр;
 y глюкометр;
 y насос інфузійний роликовий – щонай-
менше 5;

 y дозатор лікарських засобів - щонай-
менше 2; 

 y аспіратор (відсмоктувач);
 y тонометр та/або тонометр педіатрич-
ний з манжетками для дітей різного 
віку;

 y термометр безконтактний;
 y витяжна шафа для розведення цито-
статичних препаратів;

 y ламінарна камера з каналом венти-
ляції.

Інші вимоги:

TНаявність ліцензії на провадження гос-
подарської діяльності з медичної прак-
тики за спеціальністю анестезіологія 
та/або дитяча анестезіологія, онкологія 
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та/або дитяча онкологія, та/або онкогі-
некологія, та/або онкоотоларингологія, 
та/або онкохірургія.

TНаявність ліцензії на провадження ді-
яльності, пов’язаної з обігом наркотич-
них засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів.

TЗабезпечення дотримання вимог дер-
жавної системи реєстрації випадків ра-
ку відповідно до наказу МОЗ України від 
01.10.2013 №  845 «Про систему онколо-
гічної допомоги населенню України».

TУ разі зміни обсягу наданих медичних 
послуг, що виявлено за результатами 
аналізу інформації ЕСОЗ про обсяг фак-
тично наданих медичних послуг, порів-
няно із запланованим у договорі обся-
гом медичних послуг, НСЗУ має право 
ініціювати внесення до нього змін, але 
не раніше, ніж через 3 місяці після за-
кінчення карантину, встановленого Ка-
бінетом Міністрів України з метою запо-
бігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 
чи за 3 місяці до закінчення строку дії 
договору, зважаючи на те, що наступить 
раніше. Перерахунок в межах суми бю-
джетних асигнувань, передбачених для 
відповідного пакета медичних послуг, 
здійснюється для всіх надавачів, у яких 
обсяг наданих медичних послуг за дого-
вором відрізняється від запланованого 
більше, ніж на 20%. У разі перевищення 
сум перерахунку над сумою бюджет-
них асигнувань за відповідним пакетом 
медичних послуг, перерахунок здійс-
нюється для всіх надавачів медичних 
послуг із застосуванням до скоригова-
ної запланованої кількості медичних 
послуг кожного надавача медичних 
послуг за відповідним пакетом медич-
них послуг коригувального коефіцієнту, 
який розраховується як співвідношен-
ня суми бюджетних асигнувань до сум 

перерахунку за кожним пакетом медич-
них послуг. Значення кількості при цьо-
му заокруглюється до цілого числа. 

РАДІОЛОГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ТА  
СУПРОВІД ПАЦІЄНТІВ З ОНКО
ЛОГІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ У 
ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ У СТАЦІОНАР
НИХ ТА АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ

Обсяг медичних послуг, який надавач 
зобов’язується надавати за догово-
ром відповідно до медичних потреб 
пацієнта/пацієнтки (специфікація)

VV Консультування, амбулаторна та стаці-
онарна допомога пацієнтам з клінічно 
та морфологічно підтвердженим онко-
логічним діагнозом.

VV Проведення необхідних лабораторних 
до сліджень пацієнтам з клінічно та мор-
фологічно підтвердженим онкологічним 
діагнозом в амбулаторних та стаціонар-
них умовах, зокрема:
 y розгорнутий клінічний аналіз крові, 
включаючи диференційований підра-
хунок лейкоцитів (лейкоцитарна фор-
мула); 

 y цитоморфологічне дослідження клі-
тин крові;

 y визначення групи крові і резус фактору;
 y біохімічний аналіз крові (загальний бі-
лок, альфа-амілаза, аспартатамінотран-
сфераза (АсАТ), аланінамінотрансфера-
за (АлАТ), лактатдегідрогеназа, білірубін 
і його фракції (загальний, прямий, не-
прямий), креатинін, сечовина, сечова 
кислота, хлор, калій, кальцій, натрій, 
лужна фосфатаза, С-реактивний білок 
(CRP, кількісне визначення), прокаль-
цитонін, кількісне визначення альбумі-
ну в сироватці крові);

 y коагуляційний гемостаз (тромбіно-
вий час, активований частковий (пар-
ціальний) тромбопластиновий час 
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(АЧТЧ, АПТЧ), міжнародне нормалізо-
ване відношення (МНВ), фібриноген);

 y глюкоза в цільній крові або сироватці 
крові;

 y тести на тропонін;
 y дослідження спинномозкової рідини;
 y загальний аналіз сечі;
 y дослідження на онкологічні маркери;
 y патоморфологічні дослідження (гісто-
логічне, імуногістохімічне досліджен-
ня біоптатів пухлини та трепанбіопта-
тів кісткового мозку);

 y молекулярно-генетичні дослідження;
 y бактеріологічні дослідження;
 y інші лабораторні дослідження відпо-
відно до потреб пацієнтів.

VV Проведення цитологічного досліджен-
ня матеріалу, отриманого під час опор-
туністичного скринінгу та у пацієнтів з 
підозрою на рецидив новоутворення.

VV Проведення необхідних інструменталь-
них досліджень в амбулаторних та ста-
ціонарних умовах пацієнтам з клінічно 
та морфологічно підтвердженим онко-
логічним діагнозом, зокрема:
 y магнітно-резонансна томографія (в то-
му числі з внутрішньовенним конт-
рас туванням);

 y рентгенологічні дослідження, в тому 
числі комп’ютерна томографія (в тому 
числі з внутрішньовенним контрасту-
ванням);

 y ендоскопічні дослідження;
 y ультразвукові дослідження, в тому 
числі із проведенням доплерографії;

 y сцинтиграфія (в тому числі з внутріш-
ньовенним контрастуванням);

 y інші інструментальні дослідження від-
повідно до потреб пацієнтів.

VV Цілодобове лікарське спостереження 

та медсестринський догляд за пацієн-
тами в стаціонарних умовах з можли-
вістю проведення цілодобового мо-
ніторингу вітальних функцій (ЧСС, АТ, 
SpO2, ЕКГ-моніторинг).

VV Забезпечення лікарськими засобами 
відповідно до Національного переліку 
основних лікарських засобів, медич-
ними виробами та розхідними матері-
алами.

VV Забезпечення супровідної медикамен-
тозної терапії.

VV Планування променевої терапії за допо-
могою рентгенівських симуляторів та/
або комп’ютерних симуляторів та про-
грамного забезпечення, ведення обліку 
доз іонізуючого опромінення, отрима-
них пацієнтом/пацієнткою.

VV Проведення променевої терапії (дис-
танційна, контактна) та/або лікування 
методами ядерної медицини в амбу-
латорних та стаціонарних умовах (за 
умови наявності відповідного облад-
нання в закладі).

VV Забезпечення медичними виробами 
для проведення радіотерапії, витратни-
ми матеріалами та засобами для фік-
сації пацієнта/пацієнтки згідно з вимо-
гами до обладнання для проведення 
променевої терапії в амбулаторних та 
стаціонарних умовах. 

VV Надання кисневої підтримки. 

VV Надання медичної допомоги в умовах 
інтенсивної терапії.

VV Забезпечення права пацієнта/пацієнт-
ки, який/яка перебуває на лікуванні у 
відділенні інтенсивної терапії, на допуск 
до нього/неї відвідувачів 24 години на 
добу в будь-який день тижня згідно з 
правилами, визначеними у наказі МОЗ 
України від 15.06.2016 №  592 «Порядок 
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допуску відвідувачів до пацієнтів, які 
перебувають на стаціонарному лікуван-
ні у відділенні інтенсивної терапії».

VV Своєчасне місцеве та загальне зне-
болення на всіх етапах діагностики та 
лікування при наданні амбулаторної 
або стаціонарної медичної допомоги: 
обов’язкове анестезіологічне забезпе-
чення під час виконання всіх болісних 
інвазивних діагностичних процедур, ці-
лодобовий доступ до ненаркотичних та 
наркотичних знеболювальних засобів.

VV Проведення консультацій лікарями ін-
ших спеціальностей пацієнтів з підтвер-
дженим онкологічним діагнозом в ам-
булаторних та стаціонарних умовах.

VV Оцінка психоемоційного стану пацієн-
та/пацієнтки та надання психологічної 
допомоги в амбулаторних та стаціо-
нарних умовах.

VV Направлення пацієнтів для отримання 
вторинної (спеціалізованої), третинної 
(високоспеціалізованої) медичної до-
помоги за іншими напрямами медич-
ної допомоги в інші заклади/підрозді-
ли. Виклик спеціалістів у лікувальний 
заклад, в якому пацієнт/пацієнтка про-
ходить лікування, у разі неможливості 
його транспортування.

VV Надання послуг з медичної реабілітації 
під час отримання спеціального ліку-
вання та направлення пацієнтів для от-
римання послуг з медичної реабілітації 
або послуг з паліативної медичної до-
помоги. 

VV Інформування пацієнта/пацієнтки пе-
ред початком лікування про можливе 
порушення репродуктивної функції та 
направлення за бажанням пацієнта/
пацієнтки на консультацію репродукто-
лога у відповідний медичний заклад.

VV Забезпечення харчування в умовах 
стаціонару.

VV Додатковий обсяг медичних послуг, 
який надавач зобов’язується надавати 
за договором відповідно до медичних 
потреб пацієнта/пацієнтки (специфіка-
ція) за умови відповідності додатко-
вим умовам закупівлі:

VV Проведення променевої терапії із за-
стосуванням лінійного прискорювача 
та/або гамма-ножа, та/або кібер-ножа, 
та/або обладнання для проведення 
брахітерапії.

VV Витратні матеріали для забезпечення 
дистанційної та/або контактної терапії 
(термопластичні маски та/або інші фік-
суючі засоби). 

Умови закупівлі медичних послуг

Умови надання послуги: 
 y амбулаторно та/або стаціонарно.

Підстави надання послуги: 
 y направлення лікуючого лікаря, вида-
не пацієнтам з клінічно та морфоло-
гічно встановленим діагнозом ново-
утворення.

Вимоги до організації надання по-
слуги:

TЗабезпечення проведення клінічних, бі-
охімічних лабораторних досліджень в 
закладі. 

TЗабезпечення патоморфологічних до-
сліджень (гістологічних, імуногістохі-
мічних), молекулярно-генетичних, бак-
теріологічних досліджень, досліджень 
на онкологічні маркери в закладі та/
або на умовах договору підряду. За умо-
ви проведення дослідження на умовах 
договору підряду, організація забору та 
транспортування біологічного матеріа-
лу до відповідного закладу. 
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TЗабезпечення проведення інструмен-
таль ної діагностики (магнітно-резонан-
сна томографія, комп’ютерна томогра-
фія, ендоскопічні дослідження, сцинти - 
графія, інші обстеження відповідно до 
галузевих стандартів у сфері охорони 
здоров’я) у закладі або на умовах дого-
вору підряду.

TЗабезпечення можливості проведення 
УЗД цілодобово за місцем надання ме-
дичних послуг.

TЗабезпечення планування променевої 
терапії за допомогою рентгенівських 
симуляторів та/або комп’ютерних си-
муляторів та програмного забезпе-
чення, ведення обліку доз іонізуючого 
опромінення, отриманих пацієнтом/па-
цієнткою.

TЗабезпечення дистанційної та/або кон-
тактної променевої терапії та/або ядер-
ної медицини.

TНаявність за місцем надання медич-
них послуг відділення/палат інтенсив-
ної терапії з можливістю проведення 
цілодобової інтенсивної терапії та мо-
ніторингу, забезпечення кисневої під-
тримки у щонайменше 20% від загаль-
ної кількості місць у відділенні (в т.ч. 
за допомогою мобільного кисневого 
концентратора), обладнаних відповід-
но до табелю матеріально-технічного 
оснащення.

TЗабезпечення цілодобового лікарсько-
го та медсестринського догляду за па-
цієнтами.

TЗабезпечення цілодобового моніторин-
гу вітальних функцій (ЧСС, АТ, SpO2, 
ЕКГ-моніторинг). 

TНаявність затвердженого персонально-
го складу постійно діючої мультидисци-
плінарної групи спеціалістів (консиліуму) 
та можливість консультування пацієнтів 
спеціалістами інших лікарських спеці-
альностей. До складу групи спеціалістів 

(консиліуму) мають входити: щонаймен-
ше 2 лікаря-онколога, лікар-хірург-он-
колог та/або лікар-нейрохірург, лікар 
з променевої терапії та лікар-радіолог, 
лікар-патологоанатом. Залучення інших 
спеціалістів в залежності від потреб па-
цієнта/пацієнтки. У випадку лікування 
дітей до складу групи спеціалістів (кон-
силіуму) залучаються відповідні спеціа-
лісти дитячого профілю.

TОрганізація забезпечення компонента-
ми та препаратами крові. 

TЗабезпечення лікарськими засобами 
для проведення спеціального лікуван-
ня та супровідної терапії відповідно до 
Національного переліку основних лі-
карських засобів, медичними вироба-
ми та витратними матеріалами.

TОрганізація забезпечення пацієнтів 
зі встановленим діагнозом новоутво-
рення в амбулаторних та стаціонар-
них умовах лікарськими засобами та 
медичними виробами для проведення 
спеціального лікування та супровідної 
терапії відповідно до Національного 
переліку основних лікарських засобів 
та Номенклатур (переліків) лікарських 
засобів та медичних виробів за напря-
мами «Хіміотерапевтичні препарати, 
радіофармпрепарати та препарати су-
проводу для лікування онкологічних 
хворих» та «Лікарські засоби та медич-
ні вироби для лікування дітей, хворих 
на онкологічні та онкогематологічні за-
хворювання», що закуповуються за бю-
джетною програмою КПКВК 2301400 
«Забезпечення медичних заходів ок-
ремих державних програм та комплек-
сних заходів програмного характеру». 

TОрганізація забезпечення лікарськими 
засобами та медичними виробами, по-
стачання яких здійснюється для вико-
нання програм та здійснення центра-
лізованих заходів з охорони здоров’я 
МОЗ України. 
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TЗабезпечення можливості надання кис-
невої підтримки пацієнтам. 

TВзаємодія з іншими надавачами ме-
дичних послуг, центрами соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді, служ-
бами у справах дітей, територіальними 
центрами соціального обслуговування 
населення, іншими надавачами соці-
альних послуг, в тому числі неурядо-
вими та благодійними організаціями, 
правоохоронними органами, підпри-
ємствами, установами та організація-
ми, засобами масової інформації, ор-
ганами місцевого самоврядування на 
території обслуговування в інтересах 
своєчасного та ефективного надання 
допомоги пацієнтам/пацієнткам.

TНаявність в штаті відділення рентге-
нолаборанта. Наявність в штаті відді-
лення інженера з клінічної дозиметрії 
та/або інженера-радіолога, та/або ме-
дичного фізика, та/або фізика (інжене-
ра-радіофізика). 

TНаявність затвердженої програми з ін-
фекційного контролю та дотримання 
заходів із запобігання інфекціям, пов’я-
заним з наданням медичної допомо-
ги, відповідно до чинних наказів МОЗ 
України.

TНаявність локальних документів з ін-
фекційного контролю за особливо не-
безпечними інфекційними хворобами 
(ОНІХ) та запобігання їх розповсюджен-
ню з обов’язково відпрацьованим сце-
нарієм щодо впровадження протиепіде-
мічного режиму у ЗОЗ та його суворого 
дотримання в організації роботи та на-
данні медичної допомоги в умовах ви-
никнення пандемії, а також у випадку 
виникнення осередку інфікування ОНІХ 
(зокрема, гострої респіраторної хворо-
би COVID-19, спричиненої коронавіру-
сом SARS-CoV-2).

TЗабезпечення права пацієнта/пацієнт-
ки, який/яка перебуває на лікуванні у 

відділенні інтенсивної терапії, на допуск 
до нього/неї відвідувачів 24 години на 
добу в будь-який день тижня згідно з 
правилами, визначеними у наказі МОЗ 
України від 15.06.2016 №  592 «Порядок 
допуску відвідувачів до пацієнтів, які 
перебувають на стаціонарному лікуван-
ні у відділенні інтенсивної терапії».

TНаявність внутрішньої системи управлін-
ня і контролю якості та безпеки медич-
ної діяльності з дотриманням вимог до 
їх організації і проведення відповідно до 
чинного законодавства із здійсненням 
безперервного моніторингу індикаторів 
оцінки та критеріїв доступності, якості, 
безпеки надання медичної допомоги 
за напрямом її надання, ефективного 
контролю та управління якістю ЗОЗ для 
забезпечення прав пацієнта/пацієнтки 
на отримання медичної допомоги необ-
хідного обсягу та належної якості.

TЗдійснення закупівлі лікарських засобів 
та медичних виробів, необхідних для 
надання медичної допомоги відповідно 
до галузевих стандартів у сфері охоро-
ни здоров’я. Організація ефективного 
управління запасами лікарських за-
собів, медичних виробів та витратних 
матеріалів, закуплених закладом або 
отриманих для виконання програм та 
здійснення централізованих заходів з 
охорони здоров’я МОЗ України. Викори-
стання та збереження залишків лікар-
ських засобів та медичних виробів, не-
обхідних для лікування пацієнтів, в тому 
числі після закінчення дії договору.

TНаявність протоколу утилізації надлиш-
ків лікарських засобів.

TЗабезпечення використання можли-
востей інтервенційної радіології з УЗ- 
та/або Rg (С-дуга), та/або КТ-, та/або 
МРТ-навігацією при плануванні брахі-
терапії.

TПроведення постійної поточної дози-
метрії радіологічного обладнання, а 
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також ведення обліку доз іонізуючого 
опромінення, отриманих персоналом 
радіологічного відділення.

TОбов’язкове інформування регіонально-
го канцер-реєстру (за місцем реєстрації 
хворого) про проведений етап спеці-
ального лікування, розповсюдженість 
процесу за міжнародною класифікаці-
єю TNM 7 перегляду, гістологічне під-
твердження первинного вогнища та ре-
гіональних лімфатичних вузлів, вогнищ 
можливого метастазування, наявність 
ускладнень перенесеного лікування.

TЗабезпечення оцінки стану здоров’я 
пацієнта/пацієнтки, в тому числі вияв-
лення ознак насильства та дотримання 
вимог законодавства в сфері протидії 
насильству. Дотримання прав людини у 
закладі охорони здоров’я, у відповідно-
сті до рекомендацій Уповноваженого із 
прав людини Верховної Ради України, 
та положень Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод, Кон-
венції про права осіб із інвалідністю.

Вимоги до спеціалізації та кількості 
фахівців:

TЗа місцем надання медичних послуг:
 y Лікар з променевої терапії та/або лікар- 
радіолог – щонайменше 2 особи з да-
ного переліку, які працюють за основ-
ним місцем роботи в цьому закладі.

 y Сестра медична – щонайменше 8 осіб, 
які працюють за основним місцем 
роботи в цьому закладі (цілодобовий 
пост).

TУ закладі:
 y Лікар-радіолог та/або лікар-рентгено-
лог, та/або лікар з радіонуклідної діа-
гностики – щонайменше 2 особи з 
даного переліку, які працюють за ос-
новним місцем роботи в цьому закладі.

 y Лікар-онколог та/або лікар-онколог ди-
тячий, та/або лікар-гінеколог-онколог, 
та/або лікар-отоларинголог-онколог, 

та/або лікар-хірург-онколог, та/або лі-
кар-гематолог, та/або лікар-гематолог 
дитячий (за умови надання допомоги 
дітям) – щонайменше 4 особи з дано-
го переліку, які працюють за основним 
місцем роботи в цьому закладі. 
 y Лікар-анестезіолог – щонайменше 
4 особи, з них щонайменше 2 особи, 
які працюють за основним місцем 
роботи в цьому закладі (цілодобовий 
пост). У випадку лікування дітей: лі-
кар-анестезіолог дитячий – щонай-
менше 2 особи, які працюють за 
основним місцем роботи або за су-
місництвом в цьому закладі. 

 y Лікар-психолог та/або психолог, та/
або лікар-психотерапевт – щонаймен-
ше 2 особи з даного переліку, які пра-
цюють за основним місцем роботи 
або за сумісництвом у цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання:

TУ закладі:
 y обладнання, що забезпечує дистан-
ційну та/або контактну променеву те-
рапію (гамма-терапевтичний апарат, 
рентгенотерапевтичний апарат та/
або обладнання для проведення бра-
хітерапії, та/або інше обладнання для 
проведення контактної терапії) та/або 
обладнання і препарати, що забезпе-
чують ядерну медицину, в тому числі 
діагностику (радіофармпрепарати та/
або гамма-камера, та/або ОФЕКТ); 

 y витратні матеріали для забезпечення 
дистанційної та/або контактної тера-
пії (термопластичні маски та/або інші 
фіксуючі засоби); 

 y обладнання для планування дис-
танційної та/або контактної терапії 
(КТ-симулятор та/або рентгенівський 
симулятор, або інше обладнання – 
щонайменше 1 апарат та відповідне 
програмне забезпечення); 

 y обладнання для абсолютної та від-
носної дозиметрії;

 y апарат ШВЛ;
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 y система централізованого постачан-
ня кисню, здатна забезпечувати необ-
хідний потік та тиск кисню в системі 
для роботи апарата/ів ШВЛ;

 y електрокардіограф багатоканальний;
 y портативний дефібрилятор з функці-
єю синхронізації;

 y ларингоскоп;
 y монітор пацієнта (ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2);
 y УЗД-апарат з можливістю проведен-
ня доплерографії;

 y рентгенівський апарат;

TЗа місцем надання медичних послуг:
 y дихальний мішок;
 y пульсоксиметр;
 y глюкометр;
 y насос інфузійний роликовий – щонай-
менше 5;

 y автоматичний дозатор лікувальних 
речовин- щонайменше 2;

 y аспіратор (відсмоктувач);
 y тонометр та/або тонометр педіатрич-
ний з манжетками для дітей різного 
віку;

 y автоматичне перемикальне комута-
ційне обладнання (АПКО) та щонай-
менше одне джерело мережі аварій-
ного електроживлення.

Додаткові вимоги до переліку облад-
нання:

TУ закладі:
 y лінійний прискорювач та/або гам-
ма-ніж, та/або кібер-ніж, та/або облад-
нання для проведення брахітерапії; 

 y витратні матеріали для забезпечення 
дистанційної та/або контактної тера-
пії (термопластичні маски та/або інші 
фіксуючі засоби). 

Інші вимоги:

TНаявність ліцензії на провадження гос-
подарської діяльності з медичної прак-

тики за спеціальністю анестезіологія 
та/або дитяча анестезіологія, промене-
ва терапія, онкологія та/або дитяча он-
кологія, та/або онкогінекологія, та/або 
онкоотоларингологія, та/або онкохірур-
гія, та/або радіологія, та/або рентгено-
логія, та/або радіонуклідна діагностики.

TНаявність ліцензії на провадження ді-
яльності у сфері використання ядерної 
енергії Державної інспекції ядерного 
регулювання.

TНаявність ліцензії на провадження ді-
яльності, пов’язаної з обігом наркотич-
них засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів.

TЗабезпечення дотримання вимог дер-
жавної системи реєстрації випадків ра-
ку відповідно до наказу МОЗ України від 
01.10.2013 №  845 «Про систему онколо-
гічної допомоги населенню України».

TУ разі зміни обсягу наданих медичних 
послуг, що виявлено за результатами 
аналізу інформації ЕСОЗ про обсяг фак-
тично наданих медичних послуг, порів-
няно із запланованим у договорі обся-
гом медичних послуг, НСЗУ має право 
ініціювати внесення до нього змін, але 
не раніше, ніж через 3 місяці після за-
кінчення карантину, встановленого Ка-
бінетом Міністрів України з метою запо-
бігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 
чи за 3 місяці до закінчення строку дії 
договору, зважаючи на те, що наступить 
раніше. Перерахунок в межах суми бю-
джетних асигнувань, передбачених для 
відповідного пакета медичних послуг, 
здійснюється для всіх надавачів, у яких 
обсяг наданих медичних послуг за дого-
вором відрізняється від запланованого 
більше, ніж на 20%. У разі перевищення 
сум перерахунку над сумою бюджет-
них асигнувань за відповідним пакетом 
медичних послуг, перерахунок здійс-
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нюється для всіх надавачів медичних 
послуг із застосуванням до скоригова-
ної запланованої кількості медичних 
послуг кожного надавача медичних 
послуг за відповідним пакетом медич-
них послуг коригувального коефіцієнту, 
який розраховується як співвідношен-
ня суми бюджетних асигнувань до сум 
перерахунку за кожним пакетом медич-
них послуг. Значення кількості при цьо-
му заокруглюється до цілого числа. 

ЛІКУВАННЯ ТА СУПРОВІД 
ПАЦІЄНТІВ З ГЕМАТОЛОГІЧНИМИ 
ТА ОНКОГЕМАТОЛОГІЧНИМИ 
ЗАХВОРЮВАННЯМИ У ДОРОСЛИХ 
ТА ДІТЕЙ В АМБУЛАТОРНИХ ТА 
СТАЦІОНАРНИХ УМОВАХ 

Обсяг медичних послуг, який надавач 
зобов’язується надавати за догово-
ром відповідно до медичних потреб 
пацієнта/пацієнтки (специфікація)

VV Діагностика та лікування пацієнтів з 
підозрою та/або підтвердженим онко-
гематологічним або гематологічним 
захворюванням (визначеним в підста-
вах надання послуг) та пацієнтів в клі-
ніко-лабораторній ремісії в амбулатор-
них та стаціонарних умовах.

VV Проведення необхідних лабораторних 
досліджень пацієнтам з підозрою на но-
воутворення, пацієнтам з підтвердже-
ним онкологічним або гематологічним 
захворюванням та пацієнтам в кліні-
ко-лабораторній ремісії в амбулаторних 
та стаціонарних умовах, зокрема:
 y розгорнутий клінічний аналіз крові на 
автоматичному гематологічному аналі-
заторі; цитоморфологічне дослідження 
клітин крові, диференційований підра-
хунок лейкоцитів (лейкоцитарна фор-
мула); підрахунок кількості ретикуло-
цитів (в цілодобовому режимі);

 y визначення групи крові і резус факто-
ру (в цілодобовому режимі);

 y біохімічний аналіз крові (загальний бі-
лок, альфа-амілаза, аспартатамінотран-
сфераза (АсАТ), аланінамінотрансфе-
раза (АлАТ), білірубін і його фракції 
(загальний, прямий, непрямий), креати-
нін, сечовина, сечова кислота, хлор, ка-
лій, натрій, кальцій, фосфор, феритин), 
лактатдегідрогеназа, (в цілодобовому 
режимі);

 y коагуляційний гемостаз (фібриноген, 
тромбіновий час, активований част-
ковий (парціальний) тромбопласти-
новий час (АЧТЧ), міжнародне норма-
лізоване відношення (МНВ), D-димер) 
(в цілодобовому режимі);

 y глюкоза в цільній крові або сироватці 
крові (в цілодобовому режимі);

 y С-реактивний білок (CRP, кількісне ви-
значення) (в цілодобовому режимі);

 y дослідження спинномозкової рідини;
 y загальний аналіз сечі;
 y проточна цитофлуориметрія аспіра-
тів кісткового мозку та/або клітин пе-
риферичної крові;

 y патоморфологічні дослідження (гісто-
логічне, імуногістохімічне досліджен-
ня біоптатів пухлини та трепанбіопта-
тів кісткового мозку);

 y дослідження препаратів цитоцентри-
фугатів біологічних рідин;

 y цитологічні дослідження;
 y цитогенетичні та молекулярно-цито-
генетичні дослідження;

 y дослідження моноклональних анти-
тіл в сироватці крові;

 y молекулярно-генетичні дослідження 
клітин кісткового мозку, клітин пери-
феричної крові та іншого біологічного 
матеріалу;

 y бактеріологічні дослідження;
 y визначення антитіл до ВІЛ-1/2, НВsAg, 
НCV;
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 y цитохімічне та цитоморфологічне до-
слідження аспірату кісткового моз-
ку з диференційованим підрахунком 
(мієлограма);

 y інші лабораторні дослідження відпо-
відно до потреб пацієнтів.

VV Проведення необхідної інструменталь-
ної діагностики пацієнтам з підозрою 
та/або підтвердженим онкогематологіч-
ним або гематологічним захворюван-
ням та пацієнтам в клініко-лабораторній 
ремісії в амбулаторних та стаціонарних 
умовах, зокрема:
 y магнітно-резонансна томографія (в то-
му числі з внутрішньовенним кон-
трастуванням);

 y рентгенологічні дослідження, в тому 
числі комп’ютерна томографія (в тому 
числі з внутрішньовенним контрасту-
ванням);

 y ендоскопічні дослідження;
 y ультразвукові дослідження, в тому 
числі із проведенням доплерографії;

 y електрокардіографія (ЕКГ);
 y ехокардіографія (ЕХО-КГ);
 y інші інструментальні дослідження від-
повідно до потреб пацієнтів.

VV Забезпечення лікарськими засобами 
відповідно до Національного перелі-
ку основних лікарських засобів, ме-
дичними виробами та розхідними ма-
теріалами.

VV Забезпечення медикаментозної терапії.

VV Проведення лікування методом ефе-
рентної терапії та/або із застосуванням 
аферезу клітин крові (за умови наявно-
сті відповідного обладнання).

VV Визначення контролю сироваткових 
концентрацій метотрексату в крові (за 
умови наявності відповідного облад-
нання).

VV Надання кисневої підтримки.

VV Надання медичної допомоги в умовах 
інтенсивної терапії із забезпеченням 
центрального венозного доступу.

VV Цілодобове лікарське спостереження 
та медсестринський догляд за пацієн-
тами в стаціонарних умовах з можли-
вістю проведення цілодобового мо-
ніторингу вітальних функцій (ЧСС, АТ, 
SpO2, ЕКГ-моніторинг).

VV Своєчасне знеболення на всіх етапах 
діагностики та лікування при наданні 
амбулаторної або стаціонарної медич-
ної допомоги: анестезіологічне забез-
печення під час виконання всіх інвазив-
них діагностичних процедур (зокрема 
кістковомозкові пункції, люмбальні 
пункції, трепанобіопсія), цілодобовий 
доступ до ненаркотичних та наркотич-
них знеболювальних засобів.

VV Проведення консультацій лікарями ін-
ших спеціальностей пацієнтів з підоз-
рою, з підтвердженим діагнозом та па-
цієнтів в клініко-лабораторній ремісії в 
амбулаторних та стаціонарних умовах.

VV Надання послуг з медичної реабілітації 
за медичними показами та направлен-
ня пацієнтів для отримання послуг з 
медичної реабілітації або послуг з палі-
ативної медичної допомоги.

VV Оцінка психоемоційного стану пацієн-
та/пацієнтки та надання психологічної 
допомоги в амбулаторних та стаціо-
нарних умовах.

VV Направлення пацієнтів для отримання 
вторинної (спеціалізованої), третинної 
(високоспеціалізованої) медичної до-
помоги за іншими напрямами медич-
ної допомоги в інші заклади/підрозді-
ли. Виклик спеціалістів у лікувальний 
заклад, в якому пацієнт/пацієнтка про-
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ходить лікування, у разі неможливості 
його транспортування.

VV Обов’язкове інформування пацієнта/па-
цієнтки та оформлення йому/їй направ-
лення на консультацію репродуктолога 
перед початком лікування у відповід-
ний медичний заклад за бажанням па-
цієнта/пацієнтки.

VV Забезпечення необхідною трансфузій-
ною підтримкою. 

VV Забезпечення необхідним дієтичним 
харчуванням в умовах стаціонару.

Умови закупівлі медичних послуг 

Умови надання послуги: 
 y амбулаторно та/або стаціонарно.

Підстави надання послуги: 
 y направлення лікаря з надання ПМД, 
якого обрано за декларацією про ви-
бір лікаря

 y направлення лікуючого лікаря;
 y переведення з іншого закладу/клініч-
ного підрозділу закладу;
 y доставлення бригадою екстреної 
(швидкої) медичної допомоги;

пацієнтів із підозрою або встановленим 
діагнозом:

 y злоякісні новоутворення лімфоїд-
ної та споріднених тканин (лімфоми) 
(C81-C88.9);

 y множинна мієлома та злоякісні плазмо-
клiтиннi новоутворення (С90.0-С90.3);

 y злоякісні новоутворення лімфоїдної, 
кровотворної та споріднених тканин 
(лейкемії) (C91-C95.9);

 y інші та неуточнені злоякісні новоутво-
рення лiмфоїдної, кровотворної та спо-
ріднених тканин (гістіоцитози) (C96);

 y істина поліцитемія (D45);
 y мiєлодиспластичнi синдроми (D46);

 y інші новоутворення невизначеного 
або невідомого характеру лімфоїдної, 
кровотворної та споріднених їм тканин 
(D47.1, D47.2, D47.3, D47.4, D47.5, D47.7);

 y вроджені важкі анемії, апластичні ане-
мії та синдроми вродженої кістково-
мозкової недостатності (D56.0, D56.1, 
D57.0, D59.5, D60.0, D61.3, D64.0, D64.4);

 y інші хвороби крові та кровотворних 
органів (D70, D76.1, D76.2);

 y деякі порушення з залученням імун-
ного механізму (D81.0, D81.1, D81.2, 
D81.3, D81.6, D81.7, D82.0, D82.1, D82.3, 
D86.1).

Вимоги до організації надання по-
слуги:

TНаявність окремого структурного підроз-
ділу (відділення/центру), який призначе-
ний для лікування онкогематологічних, 
гематологічних та онкологічних захворю-
вань та має обмежений доступ пацієнтів 
іншого профілю або осіб, не пов’язаних із 
наданням медичної допомоги пацієнтам 
з онкогематологічними, гематологічни-
ми та онкологічними захворюваннями 
(контроль доступу до відділення).

TЗабезпечення цілодобового медсест-
рин ського догляду через залучення 
середнього медичного персоналу, який 
працює за основним місцем роботи в 
структурному підрозділі з лікування он-
когематологічних та гематологічних за-
хворювань та не залучений до роботи 
інших структурних підрозділів закладу. 

TНаявність щонайменше 2 палат (бло-
ків) з індивідуальним санвузлом та 
можливістю повної ізоляції пацієнта/
пацієнтки.

TЗабезпечення можливості виконання 
аспіраційної біопсії та трепанобіопсії 
кісткового мозку у закладі.

TЗабезпечення проведення клінічних, 
біо хімічних лабораторних досліджень у 
закладі, цитоморфологічного, імуноци-
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тологічного, імуногістохімічного (для 
трепанбіоптатів), молекулярно-цитоге-
нетичного дослідження біологічних ма-
теріалів, взятих в тому числі під час ас-
піраційної та трепанобіопсії кісткового 
мозку (в залежності від потреб пацієн-
та/пацієнтки), бактеріологічного дослі-
дження в закладі та/або на умовах до-
говору підряду, або за направленням 
біологічного матеріалу до лабораторії, 
що знаходиться у національному ЗОЗ.

TЗабезпечення можливості проведення 
інструментальної діагностики: магніт-
но-резонансної томографії, комп’ютер-
ної томографії, ендоскопічної та рент-
генологічної діагностики у закладі або 
на умовах договору підряду.

TЗабезпечення можливості проведення 
УЗД цілодобово за місцем надання ме-
дичних послуг. 

TЗабезпечення цілодобового лікарсько-
го та медсестринського догляду за па-
цієнтами.

TЗабезпечення цілодобового моніторин-
гу вітальних функцій (ЧСС, АТ, SpO2, 
ЕКГ-моніторинг).

TЗатверджений персональний склад по-
стійно діючої мультидисциплінарної 
групи спеціалістів (консиліуму) та мож-
ливість консультування пацієнтів спеці-
алістами інших лікарських спеціальнос-
тей. До складу мультидисциплінарної 
групи спеціалістів (консиліуму) в залеж-
ності від патології та клінічної картини 
мають входити: щонайменше 2 лікарі- 
гематологи та/або лікарі-онкологи, спе-
ціалісти з клінічної лабораторної діа-
гностики, лікар з променевої терапії, та/
або лікар-радіолог, та/або лікар з радіо-
нуклідної діагностики та інші спеціаліс-
ти відповідно до потреби.

TЗабезпечення необхідною трансфузій-
ною підтримкою, цілодобовий доступ 
до препаратів та компонентів крові, в 

тому числі: еритроцити, свіжозамороже-
на плазма, кріопреципітат, тромбоцити, 
отримані аферезним методом, розчин 
альбуміну, імуноглобуліни тощо. Наяв-
ність цілодобової логістики препаратів 
та компонентів крові, наявність умов 
для правильного зберігання препаратів 
та компонентів крові (інкубатор та шей-
кер тромбоконцентрату, морозильна ка-
мера). Забезпечення обов’язкового оп-
ромінення усіх компонентів крові або 
здійснення трансфузії препаратів крові 
через антилейкоцитарні фільтри.

TЗабезпечення спеціальними лікарськи-
ми засобами для проведення спеціаль-
ного лікування та супровідної терапії 
відповідно до Національного переліку 
основних лікарських засобів, медичними 
виробами та витратними матеріалами.

TОрганізація забезпечення пацієнтів зі 
встановленим онкогематологічним або 
гематологічним захворюванням в ам-
булаторних та стаціонарних умовах лі-
карськими засобами та медичними ви-
робами для проведення спеціального 
лікування та супровідної терапії відпо-
відно до Національного переліку ос-
новних лікарських засобів та Номенкла-
тур (переліків) лікарських засобів та 
медичних виробів за напрямами «Хіміо-
терапевтичні препарати, радіофарм-
пре парати та препарати супроводу 
для лікування онкологічних хворих» 
та «Лікарські засоби та медичні вироби 
для лікування дітей, хворих на онколо-
гічні та онкогематологічні захворюван-
ня», що закуповуються за бюджетною 
програмою КПКВК 2301400 «Забезпе-
чення медичних заходів окремих дер-
жавних програм та комплексних захо-
дів програмного характеру». 

TОрганізація забезпечення лікарськими 
засобами та медичними виробами, по-
стачання яких здійснюється для вико-
нання програм та здійснення центра-
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лізованих заходів з охорони здоров’я 
МОЗ України. 

TНаявність за місцем надання медичних 
послуг відділення/палат інтенсивної те-
рапії з можливістю проведення цілодо-
бової інтенсивної терапії та моніторингу, 
забезпечення кисневої підтримки у що-
найменше 20% від загальної кількості 
місць у відділенні (в т.ч. за допомогою 
мобільного кисневого концентратора), 
обладнаних відповідно до табелю мате-
ріально-технічного оснащення.

TВзаємодія з іншими надавачами ме-
дичних послуг, центрами соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді, служ-
бами у справах дітей, територіальними 
центрами соціального обслуговування 
населення, іншими надавачами соці-
альних послуг, в тому числі неурядо-
вими та благодійними організаціями, 
правоохоронними органами, підпри-
ємствами, установами та організація-
ми, засобами масової інформації, ор-
ганами місцевого самоврядування на 
території обслуговування в інтересах 
своєчасного та ефективного надання 
допомоги пацієнтам/пацієнткам.

TНаявність затвердженої програми з ін-
фекційного контролю та дотримання 
заходів із запобігання інфекціям, пов’я-
заним з наданням медичної допомо-
ги, відповідно до чинних наказів МОЗ 
України.

TНаявність локальних документів з ін-
фекційного контролю за особливо 
небезпечними інфекційними хвороба-
ми (ОНІХ) та запобігання їх розповсю-
дженню з обов’язково відпрацьованим 
сценарієм щодо впровадження про-
тиепідемічного режиму у ЗОЗ та його 
суворого дотримання в організації ро-
боти та наданні медичної допомоги в 
умовах виникнення пандемії, а також 
у випадку виникнення осередку інфіку-
вання ОНІХ (зокрема, гострої респіра-

торної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2).

TЗабезпечення права пацієнта/пацієнт-
ки, який/яка перебуває на лікуванні у 
відділенні інтенсивної терапії, на допуск 
до нього/неї відвідувачів 24 години на 
добу в будь-який день тижня згідно з 
правилами, визначеними у наказі МОЗ 
України від 15.06.2016 №  592 «Порядок 
допуску відвідувачів до пацієнтів, які 
перебувають на стаціонарному лікуван-
ні у відділенні інтенсивної терапії».

TНаявність внутрішньої системи управлін-
ня і контролю якості та безпеки медич-
ної діяльності з дотриманням вимог до 
їх організації і проведення відповідно до 
чинного законодавства із здійсненням 
безперервного моніторингу індикаторів 
оцінки та критеріїв доступності, якості, 
безпеки надання медичної допомоги 
за напрямом її надання, ефективного 
контролю та управління якістю ЗОЗ для 
забезпечення прав пацієнта/пацієнтки 
на отримання медичної допомоги необ-
хідного обсягу та належної якості.

TЗдійснення закупівлі лікарських засобів 
та медичних виробів, необхідних для 
надання медичної допомоги відповідно 
до галузевих стандартів у сфері охоро-
ни здоров’я. Організація ефективного 
управління запасами лікарських за-
собів, медичних виробів та витратних 
матеріалів, закуплених закладом або 
отриманих для виконання програм та 
здійснення централізованих заходів з 
охорони здоров’я МОЗ України. Викори-
стання та збереження залишків лікар-
ських засобів та медичних виробів, не-
обхідних для лікування пацієнтів, в тому 
числі після закінчення дії договору.

TНаявність обладнаного місця приготу-
вання розчинів хіміо- та таргетних пре-
паратів згідно зі стандартами (розміри 
приміщення, ламінарна камера з кана-
лом вентиляції).
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TНаявність протоколу утилізації надлиш-
ків лікарських засобів.

TОбов’язкове інформування регіонально-
го канцер-реєстру (за місцем реєстрації 
хворого) про проведений етап спеціаль-
ного лікування, гістологічне підтвер-
дження первинного вогнища та регіо-
нальних лімфатичних вузлів, вогнищ 
можливого метастазування, наявність 
ускладнень перенесеного лікування, 
відповідь на лікування.

TЗабезпечення оцінки стану здоров’я паці-
єнта/пацієнтки, в тому числі виявлення 
ознак насильства та дотримання вимог 
законодавства в сфері протидії насиль-
ству. Дотримання прав людини у закла-
ді охорони здоров’я, у відповідності до 
рекомендацій Уповноваженого із прав 
людини Верховної Ради України, та поло-
жень Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод, Конвенції про 
права осіб із інвалідністю.

Вимоги до спеціалізації та кількості 
фахівців:

TЗа місцем надання медичних послуг:
 y Лікар-гематолог та/або лікар-онко-
лог – щонайменше 4 особи, які пра-
цюють за основним місцем роботи в 
цьому закладі. У випадку лікування 
дітей: лікар-онколог дитячий та/або лі-
кар-гематолог дитячий – щонайменше 
3 особи з даного переліку, які працю-
ють за основним місцем роботи в 
цьому закладі, з них принаймні 2 осо-
би – лікарі-гематологи дитячі.

 y Сестра медична – щонайменше 10 осіб, 
які працюють за основним місцем ро-
боти в структурному підрозділі з ліку-
вання онкогематологічних захворю-
вань (цілодобовий пост).

TУ закладі:
 y Лікар-анестезіолог – щонайменше 
4 особи, які працюють за основним 
місцем роботи в цьому закладі (ціло-
добовий пост). У випадку лікування 

дітей: лікар-анестезіолог дитячий – 
щонайменше 2 особи, які працюють 
за основним місцем роботи в цьому 
закладі.

 y Лікар-хірург та/або лікар-ендоскопіст 
– щонайменше одна особа з даного 
переліку, яка працює за основним 
місцем роботи в цьому закладі.

 y Лікар з ультразвукової діагностики – 
щонайменше 2 особи, які працюють 
за основним місцем роботи в цьому 
закладі.

 y Спеціаліст з лабораторної діагности-
ки з вищою освітою зі спеціальною 
підготовкою у діагностиці дитячих/
дорослих онкогематологічних та гема-
тологічних захворювань (в тому числі 
аналіз аспіратів кісткового мозку) – 
щонайменше 2 особи, які працюють 
за основним місцем роботи в цьому 
закладі.

 y Лікар-психолог та/або психолог, та/
або лікар-психотерапевт – щонаймен-
ше 2 особи з даного переліку, які пра-
цюють за основним місцем роботи 
або за сумісництвом у цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання:

TУ закладі:
 y портативний дефібрилятор з функцією 
синхронізації;

 y рентгенівський апарат;
 y цитоцентрифуга для виготовлення 
цитологічних препаратів біологічних 
рідин;

 y шейкер-перемішувач тромбоконцен-
трату.

TЗа місцем надання медичних послуг:
 y апарат ШВЛ;
 y система централізованого постачан-
ня кисню, здатна забезпечувати необ-
хідний потік та тиск кисню в системі 
для роботи апарата/ів ШВЛ;

 y дихальний мішок;
 y ларингоскоп;
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 y монітор пацієнта (ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2) 
– щонайменше 2;

 y пульсоксиметр – щонайменше 2; 
 y електрокардіограф багатоканальний;
 y УЗД-апарат з можливістю проведен-
ня доплерографії;

 y автоматичний дозатор лікувальних 
речовин – щонайменше 10;

 y аспіратор (відсмоктувач);
 y глюкометр;
 y тонометр та/або тонометр педіатрич-
ний з манжетками для дітей різного 
віку - щонайменше 4;

 y витяжна шафа для розведення цито-
статичних препаратів;

 y термометр безконтактний;
 y автоматичне перемикальне комута-
ційне обладнання (АПКО) та щонай-
менше одне джерело мережі аварій-
ного електроживлення.

Інші вимоги:

TНаявність ліцензії на провадження гос-
подарської діяльності з медичної прак-
тики за спеціальністю анестезіологія 
та/або дитяча анестезіологія, онколо-
гія та/або дитяча онкологія, гематоло-
гія та/або дитяча гематологія.

TНаявність ліцензії на провадження ді-
яльності, пов’язаної з обігом наркотич-
них засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів.

TЗабезпечення дотримання вимог дер-
жавної системи реєстрації випадків 
ра ку відповідно до наказу МОЗ Укра-
їни від 01.10.2013 №  845 «Про систе-
му онкологічної допомоги населенню 
України».

TУ разі зміни обсягу наданих медичних 
послуг, що виявлено за результатами 
аналізу інформації ЕСОЗ про обсяг фак-
тично наданих медичних послуг, порів-
няно із запланованим у договорі обся-

гом медичних послуг, НСЗУ має право 
ініціювати внесення до нього змін, але 
не раніше, ніж через 3 місяці після за-
кінчення карантину, встановленого Ка-
бінетом Міністрів України з метою за-
побігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2, чи за 3 місяці до закінчен-
ня строку дії договору, зважаючи на те, 
що наступить раніше. Перерахунок в 
межах суми бюджетних асигнувань, 
передбачених для відповідного пакета 
медичних послуг, здійснюється для 
всіх надавачів, у яких обсяг наданих 
медичних послуг за договором відріз-
няється від запланованого більше, ніж 
на 20%. У разі перевищення сум пере-
рахунку над сумою бюджетних асигну-
вань за відповідним пакетом медич-
них послуг, перерахунок здійснюється 
для всіх надавачів медичних послуг із 
застосуванням до скоригованої запла-
нованої кількості медичних послуг 
кожного надавача медичних послуг за 
відповідним пакетом медичних послуг 
коригувального коефіцієнту, який роз-
раховується як співвідношення суми 
бюджетних асигнувань до сум перера-
хунку за кожним пакетом медичних по-
слуг. Значення кількості при цьому за-
округлюється до цілого числа.

ЛІКУВАННЯ ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ ІЗ 
ТУБЕРКУЛЬОЗОМ У СТАЦІОНАРНИХ 
ТА АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ

Обсяг медичних послуг, який надавач 
зобов’язується надавати за догово-
ром відповідно до медичних потреб 
пацієнта/пацієнтки (специфікація)

VV Консультування, амбулаторна та стаці-
онарна медична допомога пацієнтам з 
туберкульозом (ТБ).
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VV Проведення необхідних лабораторних 
досліджень для підтвердження діагно-
зу та моніторингу лікування:
 y розгорнутий клінічний аналіз крові;
 y визначення групи крові і резус фактору;
 y біохімічний аналіз крові (загальний 
білок, альбумі, альфа-амілаза, аспар-
татамінотрансфераза (АсАТ), алані-
намінотрансфераза (АлАТ), лужна 
фосфатаза, білірубін і його фракції (за-
гальний, прямий, непрямий), тимоло-
ва проба, креатинін, сечовина, сечо-
ва кислота, молочна кислота/лактат, 
електроліти (калій, натрій, кальцій, 
хлор), С-реактивний білок (CRP, кіль-
кісне визначення));

 y коагуляційний гемостаз (тромбіно-
вий час, активований частковий (пар-
ціальний) тромбопластиновий час 
(АЧТЧ, АПТЧ), міжнародне нормалізо-
ване відношення (МНВ));

 y тиреотропний гормон (ТТГ); 
 y глюкоза в цільній крові або сироватці 
крові;

 y дослідження спинномозкової рідини;
 y загальний аналіз сечі;
 y швидкі тести на вагітність, ВІЛ та віру-
сні гепатити;

 y бактеріоскопічне дослідження мокро-
тиння та інших зразків біологічного 
матеріалу на наявність кислотостій-
ких бактерій (КСБ);

 y культуральне дослідження мокротин-
ня та інших зразків біологічного ма-
теріалу на наявність мікобактерії 
туберкульозу (МБТ) з проведенням 
ідентифікації та тест на медикамен-
тозну чутливість (ТМЧ);

 y бактеріологічні дослідження зразків 
біологічного матеріалу з визначен-
ням мікроорганізмів та їх антибіоти-
корезистентності;
 y цитологічне, гістологічне досліджен-
ня біопсійного матеріалу уражених 
органів;

 y молекулярно-генетичні дослідження 
на туберкульоз; 

 y імуноферментні дослідження, у тому 
числі на туберкульоз;

 y інші лабораторні дослідження відпо-
відно до потреб пацієнтів.

VV Проведення необхідних інструменталь-
них обстежень, зокрема:
 y рентгенологічні дослідження;
 y ультразвукові дослідження;
 y електрокардіографія (ЕКГ);
 y ендоскопічні дослідження, в тому 
числі бронхоскопія;

 y інші інструментальні дослідження від-
повідно до потреб пацієнтів.

VV Визначення плану лікування та спо-
стереження за пацієнтом із ТБ, в тому 
числі:
 y розробка індивідуального плану лі-
кування пацієнтів на амбулаторному 
та/або стаціонарному етапі з ураху-
ванням супутніх захворювань пацієн-
та/пацієнтки;

 y оцінка та формування прихильності 
пацієнта/пацієнтки до лікування, ви-
значення чинників, які негативно впли-
вають на її формування та відповідне 
коригування плану лікування;

 y консультування пацієнтів лікарями- 
фтизіатрами та лікарями інших спеці-
альностей;

 y призначення протитуберкульозної те-
рапії, корекція лікування з урахуван-
ням чутливості/резистентності мікро-
організмів до медикаментів, побічних 
реакцій, наявності супутньої патоло-
гії, індивідуальних особливостей паці-
єнта/пацієнтки тощо;

 y визначення показань до госпіталіза-
ції пацієнта/пацієнтки та його/її госпі-
талізація у разі їх наявності;

 y організація амбулаторного лікування 
туберкульозу, в тому числі із залу-
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ченням лікарів ПМД та лікарів-фтизі-
атрів, які надають амбулаторну вто-
ринну (спеціалізовану) та третинну 
(високоспеціалізовану) медичну до-
помогу на базі інших закладів охоро-
ни здоров’я (міжрайонні фтизіатри).

VV Забезпечення проведення медикамен-
тозної терапії лікарськими засобами, 
постачання яких здійснюється шляхом 
централізованих закупівель МОЗ Укра-
їни, а також лікарськими засобами, ви-
значеними Національним переліком 
лікарських засобів.

VV Виявлення, діагностика та лікування 
супутніх захворювань із залученням 
інших спеціалістів або направлення па-
цієнта/пацієнтки для отримання відпо-
відних медичних послуг.

VV Моніторинг результатів лікування па-
цієнта/пацієнтки та побічних реакцій 
на протитуберкульозні препарати:
 y контроль за дотриманням плану ліку-
вання пацієнта/пацієнтки;
 y контроль за результатами лабора-
торно-інструментальних обстежень, 
мікро біологічних та інших дослі-
джень;

 y контроль за побічними реакціями на 
протитуберкульозні препарати та до-
тримання тактики дій при їх виявлен-
ні в межах чинного законодавства.

VV Своєчасне знеболення на всіх етапах 
діагностики та лікування: обов’язкове 
анестезіологічне забезпечення під час 
виконання всіх інвазивних діагностич-
них та інших лікувальних процедур.

VV Медична реабілітація пацієнтів з тубер-
кульозом при проходженні лікування в 
умовах стаціонару.

VV Харчування пацієнтів в умовах стаціо-
нару. 

Умови закупівлі медичних послуг

Умови надання послуги: 
 y амбулаторно та/або стаціонарно.

Підстави надання послуги:
 y направлення лікаря з надання ПМД, 
якого обрано за декларацією про ви-
бір лікаря;

 y направлення лікуючого лікаря;
 y переведення з іншого закладу/клініч-
ного підрозділу закладу;

 y самозвернення;
пацієнтів з діагнозом туберкульоз (коди: 
А15-А19).

Вимоги до організації надання по-
слуги:

TОрганізація лікування пацієнтів з тубер-
кульозом (ТБ) на амбулаторному та ста-
ціонарному етапах надання медичної 
допомоги.

TПроведення лабораторних досліджень, 
в тому числі зразків біологічних мате-
ріалів пацієнтів, які отримують амбула-
торне лікування на рівні ПМД, у закладі 
або на умовах договору підряду.

TЗабезпечення проведення інструмен-
тальних досліджень у закладі або на 
умовах договору підряду.

TЗабезпечення проведення швидкої ді-
агностики, в тому числі мультирезис-
тентного туберкульозу (МЛС-ТБ), з ви-
користанням молекулярно-генетичних 
методів діагностики ТБ.

TЗабезпечення можливості отримувати 
медичну допомогу у стаціонарних умо-
вах.

TЗабезпечення цілодобового лікарсько-
го та сестринського догляду.

TНаявність відділення анестезіології та 
інтенсивної терапії або палати інтен-
сивної терапії з можливістю цілодобо-
вої подачі кисню.
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TОрганізація контрольованого прийому 
протитуберкульозних препаратів паці-
єнтам, включаючи вихідні та святкові 
дні, в тому числі шляхом використання 
цифрових технологій.

TОрганізація, методична підтримка та за-
безпечення роботи лікарів-фтизіатрів, 
які надають медичну допомогу в закла-
дах охорони здоров’я, що надають амбу-
латорну спеціалізовану допомогу, та є 
працівниками регіональних фтизіо пуль-
монологічних медичних центрів в кіль-
кості, що відповідає епідемічній ситуації 
для організації амбулаторного лікуван-
ня пацієнтів з ТБ.

TЗдійснення координації заходів з про-
філактики та виявлення ТБ регіональ-
ним фтизіопульмонологічним медичним 
центром на території відповідної адмі-
ністративно-територіальної одиниці.

TОрганізація виявлення та обстеження 
контактних щодо туберкульозу осіб, в 
тому числі із залученням лікарів-фти-
зіатрів, які надають амбулаторну вто-
ринну (спеціалізовану) та третинну (ви-
сокоспеціалізовану) медичну допомогу 
на базі інших закладів охорони здо-
ров’я (міжрайонні фтизіатри), та ліка-
рів ПМД.

TІнформування населення з питань про-
філактики, виявлення та лікування ту-
беркульозу.

TВзаємодія з іншими надавачами ме-
дичних послуг, центрами соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді, служба-
ми у справах дітей, територіальними 
центрами соціального обслуговування 
населення, іншими надавачами соціаль-
них послуг, в тому числі неурядовими 
та благодійними організаціями, право-
охоронними органами, підприєм ствами, 
установами та організаціями, засоба-
ми масової інформації, органами місце-
вого самоврядування на території об-
слуговування в інтересах своєчасного 

та ефективного надання допомоги па-
цієнтам/пацієнткам.

TНаявність затвердженої програми з ін-
фекційного контролю та дотримання 
заходів із запобігання інфекціям, пов’я-
заним з наданням медичної допомо-
ги, відповідно до чинних наказів МОЗ 
України.

TНаявність локальних документів з інфек-
ційного контролю за особливо небезпеч-
ними інфекційними хворобами (ОНІХ) 
та запобігання їх розповсюдженню з 
обов’язково відпрацьованим сцена-
рієм щодо впровадження протиепіде-
мічного режиму у ЗОЗ та його суворого 
дотримання в організації роботи та на-
данні медичної допомоги в умовах ви-
никнення пандемії, а також у випадку 
виникнення осередку інфікування ОНІХ 
(зокрема, гострої респіраторної хворо-
би COVID-19, спричиненої коронавіру-
сом SARS-CoV-2).

TНаявність внутрішньої системи управ-
ління і контролю якості та безпеки 
медичної діяльності з дотриманням 
вимог до їх організації і проведення 
відповідно до чинного законодавства 
із здійсненням безперервного моніто-
рингу індикаторів оцінки та критеріїв 
доступності, якості, безпеки надання 
медичної допомоги за напрямом її на-
дання, ефективного контролю та управ-
ління якістю ЗОЗ для забезпечення 
прав пацієнта/пацієнтки на отримання 
медичної допомоги необхідного обсягу 
та належної якості.

TЗдійснення закупівлі лікарських засо-
бів та медичних виробів, необхідних 
для надання медичної допомоги від-
повідно до галузевих стандартів. Ор-
ганізація ефективного управління за-
пасами лікарських засобів, медичних 
виробів та витратних матеріалів, заку-
плених закладом або отриманих шля-
хом централізованих закупівель МОЗ 
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України. Використання та збереження 
залишків лікарських засобів та медич-
них виробів, необхідних для лікування 
пацієнтів, в тому числі після закінчення 
дії договору.

TПроведення організаційної та методич-
ної роботи:
 y планування та управління запасами  
лікарських засобів для лікування ту-
беркульозу, в тому числі організація  
та забезпечення логістики, зберігання  
та використання протитуберкульоз-
них препаратів відповідно до вимог 
нормативних документів;

 y ведення обліково-звітної документації;
 y організація транспортування зразків 
біо логічних матеріалів тощо;
 y надання організаційно-методичної 
допомоги надавачам медичних по-
слуг з питань діагностики та ліку-
вання пацієнтів.

TОрганізація навчання пацієнтів та чле-
нів їх родини заходам інфекційного 
контролю.

TЗабезпечення оцінки стану здоров’я 
пацієнта/пацієнтки, в тому числі ви-
явлення ознак насильства та дотри-
мання вимог законодавства в сфері 
протидії насильству. Дотримання прав 
людини у закладі охорони здоров’я, у 
відповідності до рекомендацій Упов-
новаженого із прав людини Верховної 
Ради України, та положень Конвенції 
про захист прав людини і основопо-
ложних свобод, Конвенції про права 
осіб із інвалідністю.

Вимоги до переліку обладнання:

TУ закладі:
 y апарат для CPAP-терапії та/або неін-
вазивної ШВЛ та/або апарат інвазив-
ної ШВЛ;

 y система централізованого постачан-
ня кисню або кисневий концентратор, 
здатний забезпечувати необхідний по-

тік та тиск кисню в системі для роботи 
апарату для CPAP-терапії та/або неін-
вазивної ШВЛ та/або апарату інвазив-
ної ШВЛ;

 y рентгенівський апарат;
 y монітор пацієнта (ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2);
 y УЗД-апарат;
 y електрокардіограф багатоканальний;
 y портативний дефібрилятор з функці-
єю синхронізації;

 y обладнання для проведення мікробі-
ологічної діагностики ТБ;

 y бронхоскоп;
 y ваги для дорослих та дітей різного віку;
 y ростомір;
 y автоматичне перемикальне комута-
ційне обладнання (АПКО) та/або блок 
безперебійного живлення та щонай-
менше одне джерело мережі аварій-
ного електроживлення.

TЗа місцем надання медичних послуг:
 y дихальний мішок;
 y пульсоксиметр – щонайменше 2;
 y глюкометр – щонайменше 2;
 y тонометр та/або тонометр педіатрич-
ний з манжетками для дітей різного 
віку - щонайменше 2;

 y термометр безконтактний – щонай-
менше 2;

 y аспіратор (відсмоктувач);
 y автоматичний дозатор лікувальних 
речовин - щонайменше 2.

Вимоги до спеціалізації та кількості 
фахівців:

TЗа місцем надання медичних послуг:
 y Лікар-фтизіатр та/або лікар-фтизіатр 
дитячий, та/або лікар-пульмонолог, 
та/або лікар-пульмонолог дитячий (за 
умови надання допомоги дітям) – що-
найменше 4 особи з даного переліку, 
які працюють за основним місцем 
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роботи в цьому закладі (цілодобовий 
пост).

 y Сестра-медична – щонайменше 4 осо-
би, які працюють за основним місцем 
роботи в цьому закладі (цілодобовий 
пост).

TУ закладі:
 y Лікар-психолог та/або психолог, та/
або лікар-психотерапевт – щонаймен-
ше одна особа з даного переліку, яка 
працює за основним місцем роботи 
або за сумісництвом у цьому закладі.

 y Лікар з фізичної та реабілітаційної 
ме дицини та/або лікар з лікувальної 
фізкультури, та/або лікар з лікуваль-
ної фізкультури і спортивної медици-
ни, та/або фізичний терапевт, та/або 
ерго терапевт – щонайменше одна 
особа з даного переліку, яка працює 
за основним місцем роботи або за су-
місництвом у цьому закладі.

Інші вимоги:

TНаявність ліцензії на провадження гос-
подарської діяльності з медичної прак-
тики за спеціальністю фтизіатрія.

TНаявність ліцензії на провадження ді-
яльності, пов’язаної з обігом наркотич-
них засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів.

TУ разі зміни обсягу наданих медичних 
послуг, що виявлено за результатами 
аналізу інформації ЕСОЗ про обсяг фак-
тично наданих медичних послуг, порів-
няно із запланованим у договорі обся-
гом медичних послуг, НСЗУ має право 
ініціювати внесення до нього змін, але 
не раніше, ніж через 3 місяці після за-
кінчення карантину, встановленого Ка-
бінетом Міністрів України з метою запо-
бігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 
чи за 3 місяці до закінчення строку дії 
договору, зважаючи на те, що наступить 
раніше. Перерахунок в межах суми бю-

джетних асигнувань, передбачених для 
відповідного пакета медичних послуг, 
здійснюється для всіх надавачів, у яких 
обсяг наданих медичних послуг за дого-
вором відрізняється від запланованого 
більше, ніж на 20%. У разі перевищення 
сум перерахунку над сумою бюджет-
них асигнувань за відповідним пакетом 
медичних послуг, перерахунок здійс-
нюється для всіх надавачів медичних 
послуг із застосуванням до скоригова-
ної запланованої кількості медичних 
послуг кожного надавача медичних 
послуг за відповідним пакетом медич-
них послуг коригувального коефіцієнту, 
який розраховується як співвідношен-
ня суми бюджетних асигнувань до сум 
перерахунку за кожним пакетом медич-
них послуг. Значення кількості при цьо-
му заокруглюється до цілого числа. 

ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ 
ТА СУПРОВІД ОСІБ ІЗ ВІЛ 
(ТА ПІДОЗРОЮ НА ВІЛ) 

Обсяг медичних послуг, який надавач 
зобов’язується надавати за догово-
ром відповідно до медичних потреб 
пацієнта/пацієнтки (специфікація) 

VV Тестування на вірус імунодефіциту лю-
дини (ВІЛ) осіб з підозрою на ВІЛ,  
зокрема дотестове інформування, тес-
тування на наявність ВІЛ-інфекції, отри-
мання результату тестування, післятес-
тове консультування, консультування 
щодо важливості залучення партнерів 
ВІЛ-пози тивної людини до послуг із 
тестування на ВІЛ.

VV Проведення необхідних лабораторних 
досліджень, зокрема:
 y загальний аналіз крові;
 y загальний аналіз сечі;
 y визначення кількості CD4;
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 y визначення вірусного навантаження 
ВІЛ у плазмі крові;

 y виявлення провірусної ДНК та серо-
логічних маркерів ВІЛ;

 y дослідження пуповинної крові;
 y ПЛР у дітей для ранньої діагностики 
ВІЛ;

 y визначенняHBsAg, антитіл до HCV; 
 y біохімічний аналіз крові (креатинін, 
трансамінази, глюкоза);

 y дослідження на криптококовий анти-
ген (CrAg); 

 y ліпоарабіноманнановий тест сечі на 
ТБ (LF-LAM);

 y обстеження на інфекції, що передають-
ся статевим шляхом; 

 y інші лабораторні дослідження відпо-
відно до потреб пацієнтів. 

VV Організація та проведення досліджен-
ня зразків крові на визначення вірус-
ного навантаження та ПЛР-діагности-
ки зразків крові дітей, народжених від 
ВІЛ-позитивних матерів.

VV Взяття під медичний нагляд, проведен-
ня ідентифікаційного етапу та обстежен-
ня особи з позитивним ВІЛ-статусом, 
призначення антиретровірусної терапії 
(АРТ), профілактики діагностики та лі-
кування опортуністичних інфекцій та 
здійснення клінічного моніторингу пе-
ребігу ВІЛ-інфекції, ефективності АРТ та 
наявності побічних реакцій лікар ських 
засобів, зокрема: 
 y консультування щодо переваг АРТ, 
позитивного впливу терапії на три-
валість та якість життя, важливості 
безперервності й дотримання режи-
му лікування; 

 y видача антиретровірусних препаратів;
 y проведення збору скарг, анамнезу, фі-
зикального обстеження, скринінгу на 
туберкульоз;

 y оцінка потреби у соціальному супро-
воді та психологічній підтримці;

 y визначення приналежності до ключо-
вих та уразливих груп;

 y оцінка прихильності до лікування, ви-
явлення й усунення причини нена-
лежного дотримання режиму прийо-
му препаратів.

VV Взяття під медичний нагляд дітей у віці 
до 18 місяців, народжених від ВІЛ-пози-
тивних жінок, у яких діагноз ВІЛ знахо-
диться на стадії підтвердження: 
 y завершення курсу постконтактної 
профілактики ВІЛ; 
 y консультування матері щодо безпеч-
ного годування замінниками грудно-
го молока та можливості отримання 
державної допомоги (в тому числі, 
замінників грудного молока); 

 y проведення профілактичного ліку-
вання пневмоцистної пневмонії;

 y організація проведення ранньої діа-
гностики ВІЛ у дитини відповідно до га-
лузевих стандартів та призначення АРТ 
дітям з підтвердженим діагнозом ВІЛ.

VV Направлення пацієнтів для отримання 
вторинної (спеціалізованої), третинної 
(високоспеціалізованої) медичної до-
помоги, інших медичних послуг.

VV Консультування членів родин і близь-
ких людей, які живуть з ВІЛ, у разі їх 
звернення, ознайомлення із заходами 
індивідуальної профілактики щодо за-
побігання інфікуванню ВІЛ. Здійснен-
ня індексного тестування членів ро-
дин і близьких людей, які живуть з ВІЛ.

VV Консультування з питань планування 
сім’ї, репродуктивного, сексуального 
здоров’я та консультування щодо до-
ступу до репродуктивних технологій.

VV Профілактика передачі ВІЛ від матері 
до дитини та супровід ВІЛ-позитивних 
вагітних. 
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VV Організація та проведення медикамен-
тозної доконтактної, постконтактної про-
філактики, спрямованої на попереджен-
ня розвитку ВІЛ-інфекції, у тому числі 
під час виконання професійних обов’яз-
ків, у встановленому законодавством 
порядку.

Умови закупівлі медичних послуг

Умови надання послуги: 
 y амбулаторно.

Підстави надання послуги:
 y направлення лікаря з надання ПМД, 
якого обрано за декларацією про ви-
бір лікаря;

 y направлення лікуючого лікаря;
 y самозвернення.

Вимоги до організації надання по-
слуги:

TПроведення лабораторних та інстру-
ментальних досліджень у закладі або 
на умовах договору підряду.

TВзаємодія з іншими закладами усіх рів-
нів з питань надання медичної допомо-
ги людям, які живуть з ВІЛ, та забезпе-
чення комплексності послуг особам з 
груп підвищеного ризику щодо інфіку-
вання ВІЛ та їх соціально-психологічно-
го супроводу.

TВзаємодія з іншими надавачами ме-
дичних послуг, центрами соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді, служ-
бами у справах дітей, територіальними 
центрами соціального обслуговування 
населення, іншими надавачами соці-
альних послуг, в тому числі неурядо-
вими та благодійними організаціями, 
правоохоронними органами, підпри-
ємствами, установами та організація-
ми, засобами масової інформації, ор-
ганами місцевого самоврядування на 
території обслуговування в інтересах 

своєчасного та ефективного надання 
допомоги пацієнтам/пацієнткам.

TЗабезпечення безперервності лікуван-
ня пацієнта/пацієнтки.

TНаявність затвердженої програми з ін-
фекційного контролю та дотримання 
заходів із запобігання інфекціям, пов’я-
заним з наданням медичної допомо-
ги, відповідно до чинних наказів МОЗ 
України.

TНаявність локальних документів з ін-
фекційного контролю за особливо не-
безпечними інфекційними хворобами 
(ОНІХ) та запобігання їх розповсю-
дженню з обов’язково відпрацьованим 
сценарієм щодо впровадження протие-
підемічного режиму у ЗОЗ та його суво-
рого дотримання в організації роботи 
та наданні медичної допомоги в умо-
вах виникнення пандемії, а також у ви-
падку виникнення осередку інфікуван-
ня ОНІХ (зокрема, гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої корона-
вірусом SARS-CoV-2).

TНаявність внутрішньої системи управлін-
ня і контролю якості та безпеки медич-
ної діяльності з дотриманням вимог до 
їх організації і проведення відповідно до 
чинного законодавства із здійсненням 
безперервного моніторингу індикаторів 
оцінки та критеріїв доступності, якості, 
безпеки надання медичної допомоги 
за напрямом її надання, ефективного 
контролю та управління якістю ЗОЗ для 
забезпечення прав пацієнта/пацієнтки 
на отримання медичної допомоги необ-
хідного обсягу та належної якості.

TПроведення організаційної, методич-
ної та консультативної роботи з питань 
ВІЛ-інфекції:
 y організація, планування, отримання 
та управління запасами антиретрові-
русних препаратів, тестів, препаратів 
для лікування опортуністичних інфек-
цій відповідно до розподілу;
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 y ведення обліково-звітної документації;
 y забезпечення транспортування анти-
ретровірусних препаратів.

TВикористання та збереження залишків 
лікарських засобів та медичних виро-
бів, необхідних для лікування пацієнтів, 
в т.ч. після закінчення дії договору.

TВключення закладу охорони здоров’я 
до відповідного наказу департаменту 
охорони здоров’я про розподіл антире-
тровірусних препаратів та отримання 
таких препаратів.

TЗабезпечення оцінки стану здоров’я 
пацієнта/пацієнтки, в тому числі вияв-
лення ознак насильства та дотримання 
вимог законодавства в сфері протидії 
насильству. Дотримання прав людини 
у закладі охорони здоров’я, у відповід-
ності до рекомендацій Уповноваженого 
із прав людини Верховної Ради України, 
та положень Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод, Кон-
венції про права осіб із інвалідністю.

Вимоги до спеціалізації та кількості 
фахівців:

TЗа місцем надання медичних послуг: 
 y Лікар, який пройшов відповідний курс 
підготовки з питань ведення та ліку-
вання пацієнтів із ВІЛ-інфекцією/СНІД 
– щонайменше 1 особа, яка працює 
за основним місцем роботи в цьому 
закладі.

 y Сестра медична – щонайменше 1 осо-
ба, яка працює за основним місцем 
роботи в цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання:

TЗа місцем надання медичних послуг:
 y ваги медичні;
 y глюкометр;
 y тонометр та/або тонометр педіатрич-
ний з манжетками для дітей різного 
віку;

 y термометр безконтактний;
 y дихальний мішок;
 y пульсоксиметр;
 y портативний дефібрилятор з функцією 
синхронізації;

 y аптечка для надання невідкладної 
допомоги.

Інші вимоги:

TВедення обліку людей, які живуть з ВІЛ, 
та медичного спостереження за ними 
відповідно до вимог чинного законо-
давства.

TУ разі зміни обсягу наданих медичних 
послуг, що виявлено за результатами 
аналізу інформації ЕСОЗ про обсяг фак-
тично наданих медичних послуг, порів-
няно із запланованим у договорі обся-
гом медичних послуг, НСЗУ має право 
ініціювати внесення до нього змін, за 
результатом аналізу інформації ЕСОЗ 
після ІІ кварталу 2021 року та в подаль-
шому за потреби. 

ЛІКУВАННЯ ОСІБ ІЗ ПСИХІЧНИМИ 
ТА ПОВЕДІНКОВИМИ РОЗЛАДАМИ 
ВНАСЛІДОК ВЖИВАННЯ ОПІОЇДІВ 
ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПРЕПАРАТІВ 
ЗАМІСНОЇ ПІДТРИМУВАЛЬНОЇ 
ТЕРАПІЇ

Обсяг медичних послуг, який надавач 
зобов’язується надавати за догово-
ром відповідно до медичних потреб 
пацієнта/пацієнтки (специфікація) 

VV Організація лікування осіб з наркотич-
ною залежністю препаратами замісної 
підтримувальної терапії.

VV Складання плану лікування:
 y оцінка стану та потреб пацієнта/па-
цієнтки;
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 y розробка плану спостереження та лі-
кування;
 y оцінка прихильності до лікування, 
визначення чинників, які негативно 
впливають на її формування, та про-
ведення відповідного коригування 
плану лікування.

VV Видача препаратів для їх прийому під 
безпосереднім контролем надавача 
послуг за місцем надання медичних 
послуг, для самостійного прийому або 
для прийому під час госпіталізації па-
цієнта/пацієнтки. 

VV Моніторинг лікування:
 y контроль своєчасності та регулярнос-
ті відвідувань надавача послуг відпо-
відно до плану лікування;

 y контроль виконання направлень для 
отримання інших послуг та врахуван-
ня їх результатів;

 y відслідковування побічних реакцій та 
ефективності препаратів ЗПТ, вклю-
чаючи перегляд індивідуальних доз;

 y врахування особливостей взаємодії 
препаратів ЗПТ з іншими лікарськими 
засобами, у тому числі антиретрові-
русними, протитуберкульозними, зне-
болювальними препаратами, антиде-
пресантами тощо;

 y проведення тесту сечі на наявність в 
організмі хворого інших наркотичних 
засобів ніж ті, що призначені лікарем.

VV Скринінг психічних розладів, в тому числі:
 y скринінг на наявність депресії, пост-
травматичного стресового розладу, 
тривожних розладів, інших розладів;

 y направлення пацієнтів для подаль-
шої діагностики та встановлення діа-
гнозу у випадку позитивних результа-
тів скринінгу.

VV Скринінг на ТБ, ВІЛ і вірусні гепатити та 
направлення для діагностики та ліку-
вання.

VV Консультування та інформування щодо 
профілактики інфікування ВІЛ, вірусни-
ми гепатитами, інфекціями, що переда-
ються статевим шляхом, передозувань 
та ризиків, пов’язаних із вживанням 
психоактивних речовин.

VV Направлення пацієнтів для отримання 
вторинної (спеціалізованої), третинної 
(високоспеціалізованої) медичної до-
помоги.

Умови закупівлі медичних послуг

Умови надання послуги: 
 y амбулаторно та/або за місцем пере-
бування пацієнта/пацієнтки.

Підстави надання послуги: 
 y направлення лікуючого лікаря осіб 
із встановленим діагнозом F11 «Роз-
лади психіки та поведінки внаслідок 
вживання опіоїдів».

Вимоги до організації надання по-
слуги:

TЗабезпечення лікування з використан-
ням препаратів ЗПТ.

TПроведення оцінки прихильності паці-
єнта/пацієнтки, а також його/її відпо-
відності вимогам щодо самостійного 
прийому препарату ЗПТ в амбулатор-
них умовах, та у випадку прийняття рі-
шення щодо можливості такого прийо-
му – організація його видачі.

TОрганізація щоденної видачі препара-
тів, лікарських засобів пацієнтам, які 
не відповідають критеріям для само-
стійного прийому препарату ЗПТ, вклю-
чаючи вихідні та святкові дні, а також 
організація нагляду за прийманням па-
цієнтом/пацієнткою призначених пре-
паратів медичною сестрою.

TОрганізація, у випадку неможливості що-
денного відвідування закладу за станом 
здоров’я, доставки препаратів за місцем 
перебування пацієнта/пацієнтки.
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TЗабезпечення безперервності лікуван-
ня та продовження ЗПТ пацієнту/паці-
єнтці у випадку госпіталізації.

TЗабезпечення контролю за цільовим 
використанням препарату ЗПТ, що ви-
дано для самостійного прийому в ам-
булаторних умовах, шляхом перевірки 
залишків не рідше 1 разу на 30 діб.

TЗабезпечення перегляду плану лікуван-
ня раз на квартал на початковому етапі 
(до 1 року) та індивідуально, залежно 
від потреб пацієнта/пацієнтки після од-
ного року лікування.

TВзаємодія з іншими надавачами ме-
дичних послуг, центрами соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді, служ-
бами у справах дітей, територіальними 
центрами соціального обслуговування 
населення, іншими надавачами соці-
альних послуг, в тому числі неурядо-
вими та благодійними організаціями, 
правоохоронними органами, підпри-
ємствами, установами та організація-
ми, засобами масової інформації, ор-
ганами місцевого самоврядування на 
території обслуговування в інтересах 
своєчасного та ефективного надання 
допомоги пацієнтам/пацієнткам.

TВідповідність приміщення, в якому збе-
рігаються препарати ЗПТ, вимогам до 
об’єктів і приміщень, призначених для 
здійснення діяльності з обігу нарко-
тичних засобів, психотропних речовин, 
прекурсорів, що затверджені наказом 
Міністерства внутрішніх справ Украї-
ни від 29.01.2018 №  52, зареєстрова-
ним у Міністерстві юстиції України від 
20.02.2018, в обсягах, визначених пунк-
тами 22, 23 Порядку, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 13.05.2013 №  333.

TНаявність затвердженої програми з ін-
фекційного контролю та дотримання 
заходів із запобігання інфекціям, пов’я-
заним з наданням медичної допомо-

ги, відповідно до чинних наказів МОЗ 
України.

TНаявність локальних документів з ін-
фекційного контролю за особливо 
небезпечними інфекційними хвороба-
ми (ОНІХ) та запобігання їх розповсю-
дженню з обов’язково відпрацьованим 
сценарієм щодо впровадження про-
тиепідемічного режиму у ЗОЗ та його 
суворого дотримання в організації ро-
боти та наданні медичної допомоги в 
умовах виникнення пандемії, а також 
у випадку виникнення осередку інфіку-
вання ОНІХ (зокрема, гострої респіра-
торної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2).

TНаявність внутрішньої системи управ-
ління і контролю якості та безпеки 
медичної діяльності з дотриманням 
вимог до їх організації і проведення 
відповідно до чинного законодавства 
із здійсненням безперервного моніто-
рингу індикаторів оцінки та критеріїв 
доступності, якості, безпеки надання 
медичної допомоги за напрямом її на-
дання, ефективного контролю та управ-
ління якістю ЗОЗ для забезпечення 
прав пацієнта/пацієнтки на отримання 
медичної допомоги необхідного обсягу 
та належної якості.

TВикористання та збереження залишків 
лікарських засобів та медичних виро-
бів, необхідних для лікування пацієнтів, 
в т.ч. після закінчення дії договору.

TВключення закладу охорони здоров’я 
до відповідного наказу департаменту 
охорони здоров’я про розподіл препа-
ратів замісної підтримувальної терапії 
та отримання таких препаратів.

TЗабезпечення оцінки стану здоров’я 
пацієнта/пацієнтки, в тому числі вияв-
лення ознак насильства та дотримання 
вимог законодавства в сфері протидії 
насильству. Дотримання прав людини у 
закладі охорони здоров’я, у відповідно-
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сті до рекомендацій Уповноваженого із 
прав людини Верховної Ради України, 
та положень Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод, Кон-
венції про права осіб із інвалідністю.

Вимоги до переліку обладнання:

TЗа місцем надання медичних послуг:
 y ваги медичні;
 y глюкометр;
 y тонометр;
 y термометр безконтактний;
 y пульсоксиметр;
 y дихальний мішок;
 y портативний дефібрилятор з функцією 
синхронізації;

 y аптечка для надання невідкладної до-
помоги.

Вимоги до спеціалізації та кількості 
фахівців:

TЗа місцем надання медичних послуг:
 y Лікар-нарколог або лікар-психіатр, та/
або лікар будь-якої іншої кваліфікації 
який пройшов відповідний курс тема-
тичного удосконалення – щонаймен-
ше 1 особа, яка працює за основним 
місцем роботи в цьому закладі або за 
сумісництвом у цьому закладі.

 y Сестра медична – щонайменше 1 осо-
ба, яка працює за основним місцем 
роботи в цьому закладі.

Інші вимоги:

TНаявність ліцензії на провадження ді-
яльності, пов’язаної з обігом наркотич-
них засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів.

TУ разі зміни обсягу наданих медичних 
послуг, що виявлено за результатами 
аналізу інформації ЕСОЗ про обсяг фак-
тично наданих медичних послуг, порів-
няно із запланованим у договорі обся-
гом медичних послуг, НСЗУ має право 

ініціювати внесення до нього змін, за 
результатом аналізу інформації ЕСОЗ 
після ІІ кварталу 2021 року та в подаль-
шому за потреби.

ПСИХІАТРИЧНА ДОПОМОГА,  
ЯКА НАДАЄТЬСЯ МОБІЛЬНИМИ 
МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНИМИ 
КОМАНДАМИ 

Обсяг медичних послуг, який надавач 
зобов’язується надавати за догово-
ром відповідно до медичних потреб 
пацієнта/пацієнтки (специфікація)

VV Надання психіатричної допомоги за міс-
цем перебування пацієнта/пацієнтки та 
амбулаторно (за бажанням пацієнта/
пацієнтки) пов’язаної з профілактикою 
рецидивів, лікуванням і психосоціаль-
ною реабілітацією осіб із тяжкими та/
або комплексними розладами психіки 
та поведінки.

VV Надання допомоги пацієнтам/пацієнт-
кам із тяжкими та/або комплексними 
розладами психіки та поведінки, що 
асоційовані із вираженою психосоці-
альною дезадаптацією, та/або у яких 
виявляють підвищений ризик заго-
стрень, а також пацієнтам/пацієнткам 
із низькою прихильністю до лікування.

VV Забезпечення психіатричного огляду па-
цієнта/пацієнтки з визначенням важко-
сті розладу психіки та поведінки.

VV Формування із залученням пацієнта/па-
цієнтки та/або його/її законного пред-
ставника індивідуального плану ліку-
вання і реабілітації для досягнення 
одужання або стійкої ремісії та попере-
дження рецидиву.

VV Відвідування пацієнта/пацієнтки за міс-
цем його/її перебування та амбулаторні 
візити пацієнта/пацієнтки (за бажанням 
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пацієнта/пацієнтки) за місцем базуван-
ня мобільної мультидисциплінарної ко-
манди до досягнення одужання або стій-
кої ремісії та попередження рецидиву.

VV Психологічна підтримка членів родини 
пацієнта/пацієнтки (законних представ-
ників та осіб, які здійснюють догляд), 
навчання технік самодопомоги, інфор-
мування та роз’яснення про проблеми 
з психічним здоров’ям та їх вплив, пси-
хоедукація та інші науково-обґрунтовані 
методи психологічної підтримки.

VV Проведення необхідних психодіагнос-
тичних тестів в динаміці.

VV Застосування методів психологічного 
впливу та психотерапевтичних інтер-
венцій.

VV Визначення потреби пацієнта/паці-
єнтки у фармакотерапії, призначення 
медикаментозного лікування і слідку-
вання за дотриманням призначеного 
лікування.

VV Моніторинг побічної дії призначеного 
лікування та його корекція в разі по-
треби.

VV Визначення потреби пацієнта/пацієнт-
ки в отриманні паліативної допомоги 
та за потреби направлення на отриман-
ня стаціонарної паліативної допомоги 
або паліативної допомоги, що надаєть-
ся мобільною паліативною бригадою.

VV Оцінка соматичного стану пацієнта/
пацієнтки із видачею направлення при 
наявності показань для надання вто-
ринної (спеціалізованої) та/або третин-
ної (високоспеціалізованої) медичної 
допомоги. 

VV Соціальна, соціально-трудова адапта-
ція та соціальна реабілітація осіб з роз-
ладами психіки та поведінки.

VV Надання своєчасної невідкладної ме-
дичної допомоги при виникненні ста-
нів, що загрожують життю і виникли 
під час надання медичних послуг паці-
єнту/пацієнтці, а також виклик бригади 
екстреної (швидкої) медичної допомо-
ги та надання невідкладної медичної 
допомоги пацієнту/пацієнтці до її при-
буття, в тому числі у разі потреби стаці-
онарного психіатричного лікування. 

Умови закупівлі медичних послуг

Умови надання послуги: 
 y за місцем перебування пацієнта/па-
цієнтки та амбулаторно за бажанням 
пацієнта/пацієнтки. 

Підстави надання послуги: 
 y направлення лікаря-психіатра або лі-
каря-психіатра дитячого; 

 y направлення лікаря з надання ПМД, 
якого обрано за декларацією про ви-
бір лікаря.

Вимоги до організації надання по-
слуги:

TСтворення за наказом керівника за-
кладу охорони здоров’я мобільної 
мультидисциплінарної команди, до 
якої входять 1 лікар-психіатр та/або лі-
кар-психіатр дитячий і 1 лікар-психолог 
та/або лікар-психотерапевт, та/або пси-
холог, і 1 сестра медична, і 1 фахівець 
з соціальної роботи та/або соціальний 
працівник, для надання психіатричної 
та психосоціальної допомоги особам з 
розладами психіки та поведінки за міс-
цем їхнього перебування та/або амбу-
латорно.

TЗалучення щонайменше одного фахів-
ця з соціальної роботи та/або соціаль-
ного працівника, в т.ч. за рахунок місце-
вих бюджетів та коштів інших програм 
центрального бюджету.
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TНаявність приміщення – щонайменше 
одного кабінету для прийому пацієнтів 
членами мобільної мультидисциплі-
нарної команди.

TЗабезпечення психіатричного огляду із 
визначенням ступеня тяжкості психіч-
ного розладу, виду медичного супро-
воду та рівня психосоціальної деза-
даптації; визначення необхідного виду 
медичного супроводу та реабілітації.

TФормування членами мобільної муль-
тидисциплінарної команди індивіду-
альної програми лікування та реабі-
літації з метою досягнення одужання 
або стійкої ремісії та попередження 
рецидиву на основі отриманих резуль-
татів психіатричного огляду у співп-
раці із пацієнтом/пацієнткою та/або 
його/її законним представником.

TВзаємодія, за згодою пацієнта/паці-
єнтки, з метою оцінки соматичного та 
психічного стану з лікарем первинної 
медичної допомоги (лікарем загаль-
ної практики-сімейним лікарем, ліка-
рем-терапевтом, лікарем-педіатром), 
якого пацієнтом/пацієнткою було об-
рано за декларацією про вибір лікаря, 
а також з лікарем-психіатром на амбу-
латорному рівні надання медичної до-
помоги.

TНадання допомоги пацієнтам із тяжки-
ми та/або комплексними розладами 
психіки та поведінки, що асоційовані 
із вираженою психосоціальною деза-
даптацією, та/або у яких виявляють 
підвищений ризик загострень, а також 
пацієнтам із низькою прихильністю до 
лікування.

TВизначення потреби пацієнта/пацієнт-
ки в інших медичних послугах та вида-
ча відповідного направлення, в тому 
числі визначення потреби пацієнта/
пацієнтки в отриманні паліативної до-
помоги та за потреби направлення на 
отримання стаціонарної паліативної 

допомоги або паліативної допомоги 
вдома, що надається мобільною паліа-
тивною бригадою.

TВзаємодія з іншими надавачами ме-
дичних послуг, центрами соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді, служ-
бами у справах дітей, територіальними 
центрами соціального обслуговування 
населення, іншими надавачами соці-
альних послуг, в тому числі неурядо-
вими та благодійними організаціями, 
правоохоронними органами, підприєм-
ствами, установами та організаціями, 
засобами масової інформації, органа-
ми місцевого самоврядування на те-
риторії обслуговування для забезпе-
чення комплексного спостереження, 
лікування та реабілітації пацієнта/па-
цієнтки з розладами психіки та пове-
дінки.

TНаявність затвердженої програми з ін-
фекційного контролю та дотримання 
заходів із запобігання інфекціям, пов’я-
заним з наданням медичної допомо-
ги, відповідно до чинних наказів МОЗ 
України.

TНаявність локальних документів з ін-
фекційного контролю за особливо не-
безпечними інфекційними хворобами 
(ОНІХ) та запобігання їх розповсю-
дженню з обов’язково відпрацьованим 
сценарієм щодо впровадження протие-
підемічного режиму у ЗОЗ та його суво-
рого дотримання в організації роботи 
та наданні медичної допомоги в умо-
вах виникнення пандемії, а також у ви-
падку виникнення осередку інфікуван-
ня ОНІХ (зокрема, гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої корона-
вірусом SARS-CoV-2).

TНаявність затвердженої внутрішньої 
системи управління і контролю яко-
сті та безпеки медичної діяльності з 
дотриманням вимог до їх організації і 
проведення відповідно до чинного за-
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конодавства із здійсненням безперерв-
ного моніторингу індикаторів оцінки та 
критеріїв доступності, якості, безпеки 
надання медичної допомоги за напря-
мом її надання, ефективного контролю 
та управління якістю ЗОЗ для забезпе-
чення прав пацієнта/пацієнтки на отри-
мання медичної допомоги необхідного 
обсягу та належної якості.

TДотримання прав людини у закладі 
охорони здоров’я, у відповідності до 
рекомендацій Національного превен-
тивного механізму, Уповноваженого із 
прав людини Верховної Ради України, 
та положень Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод, Кон-
венції про права осіб із інвалідністю.

Вимоги до спеціалізації та кількості 
фахівців:

TЗа місцем надання медичних послуг:
 y Лікар-психіатр та/або лікар-психіатр 
дитячий (за умови надання допомо-
ги дітям) – щонайменше 1 особа, яка 
працює за основним місцем роботи в 
цьому закладі.

 y Лікар-психолог та/або лікар-психоте-
рапевт, та/або психолог, та/або дитя-
чий психолог (за умови надання до-
помоги дітям) – щонайменше 1 особа, 
яка працює за основним місцем ро-
боти в цьому закладі.

 y Сестра медична – щонайменше 1 осо-
ба, яка працює за основним місцем 
роботи в цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання:

TУ службі:
 y наявність автотранспорту для виїзду 
мобільних мультидисциплінарних ко-
манд;

 y тонометр та/або тонометр педіатрич-
ний з манжетками для дітей різного 
віку;

 y пульсоксиметр;

 y глюкометр;
 y термометр безконтактний;
 y аптечка для надання невідкладної до-
помоги.

Інші вимоги:
 y Наявність ліцензії на провадження 
господарської діяльності з медичної 
практики за спеціальністю психіатрія 
та/або дитяча психіатрія. 
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ВАКЦИНАЦІЯ ВІД ГОСТРОЇ 
РЕСПІРАТОРНОЇ ХВОРОБИ 
COVID19, СПРИЧИНЕНОЇ 
КОРОНАВІРУСОМ SARSCoV2

Обсяг медичних послуг, який надавач 
зобов’язується надавати за догово-
ром (специфікація)

VV Інформування особи щодо процеду-
ри вакцинації, порядку введення вак-
цин та отримання інформованої згоди 
особи перед проведенням вакцинації 
у встановленому законодавством по-
рядку.

VV Проведення медичного огляду особи з 
цільової групи з вакцинації від гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричи-
неної коронавірусом SARS-CoV-2, визна-
ченої чинними нормативно-правовими 
актами, а також виявлення протипока-
зань до здійснення вакцинації, в тому 
числі проведення опитування щодо 
схильності особи до алергій.

VV Консультування особи, яка планує вак-
цинуватися, щодо подальших дій та мож-
ливих побічних реакцій, а також порядку 
дій особи у випадку їх виникнення.

VV Здійснення вакцинації осіб від гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спри-
чиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за 
умови належності їх до цільової групи 
з вакцинації, визначеної чинними нор-
мативно-правовими актами, з дотри-
манням вимог інфекційної безпеки, а 
також за відсутності протипоказань до 
здійснення вакцинації.

VV Спостереження за станом особи після 
проведення вакцинації від гострої рес-
піраторної хвороби COVID-19, спричи-
неної коронавірусом SARS-CoV-2, про-
тягом щонайменше 30 хвилин, якщо 
інше не передбачено інструкціями ви-

робників вакцини, і фіксація інформації 
щодо несприятливих подій після імуні-
зації відповідно до галузевих стандар-
тів у сфері охорони здоров’я.

VV Фіксування в електронній медичній 
картці пацієнта факту проведення вак-
цинації.

VV Забезпечення проведення двох раун-
дів вакцинації для кожної особи, якщо 
інше не передбачено інструкцією ви-
робника вакцини від гострої респіра-
торної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2.

VV Інформування пацієнта про дату, час та 
місце проведення наступної вакцинації 
та допомога при реєстрації на наступ-
ний візит, якщо така потрібна.

VV Надання першої медичної допомоги 
особі у випадку виникнення невідклад-
ного стану і виклик бригади екстреної 
(швидкої) медичної допомоги.

Умови закупівлі медичних послуг

Умови надання послуги: 
 y амбулаторно та/або за місцем пере-
бування особи.

Підстави надання послуги: 
 y самозвернення особи, яка належить 
до цільової групи з вакцинації, визна-
ченої чинними нормативно-правови-
ми актами, за умови попередньої ре-
єстрації з погодженням часу і місця 
вакцинації з надавачем.

Вимоги до організації надання допо-
моги:

TНаявність закладу у переліку, визначе-
ному керівником робіт з ліквідації на-
слідків медико-біологічної надзвичай-
ної ситуації державного рівня, пов’я заної 
із поширенням коронавірусної хворо-
би COVID-19.
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TНаявність в закладі охорони здоров’я 
внутрішнього наказу щодо створення 
медичних команд з вакцинації, які без-
посередньо задіяні в процесі вакцина-
ції від гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2, відповідно до чинних нор-
мативно-правових актів.

TОплата, отримана за умовами договору 
про медичне обслуговування населен-
ня за програмою медичних гарантій за 
пакетом “Вакцинація від гострої респі-
раторної хвороби COVID-19, спричине-
ної коронавірусом SARS-CoV-2”, вико-
ристовується на організацію процесу 
вакцинації від гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої корона-
вірусом SARS-CoV-2.

TЗакупівлі, в тому числі засоби індивіду-
ального захисту, для організації вакци-
нації від гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2, здійснюються через елек-
тронну систему публічних закупівель 
відповідно до законодавства про пу-
блічні закупівлі.

TЗабезпечення суворого дотримання хо-
лодового ланцюга при транспортуванні 
і зберіганні вакцин від гострої респіра-
торної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно 
до інструкцій виробників вакцин та чин-
них галузевих стандартів у сфері охоро-
ни здоров’я.

TОрганізація проведення вакцинації від 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 
в постійних та/або в тимчасових пунк-
тах щеплень із розділенням потоків 
пацієнтів і забезпеченням дотримання 
правил епідеміологічної безпеки.

TОснащення місця проведення вакци-
нації від гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2, відповідно до галузевих 

стандартів у сфері охорони здоров’я 
щодо організації і проведення профі-
лактичних щеплень.

TНаявність облаштованого місця для гі-
гієнічної обробки рук з водою і милом 
та дозатора з антисептиком для оброб-
ки шкіри рук.

TНаявність затвердженої програми з ін-
фекційного контролю та дотримання 
заходів із запобігання інфекціям, пов’я-
заним з наданням медичної допомо-
ги, відповідно до чинних наказів МОЗ 
України.

TЗабезпечення працівників, залучених до  
вакцинації від гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої корона-
вірусом SARS-CoV-2, засобами індивіду-
ального захисту відповідно до чинних 
нормативів, затверджених МОЗ України.

TПроведення первинного огляду особи з 
цільової групи з вакцинації від гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричи-
неної коронавірусом SARS-CoV-2, визна-
ченої чинними нормативно-правовими 
актами, а також виявлення протипока-
зань до здійснення вакцинації.

TНаявність набору з лікарськими засоба-
ми і медичними виробами, необхідними 
для надання першої медичної допомоги 
відповідно до галузевих стандартів у 
сфері охорони здоров’я при виникненні 
у пацієнтів невідкладних станів.

TВнесення та передача інформації про 
вакцинацію до електронної системи 
охорони здоров’я відповідно до такого 
обсягу даних із заповненням усіх полів: 
код, виробник, серія, термін придатно-
сті вакцини, кількість введеної вакци-
ни з одиницями вимірювання, порядко-
вий номер дози, опис протоколу, автор 
протоколу, етап вакцинації, кількість 
доз по протоколу, протидія загрозам.

TПередача інформації про побічні реак-
ції після застосування вакцин до ДП 
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“Державний експертний центр Мініс-
терства охорони здоров’я України” та 
відповідного структурного підрозділу 
з питань охорони здоров’я.

