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ОГЛЯД ЗАКОНОДАВСТВА 

 

₪ ₪ ₪ ₪ 
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

29.07.2016  № 801 

 

 

Зареєстровано в Міністерстві  

юстиції України  

22 серпня 2016 р. за № 1167/29297 

 

Про затвердження Положення про центр первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги та положень про його підрозділи 

 

Відповідно до статті 35-
1
 Основ законодавства України про охорону здоров’я, частини 

першої статті 13 Закону України «Про співробітництво територіальних громад», Закону 

України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», абзацу тридцять 

четвертого підпункту 8 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я 

України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 

267, Н А К А З У Ю :  

1. Затвердити: 

1) Положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, що 

додається; 

2) Положення про амбулаторію, що додається; 

3) Положення про фельдшерсько-акушерський/фельдшерський пункт, що додається; 

4) Положення про медичний пункт тимчасового базування, що додається. 

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров’я України 

від 04 листопада 2011 року № 755 «Про затвердження Положення про центр первинної 

медичної (медико-санітарної) допомоги та положень про його структурні підрозділи», 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 грудня 2011 року за № 1484/20222. 

3. Медичному департаменту (Кравченко В.В.) забезпечити подання цього наказу в 

установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції 

України. 

4. Міністру Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань 

охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій 

забезпечити виконання цього наказу. 

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

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

 

 

 

В.о. Міністра         В. Шафранський 

 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2801-12/paran266#n266
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2801-12/paran266#n266
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1508-18/paran98#n98
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1508-18/paran98#n98
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/157-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/157-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/267-2015-%D0%BF/paran58#n58
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/267-2015-%D0%BF/paran58#n58
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/267-2015-%D0%BF/paran271#n271
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1167-16#n19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1168-16/paran4#n4
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1169-16/paran4#n4
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1170-16/paran4#n4
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1484-11
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1484-11
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ЗАРЕЄСТРОВАНО  

в Міністерстві юстиції України  

22 серпня 2016 р. за № 1167/29297 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства охорони  

здоров'я України  

29.07.2016 № 801 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 

 
І. Загальні положення 
1. Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (далі - ