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ОГЛЯД ЗАКОНОДАВСТВА 

 

₪ ₪ ₪ ₪ 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РЕФОРМИ СИСТЕМИ ФІНАНСУВАННЯ 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В 2017-2020 РОКАХ. 

ПРОЕКТ 

Напрямки роботи МОЗ та терміни виконання: 

1. Запровадження нової моделі фінансування для первинної медичної допомоги. 

Розроблення та затвердження примірних форм документів для здійснення вибору 

громадянами надавачів первинної медичної допомоги, інструкцій щодо їх використання, 

а також порядку надання первинної медичної допомоги - І квартал 2017 р. 

Проведення загальнонаціональної комунікаційної кампанії для здійснення вільного 

вибору громадянами надавачів первинної медичної допомоги, включно з поширенням 

відповідної інформації серед населення та медичних працівників – ІІ - IV квартал 2017 р. 

Розроблення та запровадження навчальних програм для медичних працівників, що 

надають послуги первинної медичної допомоги - протягом 2017 року 

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо 

внесення змін до Закону України про Державний бюджет на 2017 рік з метою переходу 

на новий механізм оплати послуг первинної медичної допомоги з ІІ півріччя 2017 року - 

до квітня 2017 р. 

Забезпечення переходу на новий механізм оплати послуг первинної медичної допомоги з 

1 липня 2017 року – ІІ півріччя 2017 р. 

2. Створення правових основ для нової системи фінансування охорони здоров’я 

Розроблення проекту Закону України Про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

– І квартал 2017р. 

Розроблення проекту Закону України Про державні гарантії надання медичної допомоги 

– ІІ квартал 2017 р. 

Розроблення проекту Закону України Про внесення змін до Закону України про основи 

законодавства України про охорону здоров’я – І квартал 2017 р. 

Спрощення умов отримання ліцензії для лікарів первинної ланки – ІІ квартал 2017 р. 

Розроблення та подання на затвердження Кабінету Міністрів України збалансованого 

пакету пропозицій щодо деталізованого складу державного пакета медичної допомоги на 

плановий рік та пропонований рівень тарифів для оплати відповідних послуг з 

державного бюджету – щороку, починаючи з 2017 р. відповідно до вимог бюджетного 

процесу 

3. Створення єдиного національного замовника медичних послуг.  

Утворення в структурі МОЗ Департаменту “Національна служба здоров’я” – І квартал 

2017 р. 

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Постанови про 

утворення Національної служби здоров’я України і затвердження положення про цей 

орган – І квартал 2017 р. 
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Утворення Національної служби здоров’я України як центрального органу виконавчої 

влади, державна реєстрація зазначеного органу – ІІ квартал 2017 р. 

4. Створення єдиної електронної системи обміну медичною інформацією. Розроблення та 

подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту розпорядження про реалізацію 

пілотного проекту щодо впровадження електронної системи обміну медичною 

інформацією – І квартал 2017 р. 

Забезпечення реєстрації закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну 

допомогу, та медичних працівників цих закладів в єдиній електронній системі обміну 

медичною інформацією – І півріччя 2017 р. 

Забезпечення початку реєстрації пацієнтів в єдиній електронній системі обміну 

медичною інформацією – травень 2017 р. 

Запровадження можливості видачі електронних рецептів за програмою реімбурсації 

вартості лікарських засобів – ІІІ квартал 2017 р.  

Запровадження електронної системи міжнародної класифікації звернень за первинною 

медичною допомогою ICPC-2 – ІІІ квартал 2017 р. 

Отримання експертного висновку та атестату відповідності щодо готовності комплексної 

системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі обміну 

медичною інформацією – до 1 січня 2018 р.  

Розроблення та запровадження навчальних програм для медичних працівників щодо 

використання електронної системи обміну медичною інформацією у закладах, що 

надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну 

допомогу – друге півріччя 2017 р.  

Забезпечення використання єдиної електронної системи обміну медичною інформацією в 

закладах, що надають стаціонарну медичну допомогу - протягом 2018 р.  

5. Перегляд уніфікованих клінічних протоколів для переліку найбільш поширених 

медичних станів та спрощення вимог до ведення паперової звітності в медичних закладах 

Забезпечення доступу до джерел міжнародних уніфікованих клінічних протоколів для 

переліку найбільш поширених медичних станів – ІІ квартал 2017 р. 

Здійснення перекладу та адаптації міжнародних уніфікованих клінічних протоколів для 

України–ІІІ квартал 2017 р.   

 Переклад і адаптація міжнародної класифікації звернення за первинною медичною 

допомогою ІСРС-2 – ІІ квартал 2017 р. 

Розроблення та запровадження навчальних програм для лікарів, що надають первинну 

медичну 

допомогу, щодо використання міжнародних уніфікованих клінічних протоколів та 

міжнародної класифікації звернень за первинною медичною допомогою ICPC-2 – друге 

півріччя 2017 р. 

Спрощення вимог до ведення паперової звітності в медичних закладах, що надають 

первинну медичну допомогу, у зв’язку з переходом на використання електронної системи 

обміну медичною інформацією – ІІ півріччя 2017 р. 

Розроблення та запровадження навчальних програм для лікарів, що надають вторинну 

(спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, щодо 

використання міжнародних уніфікованих клінічних протоколів – протягом 2018 р. 

Спрощення вимог до ведення паперової звітності в медичних закладах, що надають 

вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, у 

зв’язку з переходом на використання електронної системи обміну медичною інформацією 

- протягом 2018 р. 

6.  Запровадження нової моделі фінансування медичної допомоги для вторинної 

(спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. 

Запровадження методики використання діагностично-споріднених груп для обліку 
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наданої медичної допомоги в пілотних закладах охорони здоров’я, що надають 

стаціонарну медичну допомогу - протягом 2017 р. 

Доопрацювання та затвердження методики використання діагностично-споріднених груп 

для обліку наданої медичної допомоги в закладах охорони здоров’я, що надають 

стаціонарну медичну допомогу - ІІ півріччя 2017 р. 

Запровадження методики використання діагностично-споріднених груп для обліку 

наданої медичної допомоги у всіх закладах охорони здоров’я, що надають стаціонарну 

медичну допомогу – протягом 2018 р. 

Розроблення та затвердження нормативно-правових актів для запровадження нової 

моделі фінансування медичної допомоги для вторинної (спеціалізованої) та третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги – протягом 2017 р. 

Розроблення та запровадження навчальних програм щодо нових методів фінансування 

для медичних працівників та керівників закладів охорони здоров’я, що надають послуги 

вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги – 

протягом 2017-2018 рр. 

Забезпечення переходу на оплату послуг вторинної (спеціалізованої) та третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги за новим методом у повному обсязі в межах 

гарантованого пакету медичної допомоги для всіх закладів охорони здоров’я - протягом 

2019-2020років  

Затвердження методики аналізу витрат (собівартості медичних послуг) закладів охорони 

здоров’я – І півріччя 2017 р. 

Проведення загальнонаціональної інформаційної кампанії для роз’яснення змін у системі 

фінансування вторинної (спеціалізованої) та третинної (високо-спеціалізованої) медичної 

допомоги - ІV квартал 2017 року – протягом 2018 року 

7. Створення госпітальних округів Затвердження Примірного положення про госпітальний 

округ – І квартал 2017 р. 

Подання на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій щодо переліку та складу 

госпітальних округів - І квартал 2017 р. 

Розробка та затвердження рамкових вимог до лікарень інтенсивного лікування І та ІІ 

рівнів – І квартал 2017 р. 

Забезпечення методологічної підтримки органів місцевої влади та місцевого 

самоврядування в процесі створення госпітальних округів, започаткування діяльності 

госпітальних рад та розробки багаторічних планів розвитку госпітальних округів - 

протягом 2017 року 

Розробка та затвердження програми інвестиційної підтримки розвитку госпітальних 

округів – ІІпівріччя 2017 р. 

Запровадження програми інвестиційної підтримки госпітальних округів згідно з 

багаторічними планами їх розвитку – ІІ півріччя 2017 р. і надалі 

 

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/pre_20170208_b.html  
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У РАМКАХ ІНФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ПРО ПІДГОТОВКУ ТА ПЕРЕБІГ 

РЕФОРМИ ПЕРВИННОЇ ЛАНКИ, МОЗ УКРАЇНИ ВІДПОВІДАЄ НА 

НАЙПОШИРЕНІШІ ЗАПИТАННЯ, ЩО НАДІЙШЛИ НА АДРЕСУ МІНІСТЕРСТВА. 
19.01.2017 

1. Як обрати свого лікаря? 
Основний принцип вибору лікаря: вільне рішення людини. Залежно від того, наскільки вона 

задоволена послугами цього лікаря (якістю, знаннями, уважністю, ввічливістю тощо), а 

також наскільки зручно користуватися саме цією медичною практикою (розташування, 

доступність, комфорт). Кожен має вибрати того лікаря, якому зможе довіряти. 

Не соромтеся запитувати потенційного лікаря про його освіту, досвід та інші професійні 

ознаки, які Вас цікавлять. 

На перших етапах реформи громадяни при виборі сімейного лікаря будуть спиратись 

здебільшого на власний досвід, особисті враження та рекомендації знайомих. Однак із часом 

з’являтиметься все більше об’єктивної інформації для вибору або зміни сімейного лікаря. В 

електронній системі E-Health зберуть чимало даних про лікарів (освіта, досвід) та їх 

діяльність (наприклад, середня тривалість консультацій, частота відмов від цього лікаря 

серед пацієнтів, охоплення приписаного населення профілактичними процедурами, 

перевищення середніх показників призначення антибіотиків тощо). На основі цих 

об’єктивних параметрів згодом з’являться рейтинги лікарів та медичних практик, на які 

зможуть орієнтуватись пацієнти у своєму виборі. 

Важливий фактор у рішенні про вибір лікаря – розуміння, що це рішення можна буде 

змінити в майбутньому. 

Навіть якщо ви відчуваєте, що інформації недостатньо, все одно варто обов’язково вибрати 

свого лікаря якомога швидше (і змінити його, якщо співпраця не складеться). По-перше, 

тому що лікарі матимуть обмежену квоту на обслуговування певної кількості пацієнтів, і 

варто не «спізнитися» втрапити до хорошого фахівця. По-друге, навіть якщо зараз ви не 

відчуваєте проблем зі здоров’ям, пам’ятайте, що в обов’язки сімейного лікаря входитиме 

набір профілактичних процедур і обстежень, які важливі для вашого здоров’я. 

2. Коли почнеться приписна кампанія з сімейним лікарем? Скільки часу вона 

триватиме? 
Можливість почати приписну кампанію регіони отримають навесні, виконавши перед цим 

кілька обов’язкових підготовчих кроків. Залежно від готовності областей, визначать і час 

початку приписної кампанії. Від того моменту кампанія триватиме постійно, але бажано 

зробити свій вибір протягом весни, щоб ваше рішення вплинуло на обсяг фінансування 

відповідного лікаря уже влітку. 

3. Договір буде у паперовому вигляді чи електронному? Який юридичний статус цього 

договору? 
Пацієнт і лікар підписуватимуть декларацію про вибір лікаря пацієнтом – це буде швидкий і 

зручний для пацієнта процес. У документі будуть вказані реквізити сторін: основні дані про 

пацієнта (ім’я, прізвище, дата народження, контактні дані, номер паспорту), про лікаря (ім’я, 

прізвище, інформація про освіту і кваліфікацію, контактні дані тощо), а також про заклад, де 

працює лікар, чи лікар з приватною практикою (код, інформація про ліцензію тощо). 

При підписанні декларації кожен пацієнт зможе отримати копію Порядку надання первинної 

медичної допомоги, затвердженого МОЗ. Цей Порядок чітко описуватиме, на яку 

гарантовану первинну медичну допомогу зможе розраховувати пацієнт і якими є обов’язки 

сімейного лікаря. 

Усю інформацію щодо декларації внесуть до електронної системи, але свій примірник 

пацієнт (за бажання) може отримати в паперовому вигляді. 

- Під час реформи первинної медичної допомоги уже цього року планують скасувати велику 

кількість паперової статистичної звітності (частину даних вноситимуть електронно, а деякі 

мають скасувати взагалі, оскільки їх майже не використовують на практиці і це лише забирає 
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час на заповнення різних форм). Відповідно, внаслідок реформи кількість друкованих 

бланків та витраченого паперу значно скоротиться. 

- Декларація про вибір лікаря пацієнтом буде підставою для отримання лікарем коштів за 

обслуговування пацієнта (у разі дотримання лікарем встановленого Порядку надання 

первинної медичної допомоги). 

4. Де можна ознайомитися з договором? Що в ньому буде? 
Наразі уже розробили як проект Декларації про вибір лікаря пацієнтом, так і проект Порядку 

надання первинної медичної допомоги. Ці документи винесуть на обговорення з широкою 

професійною спільнотою та місцевими органами влади у лютому. Відразу після 

затвердження цих документів, їх оприлюднять на сайті міністерства та місцевих державних 

адміністрацій, а також активно поширюватимуть серед громадськості. 

Порядок надання медичної допомоги визначатиме обов’язки лікаря і те, яку саме первинну 

медичну допомогу гарантовано нададуть пацієнту і оплатять із бюджету. 

Передусім визначать принципи надання первинної медичної допомоги. Наприклад, що цю 

допомогу надають усім громадянам, незалежно від їх соціального статусу, доходу, 

національності і віросповідання. Також що допомога повинна забезпечувати персональний 

підхід до кожного пацієнта і адаптуватися до індивідуальних потреб. Що лікар має 

гарантувати повну конфіденційність даних про здоров’я пацієнтів. А також діяти виключно 

на основі доказової медицини: тобто, використовувати лише ті методи лікування та 

діагностики, ефективність яких довели в наукових клінічних дослідженнях. 

Порядок надання первинної допомоги також міститиме перелік функцій, виконання яких має 

гарантовано забезпечити лікар. Цей перелік визначить, які конкретні види допомоги лікар 

має надати у разі потреби і на що може розраховувати пацієнт. Наприклад, цей перелік 

включатиме обов’язкове надання допомоги хворим з гострими захворюваннями, травмами, 

отруєннями, надання першої медичної допомоги, надання (у разі медичної потреби) 

допомоги вдома, проведення щеплень тощо. Крім того, до нього увійде проведення простих 

аналізів із використанням швидких тестів, збір біологічного матеріалу для виконання 

складніших лабораторних досліджень. 

5. Як буде приходити на виклик лікар, якщо він працює в іншому районі міста? 
Порядок надання медичної допомоги та відповідні протоколи встановлюватимуть перелік 

показань, коли лікар зобов’язаний надати допомогу з виїздом до пацієнта. В усіх інших 

випадках лікар сам визначатиме доцільність відвідування ним чи медсестрою хворого. 

Якщо пацієнт розраховує на добровільну додаткову увагу лікаря і не отримує її через те, що 

живе в іншому районі, він може змінити лікаря або відвідувати його, використовуючи 

особистий транспорт. 

6. Хто обслуговуватиме пацієнтів, якщо лікар захворів або у відпустці? 
Однією з вимог до надавача медичних послуг є гарантоване забезпечення пацієнта іншим 

лікарем (тимчасово), якщо обраний постійний лікар хворіє, перебуває у відпустці або 

відсутній з інших причин. Як правило, лікарі домовляються між собою щодо заміщення 

свого колеги. 

7. Як поміняти лікаря в сільській місцевості, якщо там немає вибору? 
У селі медична допомога має свою специфіку (демографічну, географічну, кадрову). Однак у 

громад з початком медичної реформи є унікальна можливість суттєво покращити первинну 

допомогу: 

Громади зможуть залучати перспективних сімейних лікарів, створюючи для них гарні умови 

життя і праці. Нещодавнє опитування МОЗ засвідчило, що кваліфіковані сімейні лікарі 

готові працювати в сільських громадах, якщо на додаток до хорошої зарплати вони матимуть 

житло з водопостачанням і опаленням, обладнане місце роботи та відшкодування витрат на 

пальне для службового транспорту. Якщо ж мешканці відчуватимуть, що лікар, який 

користується наданими благами, не виправдовує їх очікувань, вони можуть вимагати його 

заміни. 
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Нова модель фінансування створює стимули для лікарів у сільській місцевості активно 

обслуговувати якомога більшу кількість пацієнтів, в тому числі із інших громад. Дохід не 

буде розподілятися на видатки за кошторисом, заклад або лікар з приватною практикою 

зможуть самі вирішувати, куди витрачати свої кошти. 

8. Де обслуговуватимуть людину, якщо вона не підписала договір? 
На першому етапі реформи, якщо у людини виникла потреба звернутися до лікаря, а 

декларацію ще не уклали, не варто хвилюватись: слід звертатись до відповідного закладу і 

отримати допомогу. Однак підписання декларації не слід відкладати, аби отримати 

фінансування на медичну допомогу в майбутньому. 

Якщо ж людина свідомо відмовляється підписувати декларацію, їй доведеться з власної 

кишені сплачувати лікування у сімейного лікаря (терапевта, педіатра). 

9. Як поміняти лікаря, якщо якість його роботи не задовольняє? І як 

перенаправлятимуть гроші, якщо за договором він вже отримав фінансування за 

пацієнта? 
Зміна лікаря відбуватиметься автоматично шляхом підписання декларації про вибір іншого 

лікаря. Факт вибору нового лікаря автоматично анулює декларацію про вибір попереднього. 

Така процедура буде можливою внаслідок використання електронної системи. 

Якщо пацієнт підписує декларацію з іншим лікарем, то відповідні кошти надходитимуть 

туди, де працює цей новий лікар, починаючи з наступного періоду (кварталу), і більше не 

перераховуються туди, де пацієнта обслуговували раніше. 

10. Чи має право лікар відмовитись підписувати або розірвати договір з пацієнтом? 
Лікар не має права відмовитись, якщо кількість його пацієнтів менша за визначену норму. 

Водночас для нього встановлять верхню межу на кількість людей, яких він може 

обслуговувати. Відповідно, якщо лікар вичерпав свій ліміт на приписаних пацієнтів, він не 

зможе підписати декларацію з пацієнтом. 

Лікар може залишити практику або втратити можливість обслуговувати своїх пацієнтів з 

інших об’єктивних причин. У такому випадку його пацієнтам необхідно буде обрати іншого 

лікаря і підписати з ним нову декларацію про вибір. 

11. Хто вноситиме інформацію про пацієнта в електронну картку і скільки на це треба 

часу? 
Процедура внесення інформації про пацієнта в електронну систему буде дуже простою і не 

потребуватиме багато часу і глибоких технічних знань. 

Внесення інформації про пацієнта в електронну систему буде обов’язком медичної практики, 

в якій працює обраний пацієнтом сімейний лікар (центру ПМД, амбулаторії тощо). Хто саме 

з працівників буде це робити – внутрішнє рішення цього підприємства. 

12. Як оплачуватимуть роботу лікаря, поки він не набрав 2000 пацієнтів? 
Під час короткого перехідного періоду всі надавачі первинної медичної допомоги будуть 

отримувати певний рівень «базового фінансування», незалежно від того, яку кількість 

пацієнтів вони встигли приписати. Однак рівень цього «базового фінансування» буде 

меншим, ніж дохід тих, хто активно провів приписну кампанію і вчасно перейшов на 

страхову модель фінансування первинної допомоги. Разом з тим, існуватиме чітка дата, після 

якої базове фінансування припинять і весь дохід первинних медичних практик 

визначатиметься виключно за тарифом на одного приписаного пацієнта. 

13. Чи має право лікар обслуговувати більше пацієнтів, ніж встановлює норма? 
Загалом лікар не матиме такого права. Адже завелика кількість пацієнтів може призвести до 

ситуацій, коли у нього не буде достатньо часу і уваги для їх обслуговування. Водночас 

будуть передбачені окремі випадки і обставини, за яких можливі винятки з цього правила 

(наприклад, якщо в окремих сільських районах через брак медичних кадрів лікар вимушений 

обслуговувати кілька сіл). 

14. Чи будуть приймати пацієнта на вторинному рівні без направлення, якщо там ще не 

працює страхова медицина? 
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Реформу вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги почнуть запроваджувати з 2018 

року. Вона відбуватиметься поетапно. До цього часу обслуговування громадян в лікарнях та 

у лікарів-спеціалістів на амбулаторному рівні здійснюватимуть без змін, на основі чинної 

моделі. Пацієнтів будуть приймати, як і раніше. 

15. Куди скаржитись на лікаря, якщо виник конфлікт? Хто перевірятиме якість його 

роботи і правильність призначень? 
Перевіряти, чи робота лікаря відповідає вимогам Порядку надання первинної медичної 

допомоги, будуть територіальні органи Національної служби здоров’я (НСЗ). До її створення 

ці функції виконуватимуть працівники обласних департаментів охорони здоров’я, в чиї 

обов’язки це введуть, і які матимуть відповідну кваліфікацію і ресурси. Територіальний 

орган відповідатиме за виконання угод між лікарем і пацієнтом у межах відповідної 

території. 

Пацієнти зможуть надавати скарги в територіальне управління НСЗ, для чого запровадять 

спеціальні зручні канали (гарячі лінії тощо). 

Використання електронної системи обліку медичної інформації зробить процес перевірки 

діяльності сімейних лікарів значно швидшим і ефективнішим. Працівники НСЗ бачитимуть у 

режимі реального часу випадки підозрілих відхилень від середнього в показниках роботи 

сімейних лікарів (наприклад, вищу від середнього по країні частоту призначення 

антибіотиків або нижчу від середнього по країні частоту здійснення певних лабораторних 

аналізів). Це дозволить спрямовувати перевірки в найбільш проблемні місця і оперативно 

вирішувати питання. 

16. Яке обладнання буде у сімейного лікаря? Хто його має цим забезпечити? 
У сімейного лікаря має бути те обладнання, яке йому необхідно, щоб виконати Порядок 

надання первинної медичної допомоги. Потрібно усунути зайві вимоги до оснащення і 

спростити критерії ліцензування медичної практики, водночас забезпечивши спроможність 

лікарів виконувати свої обов’язки. 

Надання первинної медичної допомоги не повинно передбачати використання 

високоспеціалізованого обладнання. Очікується, що більшість устаткування буде відносно 

недорогим. Більш спеціалізовані процедури та лабораторні аналізи надаватимуть у 

спеціалізованих закладах і це оплачуватимуть окремо. 

Обладнання, необхідне сімейному лікарю, має забезпечити власник медичної практики, де 

цей лікар працює (громада, місцева влада) або ж сам лікар, якщо він веде приватну практику. 

Власник закладу або лікар із приватною практикою можуть використовувати для таких 

інвестицій різні джерела, в тому числі частину коштів, отриманих у вигляді тарифу за 

діяльність. 

17. Що робити пацієнту, якщо він «вичерпав» ліміт послуг, які включені до 

гарантованого пакету послуг? (багато аналізів, додаткове УЗД чи кардіограма) 
В межах гарантованого пакету первинної медичної допомоги пацієнт отримуватиме все 

безкоштовно, незалежно від того, скільки відповідних процедур чи аналізів призначив лікар. 

18. Чи повинен сімейний лікар обслуговувати всю родину? Чи дитина може бути 

записана окремо до педіатра? 
При бажанні кожен член родини може бути записаний до іншого лікаря (в тому числі діти). 

19. Якщо людина протягом року живе у різних місцях, зі скількома лікарями можна 

підписати договір? 
Пацієнт може підписати декларацію лише з одним лікарем, але передбачена можливість 

міняти цей вибір. Разом із тим, часта зміна лікаря – це не лише неефективно, але й знижує 

якість допомоги: сімейний лікар повинен добре знати людину, історію її здоров’я та 

лікування. 

Екстрену медичну допомогу надаватимуть за місцем перебування пацієнта незалежно від 

того, де він проживає і де перебуває його сімейний лікар. Якщо людині стає зле під час 

кількамісячного відрядження чи подорожі, вона зможе викликати швидку там, де стався цей 
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випадок. Якщо ж ситуація не вимагає виклику «швидкої», сімейний лікар зможе надати 

консультацію у будь-який час телефоном. Ця консультація буде найбільш ефективною, якщо 

її надаватиме лікар, добре знайомий з історією хвороби людини. Більшість 

непередбачуваних ситуацій можна вирішити таким чином без зміни сімейного лікаря 

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/pre_20170119_a.html  

 

 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 

від 30 листопада 2016 р. № 932 

Київ 

Про затвердження Порядку створення госпітальних округів 

Відповідно до частини одинадцятої статті 35
2
 Основ законодавства України про охорону 

здоров’я Кабінет Міністрів України постановляє: 

1. Затвердити Порядок створення госпітальних округів, що додається. 

2. Установити, що госпітальні округи починають функціонувати з дати затвердження їх 

переліку та складу Кабінетом Міністрів України. 

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним державним адміністраціям у 

місячний строк подати Міністерству охорони здоров’я пропозиції щодо переліку та складу 

госпітальних округів згідно з Порядком, затвердженим цією постановою. 

4. Міністерству охорони здоров’я: 

затвердити у місячний строк примірне положення про госпітальний округ; 

розробити і подати Кабінетові Міністрів України до 1 лютого 2017 р. проект нормативно-

правового акта щодо затвердження переліку та складу госпітальних округів.  

5. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 24 

жовтня 2012 р. № 1113 “Про затвердження Порядку створення госпітальних округів у 

Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві” (Офіційний вісник України, 

2012 р., № 92, ст. 3736). 

 

  

 Прем’єр-міністр України 

   

В. ГРОЙСМАН 

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/pre_20170119_a.html
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Статус: Чинний 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

N 2 03.01.2017 

м.Київ 

Про затвердження суттєвих поправок до 

протоколів клінічних випробувань 
 

 

Відповідно до статті 7 Закону України «Про лікарські засоби», підпункту 2.4 пункту 2 

розділу Х Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи 

матеріалів клінічних випробувань, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я 

України від 23 вересня 2009 року № 690 «Про затвердження Порядку проведення клінічних 

випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і Типового 

положення про комісії з питань етики», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 

жовтня 2009 року за № 1010/17026 (в редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України 

від 12 липня 2012 року № 523), та абзацу сорок четвертого підпункту 10 пункту 4 Положення 

про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 25 березня 2015 року № 267, на підставі висновків експертизи матеріалів щодо 

затвердження суттєвих поправок до протоколів клінічних випробувань, наданих Державним 

підприємством «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України», 

  

НАКАЗУЮ: 

 1. Внести суттєві поправки до протоколів клінічних випробувань згідно з 

додатками (додатки 1 – 32) 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ілика Р.Р. 

  

В.о. Міністра У. СУПРУН 

Адреса сторінки на веб-сайті МОЗ України: www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20170103_2.html 

Науково-педагогічні працівники Академії подали заявки (нововведення) в 

Укрмедпатентінформ МОЗ України 

 

http://www.moz.gov.ua/docfiles/dn_20170103_2_dod.pdf
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20170103_2.html
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На виконання наказу МОЗ України від 

13.11.2013 № 969/97 «Про удосконалення 

впровадження досягнень медичної науки у 

сферу охорони здоров’я» 6 грудня 2016 року 

працівники відділу наукової медичної 

інформації НМАПО імені П. Л. Шупика під 

керівництвом проректора з наукової роботи 

професора Савичук Н. О. подали до 

Українського центру наукової медичної 

інформації та патентно-ліцензійної роботи 

МОЗ України 93 заявки на включення 

наукового повідомлення до Переліку 

наукової (науково-технічної) продукції, 

призначеної для впровадження досягнень 

медичної науки у сфері охорони здоров’я на 

2017 рік. 

Заявки на включення наукового 

повідомлення до переліку наукової (науково 

– технічної) продукції, призначеної для 

впровадження досягнень медичної науки у 

сферу охорони здоров’я  НМАПО імені 

П. Л. Шупика на 2017 рік. 
 

http://nmapo.edu.ua/images/Novosti/09_12_16-5.pdf
http://nmapo.edu.ua/images/Novosti/09_12_16-5.pdf
http://nmapo.edu.ua/images/Novosti/09_12_16-5.pdf
http://nmapo.edu.ua/images/Novosti/09_12_16-5.pdf
http://nmapo.edu.ua/images/Novosti/09_12_16-5.pdf
http://nmapo.edu.ua/images/Novosti/09_12_16-5.pdf
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Заявки на включення наукового повідомлення до переліку наукової 

(науково–технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень 

медичної науки у сферу охорони здоров’я   

ІСМ НМАПО імені П. Л. Шупика на 2017 р. 

 

№ Назва Автори 

1.  Інновації в лікуванні гострих респіраторних вірусних інфекцій 

коронавірусної етіології у дорослих 

Дуда О. К.,  

Коцюбайло Л. П. 

2.  Діагностика та екстрена медична допомога при комах на тлі 

цукрового діабету 

Зозуля І.С.,  

Зозуля А.І.,  

Волосовець А.О. 

3.  Алгоритм надання екстреної медичної допомоги при міастенічному 

та холінергічному кризах 

Зозуля І.С.  

Зозуля А.І. 

Боброва В.І. Волосовець А.О. 

4.  Алгоритм обстеження та надання невідкладної допомоги при 

гострому нападі хвороби Меньєра 

Зозуля І.С.  

Зозуля А.І.  

Волосовець А.О. 

5.  Алгоритм надання екстреної медичної допомоги при епілептичному 

нападі 

Зозуля І.С.  

Зозуля А.І. Волосовець А.О. 

6.  Комплекс клінічних форм психічних розладів, які спостерігаються у 

дітей в умовах сучасного соціального стресу 

Мішиєв В.Д.,  

Семенова І.О.,  

Макаренко С.М. 

7.  Алгоритм діагностики та лікування хворих на невропатію 

лицевого нерва 

Свиридова Н.К. 

Чуприна Г.М. 

Парнікоза Т.П.  

Дригант Л.П.  

Павлюк Н.П. 

8.  Методика SWOT-аналізу національної та міжнародної допомоги при 

подоланні медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій 

природного характеру 

Мазуренко О.В.,  

Рощін Г.Г. 

9.  Вплив рівня тиреотропного гормону на частоту і вираженість 

факторів кардіоваскулярного ризику у хворих на артеріальну 

гіпертензію середнього та похилого віку 

Приходько В.Ю.,  

Конононеко О.А.,  

Мікропуло І.Р. 

10.  Спосіб лікування хворих з ексудативним 

плевритом туберкульозного генезу 

Фещенко Ю. І.,  

Мельник В.М.,  

Опанасенко М. С. 

11.  Спосіб оцінки активності ювенільного ревматоїдного артриту Бережний В.В.,  

Марушко Т.В.,  

Маменко М.Є. та ін. 

12.  Спосіб лікування ювенільного ревматоїдного артриту Бережний В.В.,  

Марушко Т.В.,  

Маменко М.Є. та ін. 

13.  Комплекс психологічного скринінгу нервово-психічної 

нестійкості та схильності до агресії працівників правоохоронних 

органів 

Мішиєв В.Д.,  

Гриневич Є.Г.,  

Омелянович В.Ю. 