TДотримання вимог законодавства щодо 
поводження з медичними відходами.

TЗабезпечення утилізації вакцин, які 
неправильно зберігались, згідно з ви-
могами чинних наказів МОЗ України з 
обов’язковим внесенням відповідних 
медичних записів.

TДотримання політики Світового Банку 
щодо запобігання та боротьби з шах-
райством та корупцією, як визначено 
в «Керівництві щодо запобігання та 
боротьби з шахрайством і корупцією 
у проектах, що фінансуються за раху-
нок позик Міжнародного Банку Рекон-
струкції і Розвитку та кредитів і грантів 
Міжнародної Агенції Розвитку (в редак-
ції від 1 липня 2016 року).

TНевідкладне повідомлення про випад-
ки домашнього насильства, зокрема 
до кол-центру з питань запобігання та 
протидії домашньому насильству, на-
сильству за ознакою статі та насиль-
ству стосовно дітей.

Вимоги до складу мобільної коман-
ди з вакцинації:

 y Лікар – щонайменше одна особа, яка 
пройшла спеціальну підготовку та 
володіє правилами організації і тех-
нікою проведення щеплень, а також 
навичками надання невідкладної до-
помоги в разі розвитку післявакци-
нальних реакцій/ускладнень та сис-
тематично проходить інструктаж з 
правил проведення вакцинації. 
 y Сестра медична – щонайменше 2 осо-
би, які пройшли спеціальну підготов-
ку та володіють правилами організа-
ції і технікою проведення щеплень, а 
також навичками надання невідклад-
ної допомоги в разі розвитку після-
вакцинальних реакцій/ускладнень та 

систематично проходить інструктаж 
з правил проведення вакцинації.

Вимоги до переліку обладнання в 
розрахунку на один пункт щеплення:

TПри проведенні вакцинації у тимчасо-
вому пункті щеплення:
 y сумка-холодильник (термоконтейнер) 
з термометрами та відповідною кіль-
кістю холодових елементів залежно 
від обсягу вакцин (один для зберіган-
ня основного запасу вакцин, інший 
на робочому столі для зберігання від-
критого флакона) – 2 одиниці;
 y столик, що за розмірами здатний вмі-
стити одну невелику сумку-холодиль-
ник (термоконтейнер), ін’єкційні ма-
теріали і контейнер для безпечної 
утилізації шприців;
 y контейнер для безпечної утилізації 
шприців;

 y термометр для вимірювання темпе-
ратури у приміщенні;

 y безконтактний термометр;
 y глюкометр;
 y тонометр;
 y дихальний мішок;
 y набір з лікарськими засобами і ме-
дичними виробами, необхідними для 
надання першої медичної допомоги 
відповідно до галузевих стандартів 
у сфері охорони здоров’я при виник-
ненні у пацієнтів невідкладних станів.

TПри проведенні вакцинації у постійно-
му пункті щеплення:
 y холодильник для зберігання вакцин;
 y термометр в холодильнику на другій 
полиці (місце, що найбільш чутливе 
до холоду);
 y термометр для валідації показань 
термометра в холодильнику;

 y сумка-холодильник (термоконтейнер) 
з двома комплектами холодових еле-
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ментів (4 елементи в кожному комп-
лекті) та термометр;
 y столик, що за розмірами здатний 
вмістити одну невелику сумку-холо-
дильник (термоконтейнер), ін’єкційні 
матеріали і контейнер для безпечної 
утилізації шприців;
 y контейнер для безпечної утилізації 
шприців;

 y термометр для вимірювання темпе-
ратури у приміщенні;

 y безконтактний термометр;
 y глюкометр;
 y тонометр;
 y дихальний мішок;
 y набір з лікарськими засобами і ме-
дичними виробами, необхідними для 
надання першої медичної допомоги 
відповідно до галузевих стандартів 
у сфері охорони здоров’я при виник-
ненні у пацієнтів невідкладних станів.

СТАЦІОНАРНА ДОПОМОГА 
ПАЦІЄНТАМ З ГОСТРОЮ 
РЕСПІРАТОРНОЮ ХВОРОБОЮ 
COVID19, СПРИЧИНЕНОЮ 
КОРОНАВІРУСОМ SARSCOV2

Обсяг медичних послуг, який надавач 
зобов’язується надавати за догово-
ром відповідно до медичних потреб 
пацієнта/пацієнтки (специфікація)

VV Забезпечення первинного огляду паці-
єнта/пацієнтки з визначенням його/її 
маршрутизації.

VV Проведення тестування на SARS-CoV-2 
методом полімеразної ланцюгової ре-
акції у пацієнта/пацієнтки з підозрою 
або встановленим захворюванням на 
коронавірусну хворобу (COVID-19) від-
повідно до наказів Міністерства охоро-
ни здоров’я України.

VV Проведення необхідних лабораторних 
досліджень, зокрема:
 y розгорнутий клінічний аналіз крові;
 y визначення групи крові і резус фактору;
 y біохімічний аналіз крові (загальний бі-
лок, С-реактивний білок, альфа-аміла-
за, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), 
аланінамінотрансфераза (АлАТ), білі-
рубін і його фракції (загальний, пря-
мий, непрямий), креатинін, сечови-
на, сечова кислота, альбумін, лактат, 
електроліти, тропонін, феритин);

 y коагуляційний гемостаз (тромбіновий 
час, активований частковий (парціаль-
ний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, 
АПТЧ), міжнародне нормалізоване 
відношення (МНВ), D-димер);

 y глюкоза в цільній крові або сироватці 
крові;

 y аналіз сечі загальний;
 y бактеріологічні дослідження;
 y інші лабораторні дослідження відпо-
відно до потреб пацієнта/пацієнтки.

VV Проведення необхідних інструменталь-
них досліджень, зокрема електрокарді-
ографії (ЕКГ) з метою виключення по-
довження інтервалу QT.

VV Надання медичної допомоги для ліку-
вання коронавірусної хвороби (COVID-19) 
відповідно до галузевих стандартів.

VV Надання медичної допомоги, направ-
леної на полегшення, зняття чи усунен-
ня симптомів і проявів захворювання 
чи іншого порушення життєдіяльності, 
нормалізацію порушених процесів жит-
тєдіяльності і одужання, відновлення 
здоров’я пацієнтів. Забезпечення зне-
болення та медикаментозної терапії.

VV Надання кисневої підтримки, інтенсив-
ної терапії та підключення пацієнтів до 
апаратів ШВЛ та ЕКМО.
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VV Забезпечення моніторингу розвитку 
септичного шоку (синдром системної 
запальної відповіді).

VV Забезпечення моніторингу та корекції 
лікувальних заходів залежно від супут-
ніх патологічних станів.

VV Забезпечення цілодобового лікарсько-
го та медсестринського догляду за па-
цієнтами.

VV Проведення заходів із профілактики 
загальних ускладнень.

VV Проведення заходів із вторинної профі-
лактики супутніх захворювань.

VV Проведення консультацій лікарями ін-
ших спеціальностей.

Умови закупівлі медичних послуг

Умови надання послуги: 
 y стаціонарно.

Підстави надання послуги: 
підтверджене захворювання на корона-
вірусну хворобу (COVID-19) (U07.1 «2019-
nCoV гостра респіраторна хвороба»):

 y направлення лікаря з надання ПМД, 
якого обрано за декларацією про ви-
бір лікаря;

 y направлення іншого лікуючого лікаря;
 y доставлення бригадою екстреної 
(швидкої) медичної допомоги;

 y переведення з іншого закладу та/або 
клінічного підрозділу закладу;

 y самозвернення у невідкладному стані.

Вимоги до організації надання по-
слуги:

TНаявність в закладі охорони здоров’я 
внутрішнього наказу щодо переліку 
медичних та інших працівників, які без-
посередньо працюють з пацієнтами з 
підозрою або діагнозом COVID-19. Вну-

трішній наказ має спиратися на вимоги 
щодо Вимог до спеціалізації та кілько-
сті фахівців, визначених цими умовами 
договору.

TЗдійснення додаткових доплат (вина-
город) співробітникам закладу охоро-
ни здоров’я, які безпосередньо задіяні 
до лікування пацієнтів з коронавірус-
ною хворобою (COVID-19) у розмірі до 
300 відсотків заробітної плати (посадо-
вого окладу (з підвищеннями) з ураху-
ванням обов’язкових доплат, надба-
вок) відповідно до законодавства.

TЗдійснення закупівлі, використання та 
збереження залишків лікарських засо-
бів та медичних виробів, необхідних для 
лікування пацієнтів з коронавірусною 
хворобою (COVID-19) відповідно до галу-
зевих стандартів (в тому числі після за-
кінчення дії договору), крім лікарських 
засобів та медичних виробів, постачан-
ня яких здійснюється шляхом централі-
зованих закупівель МОЗ України.

TЗабезпечення розділення потоків па-
цієнтів із підозрою або встановленим 
захворюванням на коронавірусну хво-
робу (COVID-19) та пацієнтів з іншими 
захворюваннями.

TПроведення сортування пацієнтів у спе-
ціальній зоні із визначенням потреби у 
госпіталізації із проведенням додат-
кового обстеження (пульсоксиметрія, 
рентгенографія у разі потреби, тощо).

TЗабезпечення ізоляції пацієнтів з підоз-
рою або встановленим захворюванням 
на коронавірусну хворобу (COVID-19), 
які перебувають на стаціонарному лі-
куванні в закладі охорони здоров’я.

TНаявність відділення/палат інтенсив-
ної терапії.

TНаявність ліжок з можливістю прове-
дення оксигенотерапії.

TВикористання аналізаторів газів крові 
при наявності відповідного обладнання.
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TНаявність функціональних ліжок з про-
типролежневими матрацами для прове-
дення інтенсивної терапії з можливістю 
переміщувати пацієнта, забезпечених 
доступом до кисню через кисневі ро-
зетки із центрального джерела кисню 
та/або за допомогою концентраторів/
генераторів, та/або з кисневих балонів.

TЗабезпечення відстані між ліжками па-
цієнтів щонайменше 1 м.

TЗдійснення обліку всіх осіб, які кон-
тактували з пацієнтом з підозрою або 
підтвердженою коронавірусною хво-
робою (COVID-19) під час лікування в 
стаціонарі, включаючи медичних пра-
цівників.

TЗабезпечення проведення лаборатор-
них досліджень у закладі або на умо-
вах договору підряду.

TЗабезпечення проведення інструмен-
тальних досліджень у закладі або на 
умовах договору підряду.

TЗабезпечення проведення пульсокси-
метрії пацієнтам за необхідністю, але 
не менше 2 разів на добу.

TЗабезпечення кожного медичного пра-
цівника засобами індивідуального за-
хисту у кількості необхідній для одно-
разового їх використання при візиті до 
пацієнта з урахуванням необхідності 
заміни елементів ЗІЗ у разі пошкоджен-
ня або значного забруднення.

TЗабезпечення необхідною кількістю за-
собів дезінфекції, які можуть бути вико-
ристані для обробки медичного облад-
нання багаторазового використання 
(дезінфектанти, які зареєстровані МОЗ 
України).

TДотримання послідовності одягання та 
знімання ЗІЗ відповідно до рекоменда-
цій МОЗ України.

TДотримання протиепідемічних заходів 
під час пакування і прання використа-
ного одягу, користування та утилізації 

використаних ЗІЗ та інших медичних 
відходів, користування та обробки ме-
дичного обладнання багаторазового 
використання відповідно до рекомен-
дацій МОЗ України.

TНаявність дезінфектантів для рук при 
вході до закладу охорони здоров’я, на 
вході до кожного відділення та всереди-
ні кожної палати біля виходу з палати.

TНаявність всередині палати біля вихо-
ду з палати смітників для утилізації ме-
дичних відходів.

TДотримання графіку проведення дезін-
фекційної обробки приміщень, робочих 
поверхонь і медичного обладнання ба-
гаторазового використання відповідно 
до інструкцій виробника дезінфектан-
тів, зареєстрованими МОЗ України.

TВзаємодія з іншими надавачами медич-
них послуг для своєчасного та ефек-
тивного надання допомоги пацієнтам.

TНаявність затвердженої програми з ін-
фекційного контролю та дотримання 
заходів із запобігання інфекціям, пов’я-
заним з наданням медичної допомо-
ги, відповідно до чинних наказів МОЗ 
України.

TНаявність локальних документів з ін-
фекційного контролю за особливо 
небезпечними інфекційними хвороба-
ми (ОНІХ) та запобігання їх розповсю-
дженню з обов’язково відпрацьованим 
сценарієм щодо впровадження про-
тиепідемічного режиму у ЗОЗ та його 
суворого дотримання в організації ро-
боти та наданні медичної допомоги в 
умовах виникнення пандемії, а також 
у випадку виникнення осередку інфіку-
вання ОНІХ (зокрема, гострої респіра-
торної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2).

TНаявність внутрішньої системи управ-
ління і контролю якості та безпеки 
медичної діяльності з дотриманням 
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вимог до їх організації і проведення 
відповідно до чинного законодавства 
із здійсненням безперервного моніто-
рингу індикаторів оцінки та критеріїв 
доступності, якості, безпеки надан-
ня медичної допомоги за напрямом 
її надання, ефективного контролю та 
управління якістю ЗОЗ для забезпе-
чення прав пацієнта/пацієнтки на от-
римання медичної допомоги необхід-
ного обсягу та належної якості.

TЗдійснення закупівлі лікарських засо-
бів та медичних виробів, необхідних 
для надання медичної допомоги від-
повідно до галузевих стандартів. Ор-
ганізація ефективного управління за-
пасами лікарських засобів, медичних 
виробів та витратних матеріалів, заку-
плених закладом або отриманих шля-
хом централізованих закупівель МОЗ 
України. Використання та збереження 
залишків лікарських засобів та медич-
них виробів, необхідних для лікування 
пацієнтів, в тому числі після закінчення 
дії договору.

TЗабезпечення оцінки стану здоров’я 
пацієнта/пацієнтки, в тому числі ви-
явлення ознак насильства та дотри-
мання вимог законодавства в сфері 
протидії насильству. Дотримання прав 
людини у закладі охорони здоров’я, у 
відповідності до рекомендацій Упов-
новаженого із прав людини Верховної 
Ради України, та положень Конвенції 
про захист прав людини і основопо-
ложних свобод, Конвенції про права 
осіб із інвалідністю.

Вимоги до спеціалізації та кількості 
фахівців:

TЗа місцем надання медичних послуг:
 y Лікар-анестезіолог та/або лікар-анесте-
зіолог дитячий – щонайменше 4 осо - 
би з даного переліку, які забезпечують 
цілодобове проведення інтенсивної те-

рапії пацієнтам з підозрою або вста-
новленим захворюванням на коронаві-
русну хворобу (COVID-19).

 y Лікар-терапевт та/або лікар-педіатр, 
та/або лікар-педіатр-неонатолог та/або 
лікар-інфекціоніст, та/або лікар-інфек-
ціоніст дитячий та/або лікар-пульмоно-
лог – щонайменше 4 особи з даного 
переліку, які забезпечують цілодобо-
ве надання допомоги пацієнтам із 
підозрою або встановленим захво-
рюванням на коронавірусну хворобу 
(COVID-19).

 y Лікар будь-якої спеціальності – що-
найменше 4 особи, які забезпечують 
цілодобове надання допомоги паці-
єнтам із підозрою або встановленим 
захворюванням на коронавірусну 
хворобу (COVID-19).

 y Середнього та/або молодшого ме-
дичного персоналу – щонайменше 3 
особи на кожного лікаря, які забезпе-
чують цілодобове надання допомоги 
пацієнтам із підозрою або встановле-
ним захворюванням на коронавірус-
ну хворобу (COVID-19).

Вимоги до переліку обладнання:

TУ відділенні/палаті інтенсивної терапії:
 y апарати ШВЛ, які визначені для ліку-
вання пацієнтів з інфекційними за-
хворюваннями, в тому числі гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спри-
чиненої коронавірусом SARS-CoV-2, не 
нижче середнього класу в робочому 
стані – щонайменше 4;

 y проведення високопотокової оксиге-
нотерапії за допомогою джерела кис-
ню високого тиску (2-5 атм) і високої 
потужності (щонайменше 60-100 л/хв);

 y монітор пацієнта (SpO2, капнометрія/
капнографія, ЕКГ, температура тіла, не-
інвазивне вимірювання АТ) – щонай-
менше один на кожне ліжко;

 y автоматичний дозатор лікувальних ре-
човин – щонайменше один на кожне 
ліжко;
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 y аспіратор (відсмоктувач) – щонаймен-
ше один на кожен апарат ШВЛ;

 y ларингоскоп.

TЗа місцем надання медичних послуг:
 y електрокардіограф багатоканальний;
 y рентгенівський апарат;
 y дихальний мішок;
 y глюкометр;
 y тонометр та/або тонометр педіатрич-
ний з манжетками для дітей різного 
віку;

 y портативний дефібрилятор з функці-
єю синхронізації;

 y автоматичне перемикальне комута-
ційне обладнання (АПКО) та щонай-
менше одне джерело мережі аварій-
ного електроживлення.

ГОТОВНІСТЬ ДО РЕАГУВАННЯ НА 
ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ  
ТА ЕПІДЕМІЇ

Обсяг медичних послуг, який надавач 
зобов’язується надавати за догово-
ром відповідно до медичних потреб 
пацієнта/пацієнтки (специфікація) 

VV Забезпечення первинного огляду паці-
єнта/пацієнтки з визначенням його/її 
маршрутизації.

VV Проведення тестування на SARS-CoV-2 
пацієнта/пацієнтки з підозрою або 
встановленим захворюванням на ко-
ронавірусну хворобу (COVID-19) відпо-
відно до наказів МОЗ України.

VV Проведення необхідних лабораторних 
досліджень відповідно до галузевих 
стандартів, зокрема:
 y розгорнутий клінічний аналіз крові;
 y визначення групи крові і резус фак тору;
 y біохімічний аналіз крові (загальний бі-
лок, С-реактивний білок альфа-аміла-

за, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), 
аланінамінотрансфераза (АлАТ), білі-
рубін і його фракції (загальний, пря-
мий, непрямий), креатинін, сечови-
на, сечова кислота, альбумін, лактат, 
електроліти, тропонін, феритин);

 y коагуляційний гемостаз (тромбіновий 
час, активований частковий (парціаль-
ний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, 
АПТЧ), міжнародне нормалізоване від-
ношення (МНВ), D-димер);

 y глюкоза в цільній крові або сироватці 
крові;

 y загальний аналіз сечі;
 y ацетон в сечі;
 y бактеріологічні дослідження;
 y серологічні дослідження методами 
аглютинації, преципітації тощо (РА, 
РНГА, РПНГ, РА, РСК, РН) на розповсю-
джені збудники інфекційних захворю-
вань відповідно до клінічної картини;

 y скринінгові та підтверджувальні тес-
ти методом імуноферментного ана-
лізу (ІФА) та/або швидкі тести (іму-
нохроматографічний метод – ІХМ) на 
розповсюджені інфекційні захворю-
вання згідно з клінічною картиною у 
пацієнта/пацієнтки;

 y інші лабораторні дослідження відпо-
відно до потреб пацієнтів.

VV Проведення необхідних інструменталь-
них досліджень, в тому числі рентгено-
логічних та інших досліджень відповід-
но до потреб пацієнтів.

VV Надання медичної допомоги для ліку-
вання інфекційних захворювань, в тому 
числі гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2, відповідно до галузевих 
стандартів в сфері охорони здоров’я.

VV Надання медичної допомоги, направ-
леної на полегшення, зняття чи усунен-
ня симптомів і проявів захворювання 
чи іншого порушення життєдіяльності, 
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нормалізацію порушених процесів жит-
тєдіяльності і одужання, відновлення 
здоров’я пацієнтів.

VV Своєчасне знеболення на всіх етапах 
діа гностики та лікування: обов’язкове 
анестезіологічне забезпечення під час 
виконання всіх інвазивних діагностич-
них процедур, цілодобовий доступ до 
ненаркотичних та наркотичних знебо-
лювальних засобів.

VV Призначення, моніторинг та корекція 
лікувальних заходів залежно від супут-
ніх патологічних станів відповідно до 
галузевих стандартів.

VV Забезпечення лікарськими засобами 
відповідно до Національного переліку 
лікарських засобів, медичними виро-
бами та розхідними матеріалами.

VV Надання респіраторної та кисневої під-
тримки. 

VV Проведення інтенсивної терапії.

VV Безперервний моніторинг стану пацієн-
тів та виникнення ускладнень (синдром 
системної запальної відповіді тощо).

VV Забезпечення цілодобового лікарсько-
го та медсестринського догляду за па-
цієнтами.

VV Проведення заходів із профілактики 
загальних ускладнень та супутніх за-
хворювань.

VV Харчування пацієнтів в умовах стаціо-
нару.

Умови закупівлі медичних послуг

Умови надання послуги: 
 y стаціонарно.

Підстави надання послуги:
 y направлення лікаря з надання ПМД, 
якого обрано за декларацією про ви-
бір лікаря;

 y направлення лікуючого лікаря;
 y доставлення бригадою екстреної 
(швидкої) медичної допомоги;

 y переведення з іншого закладу та/або 
клінічного підрозділу закладу;

 y самозвернення у невідкладному стані.

Вимоги до організації надання по-
слуги:

TНаявність в закладі охорони здоров’я 
внутрішнього наказу щодо переліку ме-
дичних та інших працівників, які безпо-
середньо працюють з пацієнтами з ін-
фекційними захворюваннями, зокрема 
підозрою або діагнозом гострої респі-
раторної хвороби COVID-19, спричине-
ної коронавірусом SARS-CoV-2. 

TЗабезпечення розділення потоків паці-
єнтів із інфекційними захворюваннями, 
зокрема підозрою або встановленим 
захворюванням на гостру респіратор-
ну хворобу COVID-19, спричинену ко-
ронавірусом SARS-CoV-2, та пацієнтів з 
іншими захворюваннями.

TПроведення тестування на SARS-CoV-2 
пацієнта/пацієнтки з підозрою або 
встановленим захворюванням на го-
стру респіраторну хворобу COVID-19, 
спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, 
та інших інфекційних захворювань від-
повідно до галузевих стандартів в сфе-
рі охорони здоров’я у закладі або на 
умовах договору підряду.

TПроведення сортування пацієнтів у спе-
ціальній зоні із визначенням потреби у 
госпіталізації із проведенням додат-
кового обстеження (пульсоксиметрія, 
рентгенографія, у разі потреби, тощо) 
відповідно до галузевих стандартів. 

TЗабезпечення ізоляції пацієнтів з інфек-
ційним захворюванням, в тому числі 
підозрою або встановленим захворю-
ванням на гостру респіраторну хворобу 
COVID-19, спричинену коронавірусом 



179 СПЕЦИФІКАЦІЇ ТА УМОВИ ЗАКУПІВЛІ ЗА ПРОГРАМОЮ 
МЕДИЧНИХ ГАРАНТІЙ НА 2021 РІК 
• РЕАГУВАННЯ НА ГОСТРУ РЕСПІРАТОРНУ ХВОРОБУ COVID-19, 
  СПРИЧИНЕНУ КОРОНАВІРУСОМ SARS-COV-2

SARS-CoV-2, які перебувають на стаці-
онарному лікуванні в закладі охорони 
здоров’я.

TНаявність відділення/палати інтенсив-
ної терапії.

TНаявність ліжок з можливістю прове-
дення кисневої терапії.

TВикористання аналізаторів газів кро-
ві (при наявності відповідного облад-
нання).

TНаявність функціональних ліжок з про-
типролежневими матрацами для про-
ведення інтенсивної терапії з можливіс-
тю переміщувати пацієнта/пацієнтку.

TЗабезпечення відстані між ліжками па-
цієнтів щонайменше 1 м.

TЗабезпечення цілодобового медсестрин-
ського догляду за пацієнтом/пацієнт-
кою, у тому числі допомога при харчуван-
ні, туалеті, зміни положення тіла тощо.

TЗабезпечення проведення необхідних 
лабораторних досліджень в закладі 
або на умовах договору підряду. 

TЗабезпечення проведення необхідних 
інструментальних досліджень в закладі. 

TОрганізація та проведення спеціально-
го навчання лікарського та середньо-
го медичного персоналу, які залучені 
до надання послуг, щодо інфекційного 
контролю та проведення інтенсивної 
терапії пацієнтам з інфекційними за-
хворюваннями.

TВзаємодія з іншими надавачами медич-
них послуг для своєчасного та ефек-
тивного надання допомоги пацієнтам.

TНаявність затвердженої програми з ін-
фекційного контролю та дотримання 
заходів із запобігання інфекціям, пов’я-
заним з наданням медичної допомо-
ги, відповідно до чинних наказів МОЗ 
України.

TНаявність локальних документів з ін-
фекційного контролю за особливо 

небезпечними інфекційними хвороба-
ми (ОНІХ) та запобігання їх розповсю-
дженню з обов’язково відпрацьованим 
сценарієм щодо впровадження про-
тиепідемічного режиму у ЗОЗ та його 
суворого дотримання в організації ро-
боти та наданні медичної допомоги в 
умовах виникнення пандемії, а також 
у випадку виникнення осередку інфіку-
вання ОНІХ (зокрема, гострої респіра-
торної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2).

TНаявність внутрішньої системи управлін-
ня і контролю якості та безпеки медич-
ної діяльності з дотриманням вимог до 
їх організації і проведення відповідно до 
чинного законодавства із здійсненням 
безперервного моніторингу індикаторів 
оцінки та критеріїв доступності, якості, 
безпеки надання медичної допомоги 
за напрямом її надання, ефективного 
контролю та управління якістю ЗОЗ для 
забезпечення прав пацієнта/пацієнтки 
на отримання медичної допомоги необ-
хідного обсягу та належної якості.

TЗдійснення закупівлі лікарських засобів 
та медичних виробів, необхідних для на-
дання медичної допомоги відповідно до 
галузевих стандартів. Організація ефек-
тивного управління запасами лікарсь-
ких засобів, медичних виробів та вит-
ратних матеріалів, закуплених закладом 
або отриманих шляхом централізованих 
закупівель МОЗ України. Використання 
та збереження залишків лікарських за-
собів та медичних виробів, необхідних 
для лікування пацієнтів, в тому числі піс-
ля закінчення дії договору.

TЗабезпечення кожного медичного пра-
цівника засобами індивідуального за-
хисту.

TЗабезпечення необхідною кількістю за-
собів дезінфекції для обробки медич-
ного обладнання багаторазового вико-
ристання.
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TНаявність дезінфектантів для рук при 
вході до закладу охорони здоров’я, на 
вході до кожного відділення та всере-
дині кожної палати біля виходу з па-
лати.

TВидеління спеціальних місць для сор-
тування та збирання медичні відходів.

TНаявність графіків проведення дезін-
фекційної обробки приміщень, робочих 
поверхонь і медичного обладнання ба-
гаторазового використання.

TЗабезпечення оцінки стану здоров’я 
пацієнта/пацієнтки, в тому числі ви-
явлення ознак насильства та дотри-
мання вимог законодавства в сфері 
протидії насильству. Дотримання прав 
людини у закладі охорони здоров’я, у 
відповідності до рекомендацій Упов-
новаженого із прав людини Верховної 
Ради України, та положень Конвенції 
про захист прав людини і основопо-
ложних свобод, Конвенції про права 
осіб із інвалідністю.

Вимоги до спеціалізації та кількості 
фахівців:

TЗа місцем надання медичних послуг:
 y Лікар-анестезіолог та/або лікар-ане-
стезіолог дитячий (за умови надан-
ня допомоги дітям) – щонайменше 
4 особи з даного переліку, які пра-
цюють за основним місцем роботи в 
цьому закладі.

 y Лікар-терапевт та/або лікар-педіатр, 
та/або лікар-інфекціоніст, та/або лі-
кар-інфекціоніст дитячий (за умови 
надання допомоги дітям) – щонай-
менше 4 особи з даного переліку, які 
працюють за основним місцем робо-
ти в цьому закладі.

 y Лікар-акушер-гінеколог та/або лікар-гі-
неколог дитячого та підліткового віку, 
та/або лікар-гінеколог-онколог, та/або 
лікар-алерголог, та/або лікар-алерго-
лог дитячий, та/або лікар-гастроенте-
ролог, та/або лікар-гастроентеролог 

дитячий, та/або лікар-гематолог, та/
або лікар-гематолог дитячий, та/або 
лікар-геріатр, та/або лікар-дермато-
венеролог, та/або лікар-дерматове-
неролог дитячий, та/або лікар-ендо-
кринолог, та/або лікар-ендокринолог 
дитячий, та/або лікар-імунолог, та/
або лікар-імунолог дитячий, та/або 
лікар-імунолог клінічний, та/або лікар- 
інфекціоніст, та/або лікар-інфекціо-
ніст дитячий, та/або лікар-кардіолог, 
та/або лікар-кардіолог дитячий, та/
або лікар-кардіолог інтервенційний, 
та/або лікар-кардіолог-електрофізіо-
лог, та/або лікар-кардіоревматолог 
дитячий, та/або лікар-комбустіолог, 
та/або лікар-невропатолог, та/або лі-
кар-невролог дитячий, та/або лікар- 
нейрохірург, та/або лікар-нейрохірург 
дитячий, та/або лікар-нефролог, та/
або лікар-нефролог дитячий, та/або 
лікар-онколог, та/або лікар-онколог 
дитячий, та/або лікар-ортопед-трав-
матолог, лікар-ортопед-травматолог 
дитячий, та/або лікар-отоларинголог, 
та/або лікар-отоларинголог дитячий, 
та/або лікар-отоларинголог-онколог, 
та/або лікар-офтальмолог, та/або лі-
кар-офтальмолог дитячий, та/або лі-
кар-педіатр, та/або лікар-педіатр-нео-
натолог, та/або лікар-пульмонолог, 
та/або лікар-пульмонолог дитячий, 
та/або лікар-ревматолог, та/або лікар- 
ревматолог дитячий, та/або лікар-те-
рапевт, та/або лікар-терапевт підліт-
ковий, та/або лікар-токсиколог, та/
або лікар-уролог, та/або лікар-уролог 
дитячий, та/або лікар-хірург, та/або 
лікар-хірург дитячий, та/або лікар-хі-
рург-проктолог, та/або лікар-хірург-он-
колог, та/або лікар-хірург судинний, 
та/або лікар-хірург серцево-судинний, 
та/або лікар-хірург торакальний – що-
найменше 5 осіб з даного переліку, які 
працюють за основним місцем робо-
ти в цьому закладі.

 y Сестра медична стаціонару – щонай-
менше 15 осіб, які працюють за ос-
новним місцем роботи в цьому закладі.
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Вимоги до переліку обладнання:

TУ відділенні/палаті інтенсивної терапії:
 y апарати ШВЛ, які визначені для ліку-
вання пацієнтів з інфекційними за-
хворюваннями, в тому числі гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спри-
чиненої коронавірусом SARS-CoV-2, не 
нижче середнього класу в робочому 
стані – щонайменше 6;

 y централізована система постачання 
кисню та джерело кисню високого 
тиску (2-5 атм) і високої потужності 
(щонайменше 60-100 л/хв);

 y монітор пацієнта (ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2) 
– щонайменше 4;

 y автоматичний дозатор лікувальних 
речовин – щонайменше 4;

 y аспіратор (відсмоктувач) – щонаймен-
ше 4;

 y ларингоскоп.

TЗа місцем надання медичних послуг:
 y електрокардіограф багатоканальний;
 y рентгенівський апарат;
 y дихальний мішок;
 y глюкометр;
 y тонометр та/або тонометр педіатрич-
ний з манжетками для дітей різного 
віку;

 y портативний дефібрилятор з функці-
єю синхронізації;

 y пульсоксиметр – щонайменше 8;
 y термометр безконтактний – щонай-
менше 2;

 y автоматичне перемикальне комута-
ційне обладнання (АПКО) та щонай-
менше одне джерело мережі аварій-
ного електроживлення.

Інші вимоги:

TНаявність ліцензії на провадження ді-
яльності, пов’язаної з обігом наркотич-
них засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів.
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СТАЦІОНАРНА ПАЛІАТИВНА 
МЕДИЧНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ 
ТА ДІТЯМ

Обсяг медичних послуг, який надавач 
зобов’язується надавати за догово-
ром відповідно до медичних потреб 
пацієнта/пацієнтки (специфікація)

VV Складання плану спостереження паці-
єнта/пацієнтки, який/яка потребує па-
ліативної допомоги. 

VV Оцінка соматичного стану пацієнта/па-
цієнтки та моніторинг порушень функ-
цій життєво важливих органів і систем, 
з наступним переглядом плану спосте-
реження пацієнта/пацієнтки за потреби.

VV Оцінка психоемоційного стану пацієн-
та/пацієнтки та надання психологічної 
допомоги, застосування методів психо-
логічного впливу та психотерапевтич-
них інтервенцій. 

VV Оцінка, запобігання та лікування хро-
нічного больового синдрому (у тому 
числі з використанням наркотичних 
засобів, психотропних речовин та пре-
курсорів), надання ефективного знебо-
лення та забезпечення цілодобового 
доступу до ненаркотичних та наркотич-
них знеболювальних засобів.

VV Лікарське спостереження та цілодобо-
вий медсестринський догляд.

VV Розміщення пацієнтів в одно- або дво-
місних палатах, обладнаних згідно з 
затвердженим МОЗ України табелем 
оснащення.

VV Оцінка та корекція нутриційного статусу. 

VV Проведення необхідних лабораторних 
досліджень, зокрема:
 y розгорнутий клінічний аналіз крові;
 y визначення групи крові і резус фактору;

 y біохімічний аналіз крові (загальний 
білок, альфа-амілаза, аспартатаміно-
транс фераза (АсАТ), аланінамінотранс-
фераза (АлАТ), білірубін і його фракції 
(загальний, прямий, непрямий), креа-
тинін, сечовина, сечова кислота; елек-
троліти: калій, хлор, натрій, магній); 

 y фібриноген, міжнародне нормалізова-
не відношення (МНВ);

 y глюкоза в цільній крові або сироватці 
крові;

 y загальний аналіз сечі;
 y копрограма;
 y бактеріологічні дослідження;
 y інші лабораторні дослідження відпо-
відно до потреб пацієнтів.

VV Проведення необхідних інструменталь-
них обстежень, зокрема:
 y електрокардіографія (ЕКГ) (за місцем 
надання медичних послуг);

 y ультразвукові дослідження (у закладі 
або на умовах договору підряду);

 y рентгенологічні дослідження (у закла-
ді або на умовах договору підряду);

 y інші інструментальні дослідження від-
повідно до потреб пацієнтів.

VV Своєчасне знеболення на всіх етапах 
діагностики та лікування, при виконан-
ні всіх болісних процедур.

VV Забезпечення лікарськими засобами 
відповідно до Національного переліку 
лікарських засобів, медичними виро-
бами та розхідними матеріалами.

VV Забезпечення симптоматичної терапії 
(в тому числі фармакотерапевтичних, 
хірургічних, фізіотерапевтичних та ін-
ших методів лікування за показання-
ми) відповідно до Національного пере-
ліку лікарських засобів.

VV Надання за показами кисневої терапії.
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VV Надання за показами респіраторної 
підтримки (СРАР терапія та/або неінва-
зивна вентиляція легень, та/або інва-
зивна вентиляція легень).

VV Забезпечення харчування в умовах 
стаціонару, зокрема лікувального хар-
чування.

VV Забезпечення пацієнтів асистивними 
засобами для мобільності.

VV Організація надання стаціонарного лі-
кування та діагностики у відділеннях/
закладах відповідного профілю надання 
медичної допомоги (в т.ч. в умовах інтен-
сивної терапії) при наявності показань. 

VV Складання і впровадження плану фі-
зичної та психологічної/психічної адап-
тації пацієнта/пацієнтки.

VV Надання послуг фізичної терапії та ме-
дичної реабілітації.

VV Проведення консультацій спеціаліста-
ми паліативної служби для лікарів-спе-
ціалістів інших напрямів надання ме-
дичної допомоги, які працюють в інших 
відділеннях та/або ЗОЗ, де отримують 
лікування пацієнти, які потребують 
паліативної допомоги, в тому числі за 
допомогою засобів телекомунікації, з 
обов’язковою фіксацією наданих реко-
мендацій в Плані спостереження.

VV Навчання членів родин пацієнта/паці-
єнтки (законних представників та осіб, 
які здійснюють догляд) навичкам до-
гляду за важкохворими. 

Умови закупівлі медичних послуг 

Умови надання послуги: 
 y стаціонарно.

Підстави надання послуги: 
 y направлення лікаря з надання ПМД, 
якого обрано за декларацією про ви-
бір лікаря; 

 y направлення лікуючого лікаря; 
 y направлення лікаря мобільної паліа-
тивної служби;

 y переведення з іншого закладу/клініч-
ного підрозділу закладу.

Вимоги до організації надання по-
слуги:

TЗабезпечення координації, доступності, 
планування, безперервності та наступ-
ності, відповідно до побажань пацієн-
та/пацієнтки щодо вибору місця ліку-
вання та місця смерті із забезпеченням 
можливості отримання куративного 
лікування паралельно із паліативною 
допомогою.

TНаявність створеної за наказом керів-
ника закладу охорони здоров’я мульти-
дисциплінарної команди для надання 
послуг паліативної допомоги.

TПроведення необхідних лабораторних 
та інструментальних досліджень у за-
кладі або на умовах договору підряду.

TНаявність затвердженого маршруту 
пацієнта/пацієнтки щодо його/її пере-
ведення до іншого відділення закладу 
за потреби для надання інших видів 
медичної допомоги. Взаємодія з інши-
ми надавачами медичних послуг для 
своєчасного та ефективного надання 
допомоги пацієнтам. 

TОрганізація комплексного спостере-
ження за станом пацієнта/пацієнтки та 
консультування лікарями-спеціаліста-
ми інших профілів медичної допомоги 
за потреби відповідно до стану пацієн-
та/пацієнтки.

TВзаємодія з іншими надавачами ме-
дичних послуг, центрами соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді, служ-
бами у справах дітей, територіальними 
центрами соціального обслуговування 
населення, іншими надавачами соці-
альних послуг, в тому числі неурядо-
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вими та благодійними організаціями, 
правоохоронними органами, підпри-
ємствами, установами та організація-
ми, засобами масової інформації, ор-
ганами місцевого самоврядування на 
території обслуговування в інтересах 
своєчасного та ефективного надання 
допомоги пацієнтам/пацієнткам.

TЗалучення щонайменше одного фахів-
ця з соціальної роботи, в т.ч. за раху-
нок місцевих бюджетів та коштів інших 
програм центрального бюджету.

TНаявність затвердженої програми з ін-
фекційного контролю та дотримання 
заходів із запобігання інфекціям, пов’я-
заним з наданням медичної допомо-
ги, відповідно до чинних наказів МОЗ 
України.

TНаявність локальних документів з інфек-
ційного контролю за особливо небезпеч-
ними інфекційними хворобами (ОНІХ) 
та запобігання їх розповсюдженню з 
обов’язково відпрацьованим сцена-
рієм щодо впровадження протиепіде-
мічного режиму у ЗОЗ та його суворого 
дотримання в організації роботи та на-
данні медичної допомоги в умовах ви-
никнення пандемії, а також у випадку 
виникнення осередку інфікування ОНІХ 
(зокрема, гострої респіраторної хворо-
би COVID-19, спричиненої коронавіру-
сом SARS-CoV-2).

TЗабезпечення права пацієнта/пацієнт-
ки, який/яка перебуває у відділенні/за-
кладі паліативної допомоги, на допуск 
до нього родичів/відвідувачів 24 годи-
ни на добу в будь-який день тижня.

TНаявність затвердженої внутрішньої 
системи управління і контролю якості 
та безпеки медичної діяльності з до-
триманням вимог до їх організації і 
проведення відповідно до чинного за-
конодавства із здійсненням безперерв-
ного моніторингу індикаторів оцінки та 
критеріїв доступності, якості, безпеки 

надання медичної допомоги за напря-
мом її надання, ефективного контролю 
та управління якістю ЗОЗ для забезпе-
чення прав пацієнта/пацієнтки на отри-
мання медичної допомоги необхідного 
обсягу та належної якості.

TЗдійснення закупівлі лікарських засо-
бів та медичних виробів, необхідних 
для надання медичної допомоги від-
повідно до галузевих стандартів. Ор-
ганізація ефективного управління за-
пасами лікарських засобів, медичних 
виробів та витратних матеріалів, заку-
плених закладом або отриманих шля-
хом централізованих закупівель МОЗ 
України. Використання та збереження 
залишків лікарських засобів та медич-
них виробів, необхідних для лікування 
пацієнтів, в тому числі після закінчен-
ня дії договору.

TЗабезпечення пацієнтів асистивними 
засобами для мобільності.

TЗабезпечення оцінки стану здоров’я 
пацієнта/пацієнтки, в тому числі ви-
явлення ознак насильства та дотри-
мання вимог законодавства в сфері 
протидії насильству. Дотримання прав 
людини у закладі охорони здоров’я, у 
відповідності до рекомендацій Упов-
новаженого із прав людини Верховної 
Ради України, та положень Конвенції 
про захист прав людини і основопо-
ложних свобод, Конвенції про права 
осіб із інвалідністю.

Вимоги до спеціалізації та кількості 
фахівців:

TЗа місцем надання медичних послуг:
 y Лікар-акушер-гінеколог та/або лікар- 
гінеколог дитячого та підліткового віку, 
та/або лікар-анестезіолог, та/або лікар- 
анестезіолог дитячий, та/або лікар- 
гастроентеролог, та/або лікар-гастро-
ентеролог дитячий, та/або лікар-гема-
толог, та/або лікар-гематолог дитячий, 
та/або лікар-кардіолог, та/або лікар- 
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кардіолог дитячий, та/або лікар-кар-
діо ревматолог дитячий, та/або лікар- 
невропатолог, та/або лікар-невролог 
дитячий, та/або лікар-нефролог, та/
або лікар-нефролог дитячий, та/або 
лікар-пульмонолог, та/або лікар-пуль-
монолог дитячий, та/або лікар-тера-
певт, та/або лікар-педіатр, та/або лікар- 
фізіотерапевт, та/або лікар-гіне колог- 
онколог, та/або лікар-хірург, та/або 
лікар-хірург дитячий, та/або лікар-хі-
рург-онколог, та/або лікар-нейрохірург, 
та/або лікар-нейрохірург дитя чий, та/
або лікар-онколог, та/або лікар-онко-
лог дитячий, та/або лікар-отоларинго-
лог-онколог, та/або лікар-психіатр, та/
або лікар-фтизіатр, та/або лікар-фти-
зіатр дитячий, та/або лікар з лікуваль-
ної фізкультури і спортивної медицини, 
та/або лікар з лікувальної фіз культури, 
та/або лікар фізичної та реабілітацій-
ної медицини, які пройшли підготовку 
з надання паліативної допомоги – 
щонайменше 2 особи з даного перелі-
ку, які працюють за основним місцем 
роботи в цьому закладі (не стосується 
медичного чергування), які пройшли 
відповідну під готовку за напрямком 
«паліативна допомога» відповідно до 
вимог МОЗ України.

 y Сестра медична стаціонару, яка про-
йшла підготовку з надання паліатив-
ної допомоги – щонайменше 4 особи, 
які працюють за основним місцем 
роботи в цьому закладі (цілодобовий 
пост).

TУ закладі:
 y Лікар-психолог та/або психолог, та/
або лікар-психотерапевт – щонаймен-
ше 1 особа з даного переліку, яка 
працює за основним місцем роботи 
в цьому закладі або за сумісництвом.

Вимоги до переліку обладнання:

TУ закладі:
 y апарат для CPAP-терапії та/або неін-
вазивної ШВЛ та/або апарат інвазив-
ної ШВЛ;

 y система централізованого постачан-
ня кисню або кисневий концентра-
тор, здатний забезпечувати необхід-
ний потік та тиск кисню в системі для 
надання респіраторної підтримки; 
 y портативний дефібрилятор з функці-
єю синхронізації;

 y автоматичне перемикальне комута-
ційне обладнання (АПКО) та/або блок 
безперебійного живлення та щонай-
менше одне джерело мережі аварій-
ного електроживлення.

TЗа місцем надання медичних послуг:
 y електрокардіограф багатоканальний 
або електрокардіограф портативний;
 y пульсоксиметр – щонайменше 4;
 y глюкометр – щонайменше 4;
 y термометр безконтактний – щонай-
менше 4;

 y тонометр та/або тонометр педіатрич-
ний з манжетками для дітей різного 
віку – щонайменше 4;
 y пристосування для ентерального 
харчування;
 y дихальний мішок;
 y аспіратор (відсмоктувач) – щонай-
менше 2;
 y автоматичний дозатор лікувальних 
речовин – щонайменше 2;
 y ультразвуковий інгалятор;
 y функціональне/напівфункціональне 
ліжко - відповідно до кількості ліжок 
для надання паліативної медичної до-
помоги; 
 y протипролежневі матраци відповід-
но до кількості ліжок;
 y ноші;
 y ноші на колесах;
 y пристрій для підняття пацієнта в 
ліжку.
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Інші вимоги:

TНаявність ліцензії на провадження гос-
подарської діяльності з медичної прак-
тики.

TНаявність ліцензії на провадження ді-
яльності, пов’язаної з обігом наркотич-
них засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів.

TУ разі зміни обсягу наданих медичних 
послуг, що виявлено за результатами 
аналізу інформації ЕСОЗ про обсяг фак-
тично наданих медичних послуг, порів-
няно із запланованим у договорі обся-
гом медичних послуг, НСЗУ має право 
ініціювати внесення до нього змін, але 
не раніше, ніж через 3 місяці після закін-
чення карантину, встановленого Кабі-
нетом Міністрів України з метою запобі-
гання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 
чи за 3 місяці до закінчення строку дії 
договору, зважаючи на те, що наступить 
раніше. Перерахунок в межах суми бю-
джетних асигнувань, передбачених для 
відповідного пакета медичних послуг, 
здійснюється для всіх надавачів, у яких 
обсяг наданих медичних послуг за дого-
вором відрізняється від запланованого 
більше, ніж на 20%. У разі перевищення 
сум перерахунку над сумою бюджетних 
асигнувань за відповідним пакетом 
медичних послуг, перерахунок здійс-
нюється для всіх надавачів медичних 
послуг із застосуванням до скоригова-
ної запланованої кількості медичних 
послуг кожного надавача медичних по-
слуг за відповідним пакетом медичних 
послуг коригувального коефіцієнту, 
який розраховується як співвідношен-
ня суми бюджетних асигнувань до сум 
перерахунку за кожним пакетом ме-
дичних послуг. Значення кількості при 
цьому заокруглюється до цілого числа. 

МОБІЛЬНА ПАЛІАТИВНА МЕДИЧНА 
ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ

Обсяг медичних послуг, який надавач 
зобов’язується надавати за догово-
ром відповідно до медичних потреб 
пацієнта/пацієнтки (специфікація)

VV Координація та надання паліативної 
медичної допомоги пацієнту/пацієнтці 
(дорослим та дітям) за місцем його/її 
перебування, в тому числі зі створен-
ням стаціонару вдома за потреби, та/
або з використанням засобів телекому-
нікації у цілодобовому режимі.

VV Складання плану спостереження паці-
єнта/пацієнтки, який/яка потребує па-
ліативної допомоги.

VV Оцінка соматичного стану пацієнта/па-
цієнтки та виявлення порушень функ-
цій життєво важливих органів і систем 
(за наявності), з наступним перегля-
дом плану спостереження пацієнта/па-
цієнтки за потреби.

VV Оцінка психоемоційного стану пацієн-
та/пацієнтки та надання психологічної 
допомоги, застосування методів психо-
логічного впливу та психотерапевтич-
них інтервенцій. 

VV Оцінка, запобігання та лікування хроніч-
ного больового синдрому (в т.ч. призна-
чення та виписка рецептів на наркотичні 
засоби, психотропні речовини та пре-
курсори, ненаркотичні знеболювальні 
препарати та проведення знеболення).

VV Оцінка та корекція нутриційного ста-
тусу. 

VV Забір, транспортування до лаборатор-
ного центру закладу або закладу, з 
яким укладено договір підряду та про-
ведення необхідних лабораторних до-
сліджень, зокрема:
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 y розгорнутий клінічний аналіз крові;
 y біохімічний аналіз крові (загальний 
білок, альфа-амілаза, аспартатаміно-
трансфераза (АсАТ), аланінамінотран-
сфераза (АлАТ), білірубін і його фракції 
(загальний, прямий, непрямий), креа-
тинін, сечовина, сечова кислота); 

 y міжнародне нормалізоване відношен-
ня (МНВ);

 y глюкоза в цільній крові;
 y загальний аналіз сечі;
 y копрограма.