14.  Спосіб прогнозування виникнення серцево-судинних ускладнень у 

пацієнтів без дисліпідемії 

Хіміон Л. В.,  

Ватага В. В. 

15.  Спосіб прогнозування асимптомного стенозуючого 

атеросклеротичного ураження сонних артерій у хворих на 

цукровий діабет 2 типу 

Хіміон Л.В.,  

Рибицька М.О. 
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16.  Розробка локального протоколу паліативної медичної допомоги при 

лікуванні хронічного больового синдрому 

Матюха Л.Ф.  

Бабінець Л.С.,  

Медведовська Н.В.,  

Коваленко О.Є. та ін. 

17.  Розробка заходів профілактики вродженої патології, спонтанних 

викиднів та безплідності в рамках надання первинної медико-

санітарної допомоги 

Тимченко О.І., 

Гойда Н.Г., 

Матюха Л.Ф. та ін. 

18.  Ведення пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця 

лікарем загальної практики – сімейної медицини 

Матюха Л.Ф.,  

Клименко Л.В.,  

Процюк О.В., 

Малютіна Л.Г. та ін. 

19.  Спосіб анатомо-функціональної оцінки поєднаної закритою 

абдомінальної травми з гіпотермією 

Рощін Г.Г.,  

Кузьмін В.Ю.,  

Крилюк В.О. та ін. 

20.  Спосіб прогностичної оцінки ризику реалізації повторних суспільно 

небезпечних діянь хворими на шизофренію 

Мішиєв В.Д.,  

Гриневич Є.Г.,  

Кушнір А.М. 

21.  Оцінка неврологічного дефіциту у хворих з хронічною ішемічною 

мозку на тлі стенокардії напруги 

Інгула Н.І.,  

Парнікоза Т.П.,  

Середа В.Г.,  

Ханенко Н.В.,  

Чередніченко Т.В.,  

Кравчук Н.О. 

22.  Порівняльний аналіз показників добового профілю 

артеріального тиску у хворих з первинним та вторинним 

інсультом 

Микитей О.М.,  

Чуприна Г.М.,  

Труфанов Є.О.,  

Ханенко Н.В.,  

Парнікоза Т.П.,  

Довгий І.Л. 

23.  Застосування скальпової акупунктури при зорових порушеннях та 

больових синдромах орбітальної ділянки внаслідок 

ретробульбарного невриту у пацієнтів з розсіяним склерозом 

Чуприна Г. М.,  

Труфанов Є. О.,  

Парнікоза Т. П. 

24.  Вплив вегетативної нервової системи на розвиток хронічної 

серцевої недостатності у хворих з хронічною ішемією мозку в 

поєднанні з інфарктом міокарда 

Кравчук Н.О.,  

Інгула Н.І., 

Ханенко Н.В.,  

Парнікоза Т.П., 

Сулік Р.В. 

25.  Особливості фармакотерапії і харчування паліативних пацієнтів 

похилого віку 

Губський Ю.І.,  

Царенко А.В.,  

Чайковська В.В.,  

Шекера О.Г.,  

Толстих О.І.,  

Кухарчук Х.М.,  

Панасенко М.С. 

26.  Наукове обґрунтування інноваційної організаційно-функціональної 

моделі надання паліативної допомоги людям літнього віку 

Губський Ю.І.,  

Царенко А.В.,  

Чайковська В.В.,  

Шекера О.Г.,  

Гойда Н.Г.,  

Толстих О.І.,  

Мельник Д.В. 
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Міжнародне, державне та галузеве визнання  

науково-педагогічних працівників Інституту сімейної медицини у 2016 р. 

 
НПП Інституту сімейної медицини, 

яким присвоєно почесне звання, які 

були обрані академіком або членом-

коресподентом НАН, НАМН, чи 

НАПН України, або які були 

відзначені державними нагородами  

1. Гаврисюк В. К. – обраний членом-кореспондентом НАМН України  

(кафедра фтизіатрії і пульмонології) 

2. Сличко І. Й. – присвоєно звання «Заслужений лікар України»  

(Указ Президента України від 17 червня 2016 року №257/2016). 

(кафедра медицини катастроф та військової медичної підготовки) 

НПП Інституту сімейної медицини, 

яким присуджено державну або 

іменну премію чи премію НАН, 

НАМН, за кращу наукову роботу  

1. Гуменюк Г. Л. – премія НАМН України  21 травня 2016 р.  

(кафедра фтизіатрії і пульмонології) 

НПП Інституту сімейної медицини, 

які відзначені державними 

нагородами (ордени, медалі)  

1. Сличко І. Й. – медаль «За сприяння Збройним Силам України» 

(Наказ Міністра оборони України від 16 червня 2016 року №542)  

(кафедра медицини катастроф та військової медичної підготовки) 

2. Гриневич Є. Г. - медаль «За співпрацю з внутрішніми військами 

МВС України»  

(наказ Командуючого внутрішніми військами МВС України від 

05.12.2016 № 39о/с)  

(кафедра загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології) 

НПП Інституту сімейної медицини, 

які відзначені Президентом України, 

Верховною Радою і Кабінетом 

Міністрів України (почесні грамоти, 

подяки)  

1. Шекера О. Г. - Почесна Грамота заступника Комітету Верховної 

Ради України з питань охорони здоров’я (кафедра сімейної 

медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги) 

НПП Інституту сімейної медицини, 

які відзначені нагородами 

міністерств, відомств та органів 

місцевої влади   

1. Стаднюк Л. А. – Подяка МОЗ України  «За вагомі досягнення у 

професійній діяльності та сумлінну працю»  

(наказ МОЗ України від 30.05.2016 № 68-Кн)  

(кафедра терапії і геріатрії) 

2. Хіміон Л. В. - Почесна грамота Київської обласної ради  

 (кафедра сімейної медицини) 

3. Ткаченко В. І. - Подяка МОЗ України  «За вагомі досягнення у 

професійній діяльності та сумлінну працю»  

(наказ МОЗ України від 01.03.2016  №18-Кн) 

(кафедра сімейної медицини) 

4.  Бухановська Т.М. - Подяка МОЗ України спільно з Дитячим 

Фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні (кафедра сімейної медицини та 

амбулаторно-поліклінічної допомоги) 

5. Сіліна Т. М. - Подяка від МОЗ України спільно з дитячим Фондом 

ООН (ЮНІСЕФ) в Україні «За особистий внесок в розвиток 

ефективного консультування вагітних спеціалістами загальної 

практики первинної медичної допомоги» (кафедра сімейної 

медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги) 

6. Свиридова Н. К. – Подяка Українського спеціалізованого  

диспансеру радіаційного захисту населення МОЗ України (кафедра 

неврології та рефлексотерапії)  

НПП Інституту сімейної медицини, 

які одержали міжнародні відзнаки 

(людина року; міжнародні премії і 

нагороди; премії і нагороди академій 

зарубіжних країн тощо) 

1. Шекера О. Г. - Грамота МОЗ Республіка Молдова «За розвиток 

міжнародної співпраці щодо здоров’я суспільства між Україною та 

Республіка Молдова» (директор Інституту сімейної медицини)  

2. Матюха Л. Ф. – Подяка за багаторічну співпрацю з Програмою 

USAID «Здоров’я жінок України», професійність і вагомий внесок в 

покращення послуг з питань планування сім ї  та збереження 

репродуктивного здоров’я (кафедра сімейної медицини та 

амбулаторно-поліклінічної допомоги) 
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Майстер-клас для лікарів загальної практики – сімейних лікарів  

ЦПМСД з безконтактної тонометрії 
 

15 грудня 2016 р. в рамках співпраці Асоціації сімейних лікарів міста Києва та Київської 

області й співробітників кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги 

Інституту сімейної медицини Національної медичної академії післядипломної освіти імені 

П. Л. Шупика з сімейними лікарями на базі «Центру первинної медико-санітарної допомоги 

№1 Голосіївсього району м. Києва» 

професором Медведовською Н. В. був 

проведений консультативний прийом з 

офтальмології, в межах якого відбувся майстер-

клас для лікарів загальної практики – сімейних 

лікарів ЦПМСД з безконтактної тонометрії 

портативним індикатором внутріочного тиску, 

огляду очного дна з використанням прямого 

офтальмоскопа, визначення гостроти зору з 

корекцією та без, дзеркальної офтальмоскопії. 

Можливістю отримати консультацію професора 

Медведовської Н. В. скористалися понад 60 

пацієнтів. Активну участь у заході взяли клінічні ординатори кафедри сімейної медицини та 

амбулаторно-поліклінічної допомоги Шевчик А. А. та Блажієвський М. В. 

http://nmapo.edu.ua/  

 

Підготовка лікарів-інтернів Інституту сімейної медицини 

до складання іспиту «КРОК – 3» 

07.02.2017 р. в Актовій залі НМАПО імені П. Л. Шупика відбулася зустріч керівництва Академії 

та Інституту сімейної медицини з лікарями-інтернами щодо підготовки до складання 

ліцензійного іспиту «Крок – 3. Загальна лікарська підготовка». 

У вступній промові перший проректор 

НМАПО імені П. Л. Шупика чл.-кор. НАМН 

України професор Вдовиченко Ю. П. надав 

загальну інформацію щодо проведення 

тестових екзаменів ліцензійних іспитів у 

2017 р. 

Більш детально дав роз’яснення, відповідно 

до листа МОЗ України від 24.01.2017 

№ 01.6/10/1594, директор Інституту сімейної 

медицини НМАПО імені П. Л. Шупика професор 

Шекера О. Г., який відмітив, що оцінювання стану 

медичної освіти в Україні у порівнянні з 

міжнародними стандартами, зокрема 

http://nmapo.edu.ua/


19 

 

американськими буде здійснено під час ліцензійного іспиту «Крок–3 . Загальна лікарська 

підготовка», за якими надання невідкладної медичної допомоги в Україні та світі здійснюється за 

подібними протоколами. У ліцензійний іспит «Крок – 3. Загальна лікарська підготовка» буде 

включено субтест (50 завдань) з надання допомоги при невідкладних станах, який складається із 

тестових завдань іспиту USMLE (United States Medical Licensing Examination – «Екзамен з 

Отримання медичної Ліцензії США» ) 

 

Поряд з цим, прозвучали виступи завідувача 

кафедри сімейної медицини професора 

Хіміон Л. В. та представника студентського 

самоврядування Вербівська К. С., які націлила 

присутніх слухачів лікарів-інтернів на серйозну 

підготовку до ліцензійного іспиту. 

Підводячи підсумок професор Шекера О. Г. 

побажав лікарям-інтернам успішних результатів при здачі ліцензійного іспиту «Крок – 3. 

Загальна лікарська підготовка» та згідно графіку, під час підготовки до іспиту, пройти 

тестування в системі ІЛІАС. 

https://nmapo.edu.ua/index.php/uk/vitaemo-koleg-z-dnem-narodzhennya/4763-pidgotovka-likariv-interniv-institutu-simejnoji-meditsini-do-

skladannya-ispitu-krok-3  

КАФЕДРА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ ІСМ НМАПО ІМ. П. Л. ШУПИКА 

 ПРОВЕЛА ВИЇЗДНИЙ ЦИКЛ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ 
 

 

З 21 листопада по 5 грудня 2016 р. на кафедрі інфекційних хвороб Інституту сімейної 

медицини НМАПО імені П. Л. Шупика було проведено виїзний цикл тематичного 

удосконалення на тему «Сучасні питання діагностики та лікування хворих на кишкові 

інфекції, вірусні гепатити та ВІЛ-інфекцію\СНІД» для лікарів різного фаху Київської міської 

клінічної лікарні № 11. Адміністрація лікарні на чолі з головним лікарем висловили щиру 

подяку професору Дуді О. К, доцентам Бойко В. О., Окружнову М. В., Сухову Ю. О. та 

асистентам Голуб А. П. і Коцюбайло Л. П. за змістовну, висококваліфіковану та нову 

інформацію щодо діагностики  та профілактики вірусних гепатитів, кишкових інфекцій та 

ВІЛ/СНІДу. Слухачі задоволені отриманим матеріалом та настановами, які були  

представлені на лекціях, практичних та семінарських заняттях.http://nmapo.edu.ua/ 

 

https://nmapo.edu.ua/index.php/uk/vitaemo-koleg-z-dnem-narodzhennya/4763-pidgotovka-likariv-interniv-institutu-simejnoji-meditsini-do-skladannya-ispitu-krok-3
https://nmapo.edu.ua/index.php/uk/vitaemo-koleg-z-dnem-narodzhennya/4763-pidgotovka-likariv-interniv-institutu-simejnoji-meditsini-do-skladannya-ispitu-krok-3
http://nmapo.edu.ua/
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ОГЛЯД ПРОВЕДЕНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ РОБОТИ  

ІНСТИТУТОМ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ 

₪ ₪ ₪ ₪ 

Перший командний чемпіонат із шахів 

 серед вищих медичних навчальних закладів України 

 
26-27 січня 2017 р. у м. Києві відбувся перший командний чемпіонат з шахів серед вищих 

медичних навчальних закладів України (голова оргкомітету чемпіонату з шахів – ректор 

НМАПО імені П. Л. Шупика академік НАМН України, професор Ю. В. Вороненко). Участь в 

турнірі взяли команди вищих медичних навчальних закладів України з міст Дніпра, Харкова, 

Полтави, Києва та ін. Серед учасників були майстри спорту(ФІДЕ), кандидати в майстри 

спорту України. 

       

 

 

  

 

Чемпіонат із шахів серед ВНМЗУ(Київ, 26-27 січня 2017року 
№ 

п/п 
Команди 1 2 3 4 5 6 7 8 очки місце 

1.  
Івано-франківський 

 національний медичний університет 

* 2 4 4 3 2 1,5 = 16,5 2 

2.  
Національна медична академія 

післядипломної освіти імені 

П.Л.Шупика - 1 

2 * 2 4 4 4 4 = 20 1 

3.  
Харківський  

національний медичний університет 

0 2 * 4 3 3 1 = 13 4 

4.  
Національна медична академія 

післядипломної освіти імені 

П.Л.Шупика - 2 

0 0 0 * 1 0 1 = 2 7 

5.  
Українська  

військово-медична академія 

1 0 1 3 * 2 1 = 8 6 

6.  
Українська  

медична стоматологічна академія 

2 0 1 4 2 * 1,5 = 10,5 5 

7.  
Вінницький національний медичний 

університет імені М.І.Пирогова 

2,5 0 3 3 3 2,5 * = 14 3 

8.  
Дніпропетровська  

державна мадична академія 

= в и б у л а * - 8 
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Чемпіонський титул виборола команда Національної медичної академії післядипломної 

освіти імені П. Л. Шупика у складі: Олега Шекери, Анатолія Жестерьова, Костянтина 

Сав’яна, Анатолія Шевчика та Інни Новікової, яка отримала перехідний командний кубок, 2- 

місце посіла команда Івано-Франківського медичного університету, 3-е місце - команда 

Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова.  