VV Видача направлення та/або забір біо-
логічних матеріалів для проведення ін-
ших лабораторних досліджень.

VV Проведення необхідних інструменталь-
них обстежень, зокрема електрокарді-
ографії (ЕКГ) та інших досліджень (за 
умови наявності відповідного порта-
тивного обладнання).

VV Забезпечення симптоматичної терапії 
та догляду.

VV Визначення показів для кисневої під-
тримки та забезпечення її проведення 
за допомогою кисневого концентра-
тора за місцем перебування пацієнта/
пацієнтки.

VV Спостереження та контроль за пацієн-
том/пацієнткою, який/яка перебуває 
вдома на кисневій терапії та/або респі-
раторній підтримці.

VV Оцінка та визначення потреб пацієнтів 
у асистивних засобах для мобільності 
(можливості пересування пацієнтів та 
здійснення туалету), забезпечення па-
цієнтів асистивними засобами для мо-
більності. 

VV Забезпечення лікарськими засобами 
відповідно до Національного переліку 
лікарських засобів, в т.ч. наркотичними 

засобами (безпосередньо лікарськими 
засобами або через виписку рецеп-
тів ф-3 за умови наявності відповід-
ної ліцензії і створення “стаціонару на 
дому”), медичними виробами та розхід-
ними матеріалами.

VV Складання і впровадження плану фі-
зичної та психологічної/психічної адап-
тації пацієнта/пацієнтки.

VV Направлення пацієнтів для отримання 
вторинної (спеціалізованої), третинної 
(високоспеціалізованої) медичної до-
помоги з урахуванням згоди пацієнта/
пацієнтки та його законних представ-
ників за потреби.

VV Проведення консультацій спеціаліста-
ми паліативної служби лікарів-спеціа-
лістів інших напрямів надання медич-
ної допомоги, які працюють в інших 
відділеннях та/або ЗОЗ, де отримують 
лікування пацієнти, які потребують 
паліативної допомоги, в тому числі за 
допомогою засобів телекомунікації, з 
обов’язковою фіксацією наданих реко-
мендацій в Плані спостереження.

VV Надання своєчасної невідкладної ме-
дичної допомоги при виникненні ста-
нів, що загрожують життю під час його 
відвідування, а також виклик бригади 
екстреної (швидкої) медичної допомо-
ги та надання невідкладної медичної 
допомоги пацієнтці до її прибуття.

VV Навчання членів родин пацієнта/паці-
єнтки (законних представників та осіб, 
які здійснюють догляд) навичкам до-
гляду за важкохворими.

Умови закупівлі медичних послуг 

Умови надання послуги: 
 y за місцем перебування пацієнта/па-
цієнтки та з використанням засобів 
телекомунікації.
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Підстави надання послуги: 
 y направлення лікаря ПМД, якого обра-
но за декларацією про вибір лікаря;

 y направлення лікуючого лікаря;
 y переведення з іншого закладу/клініч-
ного підрозділу закладу.

TВимоги до організації надання послуги:

TЗабезпечення координації, доступності, 
планування, безперервності та наступ-
ності, відповідно до побажань пацієн-
та/пацієнтки щодо вибору місця ліку-
вання та місця смерті із забезпеченням 
можливості отримання куративного 
лікування паралельно із паліативною 
допомогою.

TСтворення за наказом керівника за-
кладу охорони здоров’я мультидисци-
плінарної команди для надання послуг 
паліативної допомоги.

TПроведення необхідних лабораторних 
досліджень у закладі або на умовах до-
говору підряду.

TНаявність затвердженого маршруту па-
цієнта/пацієнтки щодо його/її госпіта-
лізації до відділення/закладу за потре-
би для надання інших видів медичної 
допомоги.

TЗабезпечення постійного контакту з па-
цієнтом: кількість відвідувань або вза-
ємодій з пацієнтом за допомогою за-
собів телекомунікації має становити не 
менше 1 разу на тиждень, про що має 
вноситись відповідний запис в ЕСОЗ. 
Взаємодія з пацієнтом/пацієнткою має 
підтримуватись під час та після госпі-
талізації пацієнта/пацієнтки в стаціо-
нарний заклад охорони здоров’я (якщо 
такий відбудеться), а після виписки 
пацієнта/пацієнтки зі стаціонарного 
лікування, надавач повинен здійснити 
візит до пацієнта/пацієнтки.

TВзаємодія з іншими надавачами ме-
дичних послуг, центрами соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, служ-
бами у справах дітей, територіальними 
центрами соціального обслуговування 
населення, іншими надавачами соці-
альних послуг, в тому числі неурядо-
вими та благодійними організаціями, 
правоохоронними органами, підпри-
ємствами, установами та організація-
ми, засобами масової інформації, ор-
ганами місцевого самоврядування на 
території обслуговування в інтересах 
своєчасного та ефективного надання 
допомоги пацієнтам/пацієнткам. 

TЗалучення щонайменше одного фахів-
ця з соціальної роботи, в т.ч. за раху-
нок місцевих бюджетів та коштів інших 
програм центрального бюджету.

TНаявність транспортного засобу для 
забезпечення доїзду до пацієнта/па-
цієнтки.

TНаявність затвердженої програми з ін-
фекційного контролю та дотримання 
заходів із запобігання інфекціям, пов’я-
заним з наданням медичної допомо-
ги, відповідно до чинних наказів МОЗ 
України.

TНаявність локальних документів з інфек-
ційного контролю за особливо небезпеч-
ними інфекційними хворобами (ОНІХ) 
та запобігання їх розповсюдженню з 
обов’язково відпрацьованим сценарієм 
щодо впровадження протиепідемічного 
режиму у надавача медичних послуг та 
його суворого дотримання в організації 
роботи та наданні медичної допомоги 
в умовах виникнення пандемії, а також 
у випадку виникнення осередку інфіку-
вання ОНІХ (зокрема, гострої респіра-
торної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2).

TНаявність затвердженої внутрішньої 
системи управління і контролю яко-
сті та безпеки медичної діяльності з 
дотриманням вимог до їх організації і 
проведення відповідно до чинного за-
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конодавства із здійсненням безперерв-
ного моніторингу індикаторів оцінки та 
критеріїв доступності, якості, безпеки 
надання медичної допомоги за напря-
мом її надання, ефективного контролю 
та управління якістю надавача медич-
них послуг для забезпечення прав паці-
єнта/пацієнтки на отримання медичної 
допомоги необхідного обсягу та належ-
ної якості.

TНаявність цілодобового контактного но-
меру щодо консультування пацієнтів.

TЗдійснення закупівлі лікарських засо-
бів та медичних виробів, необхідних 
для надання медичної допомоги від-
повідно до галузевих стандартів. Орга-
нізація ефективного управління запа-
сами лікарських засобів, медичних 
ви ро бів та витратних матеріалів, заку-
плених закладом або отриманих шля-
хом централізованих закупівель МОЗ 
України. Використання та збереження 
залишків лікарських засобів та медич-
них виробів, необхідних для лікування 
пацієнтів, в тому числі після закінчен-
ня дії договору.

TЗабезпечення пацієнтів асистивними 
засобами для мобільності.

TЗабезпечення оцінки стану здоров’я 
пацієнта/пацієнтки, в тому числі вияв-
лення ознак насильства та дотримання 
вимог законодавства в сфері протидії 
насильству. Дотримання прав людини 
у закладі охорони здоров’я, у відповід-
ності до рекомендацій Уповноваженого 
із прав людини Верховної Ради України, 
та положень Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод, Кон-
венції про права осіб із інвалідністю.

Вимоги до спеціалізації та кількості 
фахівців:

TЗа місцем надання медичних послуг:
 y Лікар-акушер-гінеколог та/або лікар- 
гінеколог дитячого та підліткового 

віку, та/або лікар-анестезіолог, та/або 
лікар-анестезіолог дитячий, та/або  
лікар-гастроентеролог, та/або лікар- 
гастроентеролог дитячий, та/або лікар- 
гематолог, та/або лікар-гематолог ди-
тячий, та/або лікар-кардіолог, та/або 
лікар-кардіолог дитячий, та/або лікар- 
кардіоревматолог дитячий, та/або лі-
кар-невропатолог, та/або лікар-невро-
лог дитячий, та/або лікар-нефролог, 
та/або лікар-нефролог дитячий, та/або 
лікар-пульмонолог, та/або лікар-пуль-
монолог дитячий, та/або лікар-терапе-
вт, та/або лікар загальної практики – 
сімейний лікар, та/або лікар-педіатр, 
та/або лікар-фізіотерапевт, та/або лі-
кар-гінеколог-онколог, та/або лікар- 
хірург, та/або лікар-хірург дитячий, 
та/або лікар-хірург-онколог, та/або лі-
кар- нейрохірург, та/або лікар-нейро-
хірург дитячий, та/або лікар-онколог, 
та/або лікар-онколог дитячий, та/або 
лікар- отоларинголог-онколог, та/або 
лікар- психіатр, та/або лікар-фтизіатр, 
та/або лікар-фтизіатр дитячий, які ма-
ють фах «Лікувальна справа» та/або 
«Педіат рія» (для лікарів дитячих) і 
пройшли відповідну підготовку за на-
прямом «паліативна допомога» від-
повідно до вимог МОЗ України – що-
найменше 2 особи з даного переліку, 
які працюють за основним місцем 
роботи в цій службі.

 y Сестра медична загальної практики –  
сімейної медицини та/або сестра ме-
дична, та/або фельдшер, які пройшли 
підготовку з надання паліативної до-
помоги – щонайменше 2 особи з да-
ного переліку, які працюють за ос-
новним місцем роботи в цій службі.

TУ закладі: 
 y Лікар-психолог та/або психолог, та/
або лікар-психотерапевт – щонаймен-
ше 1 особа з даного переліку, яка пра-
цює за основним місцем роботи в цій 
службі або за сумісництвом.
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Вимоги до переліку обладнання:

TУ службі:
 y наявність транспортного засобу для 
забезпечення доїзду до пацієнта/па-
цієнтки;

 y пульсоксиметр – щонайменше 4;
 y глюкометр – щонайменше 4;
 y тонометр та/або тонометр педіатрич-
ний з манжетками для дітей різного 
віку – щонайменше 4;

 y термометр безконтактний – щонай-
менше 4;

 y дихальний мішок;
 y кисневий концентратор - щонаймен-
ше 3;

 y аспіратор (відсмоктувач) - щонаймен-
ше 2;

 y електрокардіограф портативний;
 y автоматичний дозатор лікувальних 
речовин - щонайменше 2;

 y штатив для інфузій (крапельниць) – 
щонайменше 2;

 y сумка-органайзер лікарська – щонай-
менше 2;

 y сумка-холодильник – щонайменше 2;
 y аптечка для надання невідкладної 
допомоги.

Інші вимоги:

TНаявність у закладі рецептурних блан-
ків форми №1 та №3.

TУ разі зміни обсягу наданих медичних 
послуг, що виявлено за результатами 
аналізу інформації ЕСОЗ про обсяг фак-
тично наданих медичних послуг, порів-
няно із запланованим у договорі обся-
гом медичних послуг, НСЗУ має право 
ініціювати внесення до нього змін, але 
не раніше, ніж через 3 місяці після за-
кінчення карантину, встановленого 
Кабінетом Міністрів України з метою 
запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2, чи за 3 місяці до закінчен-
ня строку дії договору, зважаючи на 
те, що наступить раніше. Перерахунок 
в межах суми бюджетних асигнувань, 
передбачених для відповідного паке-
та медичних послуг, здійснюється для 
всіх надавачів, у яких обсяг наданих 
медичних послуг за договором відріз-
няється від запланованого більше, ніж 
на 20%. У разі перевищення сум пере-
рахунку над сумою бюджетних асигну-
вань за відповідним пакетом медич-
них послуг, перерахунок здійснюється 
для всіх надавачів медичних послуг 
із застосуванням до скоригованої за-
планованої кількості медичних послуг 
кожного надавача медичних послуг за 
відповідним пакетом медичних послуг 
коригувального коефіцієнту, який роз-
раховується як співвідношення суми 
бюджетних асигнувань до сум пере-
рахунку за кожним пакетом медичних 
послуг. Значення кількості при цьому 
заокруглюється до цілого числа.
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МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ НЕМОВ ЛЯТ, 
ЯКІ НАРОДИЛИСЬ ПЕРЕД ЧАСНО  
ТА/АБО ХВОРИМИ, ПРОТЯГОМ 
ПЕРШИХ ТРЬОХ РОКІВ ЖИТТЯ

Обсяг медичних послуг, який надавач 
зобов’язується надавати за догово-
ром відповідно до медичних потреб 
дитини (специфікація) 

VV Первинний огляд та консультація спе-
ціаліста мультидисциплінарної реабілі-
таційної команди.

VV Постановка реабілітаційного діагнозу 
та/або визначення пріоритетів та функ-
ціональних цілей для дитини, батьків та 
родини на основі участі в щоденних за-
няттях (індивідуальний сімейний план 
раннього втручання).

VV Проведення лабораторних обстежень, 
зокрема:
 y розгорнутий клінічний аналіз крові;
 y біохімічний аналіз крові (загальний 
білок, білірубін і його фракції (загаль-
ний, прямий, непрямий), креатинін, се-
човина);

 y глюкоза в цільній крові або сироватці 
крові;

 y С-реактивний білок;
 y загальний аналіз сечі;
 y інші лабораторні дослідження відпо-
відно до потреб пацієнтів (за умови 
наявності відповідного обладнання 
у закладі та стаціонарного лікування 
дитини).

VV Проведення інструментальних обсте-
жень (за умови наявності відповідного 
обладнання у закладі) або направлен-
ня на інструментальні обстеження до 
інших закладів відповідно до галузевих 
стандартів у сфері охорони здоров’я.

VV Надання послуг з медичної реабіліта-
ції та/або послуги раннього втручання 
членами мультидисциплінарної реабі-
літаційної команди.

VV Надання послуги «Медична реабілі-
тація» курсами незалежно від місця 
проживання дитини / Надання послуги 
раннього втручання сім’ям за місцем їх 
перебування та/або з використанням 
засобів телекомунікації.

VV Забезпечення консультування дитини 
лікарями інших спеціальностей відпо-
відно до нозології та її стану.

VV Оцінювання розвитку дитини за 5 сфе-
рами (велика моторика, дрібна мотори-
ка, інтелектуальна сфера, мовленнєва 
сфера, соціально-емоційна сфера).

VV Проведення спеціального скринінгу на 
виявлення ознак первазивних розла-
дів розвитку (розладів аутистичного 
спектру).

VV Проведення поглибленої оцінки роз-
витку дитини та функціонування ро-
дини з використанням міжнародних 
стандартизованих інструментів обсте-
ження та оцінки (шкали/тести/опиту-
вальники/ інтерв’ю).

VV Складання індивідуальної програми ре-
абілітації з визначенням пріоритетів та 
функціональних цілей для дитини, бать-
ків та родини. Здійснення моніторингу 
за виконанням з оцінюванням прогресу 
в досягненні поставлених цілей.

VV Організація навчання родини/догляда-
чів особливостям догляду за дитиною 
та її розвитком, запобіганню можли-
вих ускладнень та дотриманню реко-
мендацій.

VV Психологічний супровід батьків дитини.



192 СПЕЦИФІКАЦІЇ ТА УМОВИ ЗАКУПІВЛІ ЗА ПРОГРАМОЮ 
МЕДИЧНИХ ГАРАНТІЙ НА 2021 РІК 

• МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ

VV Направлення пацієнтів в інші заклади/
підрозділи для надання їм вторинної 
(спеціалізованої), третинної (високо-
спеціалізованої) медичної допомоги.

VV Підбір та адаптація спеціального об-
ладнання та засобів альтернативної ко-
мунікації для дитини, навчання батьків 
їх використовуванню в природньому 
середовищі для дитини та родини.

VV Оцінка стану дитини та можливості пе-
реходу на інший етап реабілітації з на-
ступною корекцією індивідуальної про-
грами реабілітації або індивідуального 
сімейного плану раннього втручання.

VV Харчування дитини в умовах стаціонару.

Умови закупівлі медичних послуг

Умови надання послуги: 
 y амбулаторно та/або стаціонарно, та/
або за місцем перебування дитини.

Підстави надання послуги: 
 y направлення лікаря ПМД, якого обра-
но за декларацією про вибір лікаря; 

 y направлення лікуючого лікаря;
 y переведення з іншого закладу/клініч-
ного підрозділу закладу.

Вимоги до організації надання послуги:

TБудівля, що відповідає вимогам ДБН 
В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель 
і споруд».

TЗабезпечення спеціального навчання 
всіх співробітників, які залучені до на-
дання послуг медичної реабілітації та/
або раннього втручання

TВизначення реабілітаційного прогнозу 
мультидисциплінарною командою.

TФормування індивідуальної програми 
реа білітації (лист/таблиця втручань) 
за категоріальним профілем МКФ-ДП 
та визначенням SMART (S-специфіч-

ні, M-вимірювальні, A-досяжні, R-реа-
ліс тичні, T-визначені в часі) цілей та 
здійснення контролю за виконанням 
індивідуальної програми реабілітації 
з оцінюванням прогресу в досягненні 
поставлених цілей.

TЗабезпечення можливості проведення 
лабораторних та інструментальних до-
сліджень у закладі або на умовах дого-
вору підряду.

TЗабезпечення консультування логопе-
да (терапевта мови та мовлення) у за-
кладі або на умовах договору підряду.

TЗабезпечення консультування вчите-
лем-дефектологом, який має діючий 
сертифікат про перший рівень вищої 
освіти (бакалавр) у галузі знань «Осві-
та» за спеціальністю «Спеціальна осві-
та» (для надання послуг медичної реа-
білітації дітям).

TВзаємодія з іншими надавачами медич-
них послуг, центрами соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді, службами у 
справах дітей, територіальними центра-
ми соціального обслуговування насе-
лення, іншими надавачами соціальних 
послуг, в тому числі неурядовими та 
благодійними організаціями, правоохо-
ронними органами, підприємствами, 
установами та організаціями, засобами 
масової інформації, органами місцево-
го самоврядування на території обслу-
говування в інтересах своєчасного та 
ефективного надання допомоги дитині.

TЗабезпечення консультування соціаль-
ного працівника у закладі або на умо-
вах договору підряду (без введення 
штатної одиниці).

TНаявність затвердженої програми з ін-
фекційного контролю та дотримання 
заходів із запобігання інфекційним за-
хворюванням, пов’язаним з наданням 
медичної допомоги, відповідно до чин-
них наказів МОЗ України.
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TНаявність локальних документів з ін-
фекційного контролю за особливо 
небезпечними інфекційними хвороба-
ми (ОНІХ) та запобігання їх розповсю-
дженню з обов’язково відпрацьованим 
сценарієм щодо впровадження про-
тиепідемічного режиму у ЗОЗ та його 
суворого дотримання в організації ро-
боти та наданні медичної допомоги в 
умовах виникнення пандемії, а також 
у випадку виникнення осередку інфіку-
вання ОНІХ (зокрема, гострої респіра-
торної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2).

TНаявність внутрішньої системи управ-
ління і контролю якості та безпеки 
медичної діяльності з дотриманням 
вимог до їх організації і проведення 
відповідно до чинного законодавства 
із здійсненням безперервного моніто-
рингу індикаторів оцінки та критеріїв 
доступності, якості, безпеки надання 
медичної допомоги за напрямом її на-
дання, ефективного контролю та управ-
ління якістю ЗОЗ для забезпечення 
прав пацієнта/пацієнтки на отримання 
медичної допомоги необхідного обсягу 
та належної якості.

TЗабезпечення оцінки стану здоров’я 
пацієнта/пацієнтки, в тому числі вияв-
лення ознак насильства та дотримання 
вимог законодавства в сфері протидії 
насильству. Дотримання прав людини 
у закладі охорони здоров’я, у відповід-
ності до рекомендацій Уповноваженого 
із прав людини Верховної Ради України, 
та положень Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод, Кон-
венції про права осіб із інвалідністю.

Вимоги до спеціалізації та кількості 
фахівців:

TУ закладі:
 y Лікар-педіатр та/або лікар-невролог ди-
тячий – щонайменше 2 особи з даного 

переліку, які працюють за основним 
місцем роботи в цьому закладі.

 y Лікар з фізичної та реабілітаційної ме-
дицини та/або лікар з лікувальної фіз-
культури, та/або лікар з лікувальної 
фізкультури і спортивної медицини, 
та/або лікар-фізіотерапевт – щонай-
менше 2 особи з даного переліку, які 
працюють за основним місцем робо-
ти в цьому закладі.
 y Фізичний терапевт та/або ерготера-
певт – щонайменше 2 особи, які пра-
цюють за основним місцем роботи в 
цьому закладі.

 y Асистент фізичного терапевта та/або 
асистент ерготерапевт, та/або сестра 
медична з ЛФК, та/або сестра медич-
на з масажу – щонайменше 2 особи 
з даного переліку, які працюють за 
основним місцем роботи в цьому за-
кладі.

 y Лікар-психолог та/або психолог, та/
або лікар-психотерапевт – щонаймен-
ше 2 особи з даного переліку, які пра-
цюють за основним місцем роботи 
або за сумісництвом у цьому закладі.

 y Сестра медична – щонайменше 4 осо-
би, які працюють за основним місцем 
роботи в цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання:

TЗа місцем надання медичних послуг:
 y асистивні технології для забезпечен-
ня мобільності (крісла колісні різного 
типу, палиці, милиці, ходунки) та мож-
ливості комунікації (комунікативні до-
шки, книги, інші пристрої);

 y обладнання для зали реабілітації: мати 
гімнастичні, настінні дзеркала, підвісне 
обладнання (гойдалки, гамаки), фіт-
боли/м’ячі різних розмірів та форм, 
засоби для позиціонування різних 
розмірів та форм;

 y вертикалізатори різних розмірів та 
типів для пацієнтів до трьох років;

 y стіл реабілітаційний широкий;
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 y стандартизовані тести та нестандар-
тизовані набори для оцінювання функ-
ціональних можливостей та/або рівня 
розвитку дитини;

 y обладнання та ігрові набори для роз-
витку сенсорних та рухових навичок;

 y ігрові та дидактичні матеріали для 
розвитку когнітивних та зорово-пер-
цептивних умінь та навичок самооб-
слуговування;

 y адаптивні засоби та матеріали для 
розвитку навичок годування та харчу-
вання;

 y термометр безконтактний;
 y ваги для новонароджених; 
 y ростомір; 
 y циркуль або сантиметрова стрічка;
 y аптечка для надання невідкладної 
допомоги.

Інші вимоги:

TНаявність ліцензії на провадження гос-
подарської діяльності з медичної прак-
тики за спеціальністю фізична та реабі-
літаційна медицина, дитяча неврологія, 
педіатрія, психотерапія та/або медична 
психологія.

TУ разі зміни обсягу наданих медичних 
послуг, що виявлено за результатами 
аналізу інформації ЕСОЗ про обсяг фак-
тично наданих медичних послуг, порів-
няно із запланованим у договорі обся-
гом медичних послуг, НСЗУ має право 
ініціювати внесення до нього змін, але 
не раніше, ніж через 3 місяці після закін-
чення карантину, встановленого Кабіне-
том Міністрів України з метою запобі-
гання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 
чи за 3 місяці до закінчення строку дії 
договору, зважаючи на те, що наступить 
раніше. Перерахунок в межах суми бю-
джетних асигнувань, передбачених для 

відповідного пакета медичних послуг, 
здійснюється для всіх надавачів, у яких 
обсяг наданих медичних послуг за дого-
вором відрізняється від запланованого 
більше, ніж на 20%. У ра зі перевищення 
сум перерахунку над сумою бюджетних 
асигнувань за відповідним пакетом ме-
дичних послуг, перерахунок здійснюєть-
ся для всіх надавачів медичних послуг 
із застосуванням до скоригованої за-
планованої кількості медичних послуг 
кожного надавача медичних послуг за 
відповідним пакетом медичних послуг 
коригувального коефіцієнту, який розра-
ховується як співвідношення суми бю-
джетних асигнувань до сум перерахунку 
за кожним пакетом медичних послуг. 
Значення кількості при цьому заокруг-
люється до цілого числа. 

МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ 
ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ ВІД ТРЬОХ 
РОКІВ З УРАЖЕННЯМ ОПОРНО
РУХОВОГО АПАРАТУ

Обсяг медичних послуг, який надавач 
зобов’язується надавати за догово-
ром відповідно до медичних потреб 
пацієнта/пацієнтки (специфікація)

VV Проведення первинного реабілітацій-
ного обстеження членами мультидис-
циплінарної реабілітаційної команди.

VV Постановка реабілітаційного діагнозу 
та складання індивідуального реабіліта-
ційного плану (лист/таблиця втручань) 
з використанням специфічних для кон-
кретної нозології міжнародних стандар-
тизованих інструментів обстеження та 
оцінки (шкали/тести/опитувальники). 
Визначення цілей та завдань в індивіду-
альному реабілітаційному плані, сфор-
мульованих специфічно, вимірювано, 
досяжно, реалістично та визначено в 
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часі. Оцінка стану функціонування та 
можливості чи необхідності пацієнта/
пацієнтки отримувати послугу з медич-
ної реабілітації на амбулаторному та/
або стаціонарному рівні.

VV Надання послуг з медичної реабілітації 
у сфері охорони здоров’я за напрямом 
опорно-рухової реабілітації та/або піс-
ляопераційної реабілітації відповідно 
до складеного індивідуального реабі-
літаційного плану та постійний моніто-
ринг стану пацієнта/пацієнтки. 

VV Здійснення поточного контролю за 
виконанням та коригування індивіду-
ального реабілітаційного плану з оці-
нюванням прогресу в досягненні намі-
чених мети та завдань.

VV Визначення реабілітаційного прогнозу 
мультидисциплінарною командою для 
переведення пацієнта/пацієнтки на ін-
ший етап реабілітації або догляду.

VV Проведення лабораторних обстежень, 
зокрема:
 y розгорнутий клінічний аналіз крові;
 y біохімічний аналіз крові (загальний 
білок, білірубін і його фракції (за-
гальний, прямий, непрямий), креати-
нін, сечовина);

 y глюкоза в цільній крові або сироватці 
крові;

 y С-реактивний білок;
 y загальний аналіз сечі;
 y інші лабораторні дослідження відпо-
відно до потреб пацієнтів (за умови 
наявності відповідного обладнання 
у закладі та стаціонарного лікування 
пацієнта/пацієнтки).

VV Проведення інструментальних обсте-
жень (за умови наявності відповідного 
обладнання у закладі) або направлен-
ня на інструментальні обстеження до 
інших закладів відповідно до галузевих 
стандартів у сфері охорони здоров’я.

VV Консультування пацієнта/пацієнтки ліка-
рями інших спеціальностей відповідно 
до нозології та стану пацієнта/пацієнтки.

VV Організація навчання пацієнтів/роди-
ни/доглядачів особливостям догляду, 
запобіганню можливих ускладнень та 
дотриманню рекомендацій на всіх ета-
пах надання допомоги.

VV Психологічний супровід пацієнтів після 
перенесених травм та/або післяопера-
ційних втручань.

VV Харчування пацієнтів в умовах стаціо-
нару.

Умови закупівлі медичних послуг

Умови надання послуги: 
 y амбулаторно та/або стаціонарно.

Підстави надання послуги: 
 y направлення лікаря з надання ПМД, 
якого обрано за декларацією про вибір 
лікаря 

 y направлення лікуючого лікаря;
 y переведення з іншого закладу/клініч-
ного підрозділу закладу.

Вимоги до організації надання по-
слуги:

TБудівля, що відповідає вимогам ДБН 
В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і 
споруд». Наявність просторого туалету, 
обладнаного для осіб, які користують-
ся кріслами-колісними, достатньо про-
сторого для одночасного перебування 
пацієнта/пацієнтки та фахівця, який 
проводить медичну реабілітацію.

TВзаємодія з іншими надавачами медич-
них послуг для своєчасного та ефек-
тивного надання допомоги пацієнтам.

TЗабезпечення цілодобового медсестрин-
ського догляду (у разі надання реабіліта-
ційної допомоги в умовах стаціонару).
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TПри наданні послуги в стаціонарних умо-
вах забезпечення щонайменше 45 хви-
лин на день кожної відповідної терапії 
(фізичної терапії, ерготерапії) протягом 
щонайменше 5 днів на тиждень.

TЗабезпечення можливості проведення 
лабораторних та інструментальних до-
сліджень у закладі або на умовах дого-
вору підряду.

TВзаємодія з іншими надавачами медич-
них послуг, центрами соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді, службами у 
справах дітей, територіальними цен-
трами соціального обслуговування на-
селення, іншими надавачами соціаль-
них послуг, в тому числі неурядовими 
та благодійними організаціями, право-
охоронними органами, підприємства-
ми, установами та організаціями, за-
собами масової інформації, органами 
місцевого самоврядування на терито-
рії обслуговування в інтересах своєчас-
ного та ефективного надання допомо-
ги пацієнтам/пацієнткам.

TНаявність затвердженої програми з ін-
фекційного контролю та дотримання 
заходів із запобігання інфекційним за-
хворюванням, пов’язаним з наданням 
медичної допомоги, відповідно до чин-
них наказів МОЗ України.

TНаявність локальних документів з інфек-
ційного контролю за особливо небезпеч-
ними інфекційними хворобами (ОНІХ) 
та запобігання їх розповсюдженню з 
обов’язково відпрацьованим сценарієм 
щодо впровадження протиепідемічного 
режиму у ЗОЗ та його суворого дотри-
мання в організації роботи та наданні 
медичної допомоги в умовах виникнен-
ня пандемії, а також у випадку виникнен-
ня осередку інфікування ОНІХ (зокрема, 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).

TНаявність внутрішньої системи управлін-
ня і контролю якості та безпеки медич-

ної діяльності з дотриманням вимог до 
їх організації і проведення відповідно до 
чинного законодавства із здійсненням 
безперервного моніторингу інди ка торів 
оцінки та критеріїв доступності, якості, 
безпеки надання медичної допомоги 
за напрямом її надання, ефективного 
контролю та управління якістю ЗОЗ для 
забезпечення прав пацієнта/пацієнтки 
на отримання медичної допомоги необ-
хідного обсягу та належної якості.

TЗабезпечення оцінки стану здоров’я 
па цієнта/пацієнтки, в тому числі вияв-
лення ознак насильства та дотримання 
вимог законодавства в сфері протидії 
насильству. Дотримання прав людини 
у закладі охорони здоров’я, у відповід-
ності до рекомендацій Уповноваженого 
із прав людини Верховної Ради України, 
та положень Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод, Кон-
венції про права осіб із інвалідністю.

Вимоги до спеціалізації та кількості 
фахівців:

TУ закладі:
 y Лікар-ортопед-травматолог та/або лі-
кар-ортопед-травматолог дитячий (за 
умови надання допомоги дітям) – що-
найменше 2 особи з даного переліку, 
яка працює за основним місцем ро-
боти в цьому закладі або сумісниц-
твом в цьому закладі.

 y Лікар з фізичної та реабілітаційної ме-
дицини та/або лікар з лікувальної фіз-
культури, та/або лікар з лікувальної 
фізкультури і спортивної медицини, 
та/або лікар-фізіотерапевт – щонай-
менше 2 особи з даного переліку, які 
працюють за основним місцем робо-
ти в цьому закладі.

 y Лікар-психолог та/або психолог, та/
або лікар-психотерапевт – щонаймен-
ше одна особа з даного переліку, яка 
працює за основним місцем роботи 
або за сумісництвом в цьому закладі.
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 y Фізичний терапевт – щонайменше 2 
особи, які працюють за основним міс-
цем роботи в цьому закладі.

 y Ерготерапевт – щонайменше 2 особи, 
які працюють за основним місцем ро-
боти в цьому закладі.

 y Асистент фізичного терапевта та/або 
асистент ерготерапевта, та/або сестра 
медична з ЛФК, та/або сестра медич-
на з масажу – щонайменше 2 особи з 
даного переліку, які працюють за ос-
новним місцем роботи в цьому закладі.

 y Сестра медична – щонайменше 4 осо-
би, які працюють за основним місцем 
роботи в цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання:

TЗа місцем надання медичних послуг:
 y тонометр та/або тонометр педіатрич-
ний з манжетками для дітей різного 
віку – щонайменше 2;

 y пульсоксиметр - щонайменше 2;
 y електрокардіограф багатоканальний;
 y термометр безконтактний;
 y глюкометр;
 y широка кушетка з регуляцією по ви-
соті – щонайменше 2;

 y асистивні технології для забезпечен-
ня мобільності - крісла колісні різного 
типу, палиці, милиці, ходунки;

 y стандартизовані тести та нестандар-
тизовані набори для проведення те-
рапевтичного оцінювання;

 y крісло-туалет (у разі надання допомо-
ги стаціонарно) – щонайменше 3;

 y крісло для душа (у разі надання допо-
моги стаціонарно) – щонайменше 3;

 y ортези, бандажі, слінги;
 y засоби для позиціонування різних 
форм та розмірів;

 y обладнання, матеріали та засоби для 
відновлення участі в активностях по-
всякденного життя (у тому числі до-
поміжне обладнання);

 y м’ячі (фітболи) різного розміру і форми;
 y різні типи балансирів;
 y степ платформи;
 y велотренажер;
 y шведська стінка;
 y механічні та/або автоматичні ротори 
для тренування верхніх та нижніх кін-
цівок;

 y комплект гумових джгутів, гантелі, 
обтяжувачі, терапевтичні резинки, те-
рапевтичний пластилін;

 y реабілітаційні пояси для страхування 
пацієнтів під час ходьби - щонаймен-
ше 4;

 y обладнання для відновлення сенсор-
них та рухових функцій верхньої кінців-
ки (у тому числі гоніометри, динамомет-
ри, пінчметри, комплекти обтяжувачів 
на руки різної ваги, комплекти кілець, 
конусів, прищіпок, терапевтичний плас-
тилін, еспандери, еластичні стрічки, 
панелі з дрібними деталями, крючка-
ми, замками та ключам, ігрові мате-
ріали тощо);

 y допоміжне обладнання для дотягу-
вання та хапання, одягання/роздя-
гання та адаптивний одяг;

 y аптечка для надання невідкладної до-
помоги.

Інші вимоги:

TНаявність ліцензії на провадження госпо-
дарської діяльності з медичної практики 
за спеціальністю фізична та реабілітаці-
йна медицина, ортопедія і травматологія 
та/або дитяча ортопедія і травматологія.

TУ разі зміни обсягу наданих медичних 
послуг, що виявлено за результата-
ми аналізу інформації ЕСОЗ про обсяг 
фактично наданих медичних послуг, 
порівняно із запланованим у договорі 
обсягом медичних послуг, НСЗУ має 
право ініціювати внесення до нього змін,  
але не раніше, ніж через 3 місяці після 
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закінчення карантину, встановленого 
Ка бінетом Міністрів України з метою 
запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2, чи за 3 місяці до закінчен-
ня строку дії договору, зважаючи на 
те, що наступить раніше. Перерахунок 
в межах суми бюджетних асигнувань, 
передбачених для відповідного паке-
та медичних послуг, здійснюється для 
всіх надавачів, у яких обсяг наданих 
медичних послуг за договором відріз-
няється від запланованого більше, ніж 
на 20%. У разі перевищення сум пере-
рахунку над сумою бюджетних асигну-
вань за відповідним пакетом медич-
них послуг, перерахунок здійснюється 
для всіх надавачів медичних послуг 
із застосуванням до скоригованої за-
планованої кількості медичних послуг 
кожного надавача медичних послуг за 
відповідним пакетом медичних послуг 
коригувального коефіцієнту, який роз-
раховується як співвідношення суми 
бюджетних асигнувань до сум пере-
рахунку за кожним пакетом медичних 
послуг. Значення кількості при цьому 
заокруглюється до цілого числа. 

МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДОРОСЛИХ 
ТА ДІТЕЙ ВІД ТРЬОХ РОКІВ З 
УРАЖЕННЯМ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

Обсяг медичних послуг, який надавач 
зобов’язується надавати за догово-
ром відповідно до медичних потреб 
пацієнта/пацієнтки (специфікація)

VV Проведення первинного реабілітацій-
ного обстеження членами мультидис-
циплінарної реабілітаційної команди.

VV Постановка реабілітаційного діагнозу 
та складання індивідуального реабілі-
таційного плану (лист/таблиця втру-

чань) проводиться з використанням 
специфічних для конкретної нозології 
міжнародних стандартизованих інстру-
ментів обстеження та оцінки (шкали/
тести/опитувальники). Цілі та завдан-
ня, визначені в індивідуальному реабі-
літаційному плані, повинні бути специ-
фічні, вимірювані, досяжні, реалістичні 
та визначені в часі. Оцінка стану функ-
ціонування та можливості чи необхід-
ності пацієнта/пацієнтки отримувати 
послугу з медичної реабілітації на ам-
булаторному та/або стаціонарному 
рівні.

VV Надання послуг з медичної реабілітації 
у сфері охорони здоров’я за напрямом 
нейрореабілітації відповідно до скла-
деного індивідуального реабілітаційно-
го плану та поточний моніторинг стану 
пацієнта/пацієнтки. 

VV Здійснення поточного контролю за 
виконанням та коригування індивіду-
ального реабілітаційного плану з оці-
нюванням прогресу в досягненні намі-
чених мети та завдань за результатами 
реабілітаційного обстеження.

VV Визначення реабілітаційного прогнозу 
мультидисциплінарною командою за ре-
зультатами реабілітаційного обстеження 
для переведення пацієнта/пацієнтки на 
інший етап реабілітації або догляду.

VV Проведення лабораторних обстежень, 
зокрема:
 y розгорнутий клінічний аналіз крові;
 y біохімічний аналіз крові (загальний 
білок, білірубін і його фракції (загаль-
ний, прямий, непрямий), креатинін, 
се човина);

 y глюкоза в цільній крові або сироватці 
крові;

 y С-реактивний білок;
 y загальний аналіз сечі;
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 y інші лабораторні дослідження відпо-
відно до потреб пацієнтів (за умови 
наявності відповідного обладнання 
у закладі та стаціонарного лікування 
пацієнта/пацієнтки).

VV Проведення інструментальних обсте-
жень (за умови наявності відповідного 
обладнання у закладі) або направлен-
ня на інструментальні обстеження до 
інших закладів відповідно до галузевих 
стандартів у сфері охорони здоров’я.

VV Консультування пацієнта/пацієнтки лі-
карем-невропатологом та/або лікарем- 
неврологом дитячим, та лікарями інших 
спеціальностей відповідно до нозології 
та стану пацієнта/пацієнтки.

VV Організація навчання пацієнтів/роди-
ни/доглядачів особливостям догляду, 
запобіганню можливих ускладнень та 
дотриманню рекомендацій на всіх ета-
пах надання допомоги.

VV Психологічний супровід пацієнтів з ура-
женням нервової системи.

VV Харчування пацієнтів в умовах стаціо-
нару.

Умови закупівлі медичних послуг

Умови надання послуги: 
 y амбулаторно та/або стаціонарно.

Підстави надання послуги: 
 y направлення лікаря ПМД, якого обра-
но за декларацією про вибір лікаря;

 y направлення лікуючого лікаря;
 y переведення з іншого закладу/клініч-
ного підрозділу закладу.

Вимоги до організації надання по-
слуги:

TБудівля, що відповідає вимогам ДБН 
В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель 
і споруд». Наявність просторного туа-

лету, обладнаного для осіб, які користу-
ються кріслами-колісними, достатньо 
великого для одночасного перебуван-
ня пацієнта/пацієнтки та фахівця, який 
проводить медичну реабілітацію.

TВзаємодія з іншими надавачами медич-
них послуг для своєчасного та ефек-
тивного надання допомоги пацієнтам.

TЗабезпечення консультування логопе-
да (терапевта мови та мовлення) у за-
кладі або на умовах договору підряду.

TЗабезпечення цілодобового медсестрин-
ського догляду (у разі надання реабіліта-
ційної допомоги в умовах стаціонару).

TЗабезпечення можливості проведення 
лабораторних та інструментальних до-
сліджень у закладі або на умовах дого-
вору підряду. 

TПри наданні послуги в стаціонарних умо-
вах забезпечення щонайменше 45 хви-
лин на день кожної відповідної терапії 
(фізичної терапії, ерготерапії, логопе-
дії) протягом щонайменше 5 днів на 
тиждень.

TВзаємодія з іншими надавачами ме-
дичних послуг, центрами соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді, служ-
бами у справах дітей, територіальними 
центрами соціального обслуговування 
населення, іншими надавачами соці-
альних послуг, в тому числі неурядо-
вими та благодійними організаціями, 
правоохоронними органами, підпри-
ємствами, установами та організація-
ми, засобами масової інформації, ор-
ганами місцевого самоврядування на 
території обслуговування в інтересах 
своєчасного та ефективного надання 
допомоги пацієнтам/пацієнткам.

TНаявність програми з інфекційного 
контролю та дотримання заходів із за-
побігання інфекціям, пов’язаним з на-
данням медичної допомоги, відповідно 
до чинних наказів МОЗ України.
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TНаявність локальних документів з інфек-
ційного контролю за особливо небезпеч-
ними інфекційними хворобами (ОНІХ) 
та запобігання їх розповсюдженню з 
обов’язково відпрацьованим сценарієм 
щодо впровадження протиепідемічного 
режиму у ЗОЗ та його суворого дотри-
мання в організації роботи та наданні 
медичної допомоги в умовах виникнен-
ня пандемії, а також у випадку виникнен-
ня осередку інфікування ОНІХ (зокрема, 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).

TНаявність внутрішньої системи управ-
ління і контролю якості та безпеки 
медичної діяльності з дотриманням 
вимог до їх організації і проведення 
відповідно до чинного законодавства 
із здійсненням безперервного моніто-
рингу індикаторів оцінки та критеріїв 
доступності, якості, безпеки надання 
медичної допомоги за напрямом її на-
дання, ефективного контролю та управ-
ління якістю ЗОЗ для забезпечення 
прав пацієнта/пацієнтки на отримання 
медичної допомоги необхідного обсягу 
та належної якості.

TЗабезпечення оцінки стану здоров’я па - 
цієнта/пацієнтки, в тому числі виявлен-
ня ознак насильства та дотримання 
вимог законодавства в сфері протидії 
насильству. Дотримання прав людини 
у закладі охорони здоров’я, у відповід-
ності до рекомендацій Уповноваженого 
із прав людини Верховної Ради України, 
та положень Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод, Кон-
венції про права осіб із інвалідністю.

Вимоги до спеціалізації та кількості 
фахівців:

TУ закладі:
 y Лікар-невропатолог та/або лікар-не-
вролог дитячий (за умови надання до-
помоги дітям) – щонайменше 2 особа 

з даного переліку, які працюють за ос-
новним місцем роботи в цьому закла-
ді або сумісництвом в цьому закладі.

 y Лікар з фізичної та реабілітаційної ме-
дицини та/або лікар з лікувальної фіз-
культури, та/або лікар з лікувальної 
фізкультури і спортивної медицини, 
та/або лікар-фізіотерапевт – щонай-
менше 2 особи з даного переліку, які 
працюють за основним місцем робо-
ти в цьому закладі.

 y Лікар-психолог та/або психолог, та/
або лікар-психотерапевт – щонаймен-
ше одна особа з даного переліку, яка 
працює за основним місцем роботи 
або сумісництвом в цьому закладі.

 y Фізичний терапевт – щонайменше 2 
особи, які працюють за основним міс-
цем роботи в цьому закладі.

 y Ерготерапевт – щонайменше 2 особи, 
які працюють за основним місцем ро-
боти в цьому закладі.

 y Асистент фізичного терапевта та/або 
асистент ерготерапевт, та/або сестра 
медична з ЛФК, та/або сестра медич-
на з масажу – щонайменше 2 особи, 
які працюють за основним місцем ро-
боти в цьому закладі.

 y Сестра медична – щонайменше 4 осо-
би, які працюють за основним місцем 
роботи в цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання:
 y За місцем надання медичних послуг:
 y тонометр та/або тонометр педіатрич-
ний з манжетками для дітей різного 
віку - щонайменше 2;

 y пульсоксиметр - щонайменше 2;
 y електрокардіограф багатоканальний;
 y термометр безконтактний;
 y глюкометр;
 y кисневий концентратор;
 y монітор пацієнта;
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 y широка кушетка з регуляцією по ви-
соті – щонайменше 2;

 y асистивні технології для забезпечення 
мобільності різного типу і розміру –
крісла колісні, палиці, милиці, ходунки, 
засоби альтернативної комунікації (ко-
мунікативні дошки, книги, пристрої);

 y стандартизовані тести та нестандар-
тизовані набори для проведення те-
рапевтичного оцінювання;

 y ортези, бандажі, слінги;
 y обладнання, матеріали та засоби для 
відновлення участі в активностях по-
всякденного життя, включаючи від-
новлення когнітивних функцій (у тому 
числі допоміжне обладнання);

 y матеріали та засоби для відновлення 
та розвитку ігрових, соціальних нави-
чок та навичок самообслуговування;

 y вертикалізатори різних типів та роз-
мірів;

 y крісло-туалет (у разі надання допомо-
ги стаціонарно) – щонайменше 3;

 y крісло для душа (у разі надання допо-
моги стаціонарно) – щонайменше 3;

 y засоби для позиціонування різних 
форм та розмірів;

 y реабілітаційні пояси для страхування 
пацієнтів під час ходьби – щонаймен-
ше 4;

 y адаптивні засоби та матеріали для 
розвитку навичок ковтання, годуван-
ня та приготування їжі;

 y поручні реабілітаційні вздовж залу 
та/або бруси реабілітаційні у залі фі-
зичної терапії;

 y м’ячі (фітболи) різного розміру і форми;
 y напівсфера балансувальна на плат-
формі;

 y степ платформи;
 y подушка балансир;
 y тренажери для збільшення сили та 
об’єму рухів в суглобах кінцівок;

 y шведська стінка;
 y обладнання, іграшки та/або матеріа-
ли для сенсорної стимуляції;

 y настінні дзеркала та/або мобільне 
дзеркало на коліщатках;

 y меблі та матеріали у залі ерготерапії 
чи іншому доступному приміщенні, 
що симулюють облаштування жит-
лового помешкання для відновлення 
участі в активностях повсякденного 
життя (шафи, стіл, стілець, комп’ютер, 
телефон, дошка для прасування, пра-
ска, великий настінний годинник, ка-
лендар, книги, газети, журнали тощо);

 y обладнання для відновлення сенсор-
них та рухових функцій верхньої кінців-
ки (у тому числі гоніометри, динамоме-
три, пінчметри, комплекти обтяжувачів 
на руки різної ваги, комплекти кілець, 
конусів, прищіпок, терапевтичний плас-
тилін, еспандери, еластичні стрічки, 
панелі з дрібними деталями, крючка-
ми, замками та ключам, ігрові матері-
али тощо);

 y допоміжне обладнання для дотягуван-
ня та хапання, одягання/роздягання та 
адаптивний одяг;

 y кухня та кухонні матеріали для від-
новлення участі у інструментальній 
активності повсякденного життя 
(мийка, плита, мікрохвильова піч, хо-
лодильник, набір ерготерапевтичного 
посуду, чайник електричний);
 y аптечка для надання невідкладної 
допомоги.

Інші вимоги:

TНаявність ліцензії на провадження гос-
подарської діяльності з медичної прак-
тики за спеціальністю фізична та реабі-
літаційна медицина, неврологія та/або 
дитяча неврологія.

TУ разі зміни обсягу наданих медичних 
послуг, що виявлено за результата-
ми аналізу інформації ЕСОЗ про обсяг 
фактично наданих медичних послуг, 
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порівняно із запланованим у договорі 
обсягом медичних послуг, НСЗУ має 
право ініціювати внесення до нього 
змін, але не раніше, ніж через 3 місяці 
після закінчення карантину, встанов-
леного Кабінетом Міністрів України з 
метою запобігання поширенню на те-
риторії України гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коро-
навірусом SARS-CoV-2, чи за 3 місяці до 
закінчення строку дії договору, зважа-
ючи на те, що наступить раніше. Пере-
рахунок в межах суми бюджетних асиг-
нувань, передбачених для відповідного 
пакета медичних послуг, здійснюється 
для всіх надавачів, у яких обсяг нада-
них медичних послуг за договором від-
різняється від запланованого більше, 
ніж на 20%. У разі перевищення сум пе-
рерахунку над сумою бюджетних асиг-
нувань за відповідним пакетом медич-
них послуг, перерахунок здійснюється 
для всіх надавачів медичних послуг 
із застосуванням до скоригованої за-
планованої кількості медичних послуг 
кожного надавача медичних послуг за 
відповідним пакетом медичних послуг 
коригувального коефіцієнту, який роз-
раховується як співвідношення суми 
бюджетних асигнувань до сум пере-
рахунку за кожним пакетом медичних 
послуг. Значення кількості при цьому 
заокруглюється до цілого числа.
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