    
1-е місце – команда Національної медичної 

академії післядипломної освіти імені 

П. Л. Шупика 

2-е місце – команда Івано-Франківського 

медичного університету 

    
3-є місце команда Вінницького національного 

медичного університету імені М. І. Пирогова 

Чемпіони і призери змагань 

        
                       Учасники змагань  

  У змаганнях взяла участь команда іноземних 

слухачів НМАПО імені П. Л. Шупика за яку 

виступали: Зейналли Тейюб (Азербайджан), 

Ісса Язан (Палестина), Абдулієв Рустем 

(Киргистан) та Аль-Саллумі Абдуллах Гаїд 

(Ірак), що виборола 7-ме місце. 
http://nmapo.edu.ua/ 

Серед учасників були майстри спорту(ФІДЕ), 

кандидати в майстри спорту України, шахісти 

1-го та 2-го розрядів. Змагання пройшли в 

дружній, але по-спортивному напруженій 

обстановці. Всі команди-учасники турніру 

нагороджені дипломами та сувенірами. До 

зустрічі друзі! 

http://nmapo.edu.ua/
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19 грудня 2016 р. представники НМАПО імені П. Л. Шупика 

відвідали Прилуцький будинок дитини 

19 грудня 2016 року в день Святого Миколая традиційно з вітаннями та подарунками 

представники Національної медичної академії 

післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 

(професор Олег Шекера, доцент Валентина 

Корнєва, клінічні ординатори, аспіранти - 

Олена Горопко, Наталія Васильєва, Юрій 

Перекопейно, Яна Садовник та Юрій Фліс) 

разом з друзями з Київського Національного 

університету імені Тараса Шевченка, 

Прилуцького осередку Чернігівського 

земляцтва в м. Києві завітали до "Прилуцького 

обласного будинку дитини "НАДІЯ" – одного з 

найкращих не тільки в Україні, але й в Європі. 

Як завжди колектив цього закладу до «Дня Святого Миколая» представив прекрасну 

виставу, в якій маленькі артисти виступили 

разом зі своїми виховательками – мамами. 

Душевна атмосфера, яка була на цьому святі 

ще раз підтверджує, що тільки там де 

працюють люди за покликанням і професійно 

– там завжди успіх. 

Спільна благодійна діяльність колективу 

нашої академії була відзначена «Подякою» 

головного лікаря "Прилуцького обласного 

будинку дитини "НАДІЯ" Заслуженим лікарем 

України Надією Ющенко. 

Бажаєм нашим рідним маленьким українцям щасливого життя! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://nmapo.edu.ua/  

http://nmapo.edu.ua/
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НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ ТА З’ЇЗДИ ЗА УЧАСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ 

ІСМ НМАПО ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА 

₪ ₪ ₪ ₪ 

 

22 грудня у Києві відбулася науково-практична конференція  

з питань сімейної медицини 

 

 

22 грудня 2016 р. в Києві під егідою 

Міністерства охорони здоров’я України, за 

участі Асоціації педіатрів України, 

Асоціації сімейних лікарів України та 

ООО OLFA відбулася науково-практична 

конференція «Сучасні аспекти 

діагностики, лікування і профілактики 

інфекційних та соматичних захворювань у 

практиці сімейного лікаря». 

Головними модераторами заходу були: керівник відділення проблем здорової дитини 

преморбідних станів ДУ «ПАГ НАМН України» професор Квашніна Л. В., завідувач 

кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги Інституту сімейної 

медицини Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 

професор Матюха Л. Ф. та завідувач кафедри педіатрії післядипломної освіти Національного 

медичного університету імені О.О. Богомольця професор Марушко Ю. В. 

Доповідь завідувача кафедри інфекційних хвороб Національної медичної академії 

післядипломної освіти імені П.Л. Шупика професора Дуди О. К. була присвячена питанням 

сучасних підходів до профілактики та лікування грипу та ГРВІ у дітей та дорослих. 

Розглядалися проблеми діагностики та ведення пацієнтів з інфекціями сечових шляхів та 

ведення ацетонемічного синдрому у дітей. Серед присутніх були лікарі-педіатри, лікарі 

загальної практики – сімейні лікарі м. Київ та Київської області, викладачі й клінічні 

ординатори НМАПО імені П. Л. Шупика. 
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Науково-практична конференція з міжнародною участю 

 «Здоров’я українців у руках сімейного лікаря» 
 

 

07-09 грудня 2016 р. відбулася науково-практична конференція  за участі представників 

ВООЗ в Україні «Здоров’я українців в руках сімейного лікаря», ініційована Всеукраїнською 

громадською організацією «Українська асоціація сімейної медицини» та Національною 

медичною академією післядипломної освіти імені П. Л. Шупика. Відкрив форум ректор 

НМАПО імені П. Л. Шупика академік НАМН України професор Ю. В. Вороненко. 

Іноземних гостей конференції представила Президент Української асоціації сімейної 

медицини професор Л. Ф. Матюха. З доповідями на пленарному засіданні та воркшопами 

07.12 (напередодні конференції) виступили Президент асоціації сімейних лікарів Ізраїля 

професор Шломо Вінкер, професор Ігор Шваб (Словенія), Президент Європейської академії 

викладачів сімейної медицини та загальної практики Джо Бучанен (Великобританія), 

керівник медсестринської групи міської клініки сімейної медицини Енне Баїрд 

(Великобританія), Ніно Кікнадзе – доцент Тбіліського університету, сімейний лікар, член 

EURACT (Грузія). Всі гості є відомими експертами з питань  скринінгу та з питань розвитку 

первинної медичної допомоги. Також виступили сімейний лікар зі США, штат Оклахома, 

Ненсі Веспетал та сімейний лікар з Великобританії, наша землячка, Тетяна Петренко. 

Науково-практична конференція об’єднала близько тисячі сімейних медичних сестер, 

лікарів, науковців, організаторів охорони здоров’я, хто небайдужий до розвитку сімейної 

медицини в Україні. 
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НОВИНИ ІСМ 

₪ ₪ ₪ ₪ 

«Питання оплати праці медичних працівників». 
Засідання круглого столу 

 

16 лютого в Комітеті Верховної Ради України з 

питань охорони здоров’я відбулося засідання 

круглого столу: «Питання оплати праці 

медичних працівників». Головувала І.В. 

Сисоєнко, народний депутат України, заступник 

Голови Комітету Верховної Ради України з 

питань охорони здоров’я. 

У заході взяли участь представники 

Адміністрації Президента України, Кабінету 

Міністрів, народні депутати, Міністерства соціальної політики, Міністерства фінансів, інших 

зацікавлених міністерств і відомств, обласних державних адміністрацій, Національної 

академії медичних наук України, органів місцевого самоврядування, профспілкових та 

громадських організацій. 

Від НМАПО імені П. Л. Шупика у заході брав 

участь директор Інституту сімейної медицини 

проф. О.Г. Шекера, який запропонував вдвічі 

збільшити частку видатків бюджету України, 

спрямованого на фінансове забезпечення 

системи охорони здоров’я, та починати 

формування річного бюджету України з галузі 

«Охорона здоров’я». 

Він зазначив, що в Україні, як і в більшості 

країн світу, охорона здоров’я визнана одним із пріоритетних напрямів державної діяльності, 

який має надзвичайно важливе соціальне, економічне та суспільне значення. Оскільки якість 

медичного обслуговування та стан здоров’я населення залежать від рівня забезпеченості 

закладів охорони здоров’я матеріально-технічними, трудовими, фінансовими ресурсами та 

ефективності їх використання, ця система завжди потребує великих ресурсних вкладень. 

Заслухавши тематичні доповіді та обговоривши зазначене питання, учасники круглого столу 

зазначили, встановлення більш високих тарифних розрядів для медичних працівників є 

надзвичайно актуальним (з урахуванням професійно-кваліфікаційних вимог складності та 

відповідальності виконуваних робіт), сприятиме забезпеченню гідної оплати праці медичних 

працівників, підвищенню престижності професії лікаря, забезпеченню кадрового медичного 

персоналу галузі. 
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10 СІЧНЯ 2017 РОКУ РАПТОВО ПОМЕР ДОЦЕНТ  

КАФЕДРИ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ ОКРУЖНОВ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ 

 

Адміністрація Національної медичної 

академії післядипломної освіти імені 

П. Л. Шупика, колектив Інституту 

сімейної медицини, кафедри інфекційних 

хвороб з глибоким сумом повідомляють, 

що 10 січня 2017 року на 69 році життя 

раптово помер вельмишановний доцент 

кафедри інфекційних хвороб Окружнов 

Микола Васильович 

 

 

Микола Васильович Окружнов народився 18 квітня 1948 року в Республіці Білорусь, 

Берестейській області, м. Пінськ. У 1972 році закінчив Київський медичний інститут імені 

О. О. Богомольця. Свою трудову діяльність в галузі інфектології розпочав в одному з 

провідних лікувальних закладів бувшого СРСР науково дослідному інституті епідеміології та 

інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського. З 1973 по 2006 роки працював старшим 

науковим співробітником відділу нейроінфекцій, та одночасно завідував відділенням. У 1993 

році захистив кандидатську дисертацію за темою: «Интерферон и его индукторы в лечении 

гриппа и вирусных менингоэнцефалитов у взрослых». 

Працював на кафедрі інфекційних хвороб Інституту сімейної медицини НМАПО імені П. Л. 

Шупика з січня 2007 по 10 січня 2017 року. Був відповідальний за лікувально-діагностичну 

роботу на кафедрі, куратором циклу спеціалізація за спеціальністю «Інфекційцні хвороби», 

членом вченої ради Інституту сімейної медицини та членом експертної проблемної комісії за 

спеціальністю «Інфекційні та паразитарні хвороби» НМАПО імені П. Л. Шупика. 

Багато років був почесним членом апробаційної спеціалізованої вченої ради по захисту 

дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора наук / доктора філософії 

(кандидата наук) за спеціальністю «Інфекційні хвороби» «Вірусологія» та «Епідеміологія» 

при ДУ «ІЕІХ НАМН України». Був почесним Рецензентом ЛКК у МКЛ № 4 м. Києва. Автор 

та співавтор близько 120 наукових праць.  

Колеги, друзі, співробітники та учні з глибокою скорботою висловлюють співчуття родичам 

та близьким. Вічна та Світла пам’ять про науковця, педагога та лікаря, Вчителя та Колегу, 

високоінтелегентну, життєрадісну та чудову Людину назавжди залишиться в наших серцях. 
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ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ В 

ЦІЛОМУ ТА ПІДПОРЯДКОВАНИХ КАФЕДР 

₪ ₪ ₪ ₪ 

 

Шановні колеги! 
Інститут сімейної медицини Національної медичної академії післядипломної освіти імені 

П.Л. Шупика спільно з Видавничим домом «Заславський» видали серію книжок «Актуальні 

питання в практиці сімейного лікаря»:  

 
1. Актуальні питання нервових хвороб у практиці сімейного лікаря / За редакцією академіка 

НАМН України Ю. В. Вороненка, професора О. Г. Шекери, професора Н.К. Свиридової. 

2. Актуальні питання педіатрії у практиці сімейного лікаря / За редакцією академіка НАМН 

України Ю. В. Вороненка, професора О. Г. Шекери, професора В. В. Бережного  

3. Актуальні питання фтизіатрії у практиці сімейного лікаря / За редакцією академіка 

НАМН України, професора Ю. В. Вороненка, професора О. Г. Шекери, академіка НАМН 

України, професора Ю. І. Фещенка 

4. Актуальні питання паліативної та хоспісної медицини в практиці сімейного лікаря / За 

редакцією академіка НАМН України, професора Ю. В. Вороненка, професора О. Г. Шекери, 

член-кореспондента НАМН України, професора Ю. І. Губського 

5. Актуальні питання нефрології у практиці сімейного лікаря / За редакцією академіка 

НАМН України, професора Ю. В. Вороненка, професора О. Г. Шекери, професора Д. Д. Іванова 

6. Актуальні питання медицини невідкладних станів у практиці сімейного лікаря / За 

редакцією академіка НАМН України, професора Ю. В. Вороненка, професора О. Г. Шекери, 

професора І. С. Зозулі 

7. Актуальні питання медицини катастроф у практиці сімейного лікаря / За редакцією 

академіка НАМН України, професора Ю. В. Вороненка, професора О. Г. Шекери, професора 

Г. Г. Рощина 

8. Актуальні питання алергології у практиці сімейного лікаря / За редакцією академіка 

НАМН України, професора Ю. В. Вороненка, професора О. Г. Шекери, професора 

Л. В. Кузнецової 

9. Актуальні питання геронтології тагеріотрії у практиці сімейного лікаря / За редакцією 

академіка НАМН України, професора Ю. В. Вороненка, професора О. Г. Шекери, професора Л. 

А. Стаднюка  

10. Актуальні питання акушерства і гінекології в практиці сімейного лікаря / За редакцією 

академіка НАМН України, професора Ю. В. Вороненка, професора О. Г. Шекери, член-

кореспондента НАМН України, професора Ю. П. Вдовиченко 
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А в найближчий час Інститут сімейної медицини Національної медичної академії 

післядипломної освіти імені П.Л. Шупика спільно з Видавничим домом «Заславський» 

планує видання наступної серії книжок «Актуальні питання в практиці сімейного лікаря»: 

 

1. Актуальні питання радіаційної медицини в практиці сімейного лікаря / За редакцією 

академіка НАМН України, професора Ю. В. Вороненка, професора О. Г. Шекери, професора 

Д. С. Мечев  

2. Актуальні питання внутрішніх хвороб в практиці сімейного лікаря / За редакцією 

академіка НАМН України, професора Ю. В. Вороненка, професора О. Г. Шекери, професора 

Л. В. Хіміон 

3. Актуальні питання геронтології та геріатрії в практиці сімейного лікаря / За редакцією 

академіка НАМН України, професора Ю. В. Вороненка, професора О. Г. Шекери, професора 

Л. А. Стаднюка 

4. Актуальні питання оториноларингології в практиці сімейного лікаря / За редакцією 

академіка НАМН України, професора Ю. В. Вороненка, професора О. Г. Шекери, професора В. 

О. Шкорбатуна  

5. Актуальні питання офтальмології в практиці сімейного лікаря / За редакцією академіка 

НАМН України, професора Ю. В. Вороненка, професора О. Г. Шекери, д.мед. н. 

Н. В. Медведовської 

6. Актуальні питання стоматології в практиці сімейного лікаря / За редакцією академіка 

НАМН України, професора Ю. В. Вороненка, професора О. Г. Шекери, професора 

О. В. Павленко 

7. Актуальні питання інфекційних хвороб в практиці сімейного лікаря / За редакцією 

академіка НАМН України, професора Ю. В. Вороненка, професора О. Г. Шекери, професора 

О. К. Дуда 

8. Актуальні питання ендокринології в практиці сімейного лікаря / За редакцією академіка 

НАМН України, професора Ю. В. Вороненка, професора О. Г. Шекери, член-кореспондента 

НАМН України, професора Маньковского Б. М. 

9. Актуальні питання психіатрії в практиці сімейного лікаря / За редакцією академіка НАМН 

України, професора Ю. В. Вороненка, професора О. Г. Шекери, професора Мішиєва В. Д. 

10. Актуальні питання амбулаторної хірургії в практиці сімейного лікаря / За редакцією 

академіка НАМН України, професора Ю. В. Вороненка, професора О. Г. Шекери, професора 

Фелештинського Я. П. 

11. Актуальні питання інформаційних технологій в практиці сімейного лікаря / За редакцією 

академіка НАМН України, професора Ю. В. Вороненка, професора О.  Г. Шекери, професора 

О. П. Мінцера 

12. Актуальні питання соціальної медицини та організації медичного забезпечення в практиці 

сімейного лікаря / За редакцією академіка НАМН України, професора Ю. В. Вороненка, 

професора О. Г. Шекери, професора Л. Ф. Матюхи 

13. Актуальні питання травматології в практиці сімейного лікаря / За редакцією академіка 

НАМН України, професора Ю. В. Вороненка, професора О. Г. Шекери, професора Г. І. Герцена 

14. Глосарій медичних термінів з сімейної медицини / За редакцією академіка НАМН 

України, професора Ю. В. Вороненка, професора О. Г. Шекери 

 

Навчальні посібники зазначеної серії призначені для лікарів різних спеціальностей, лікарів 
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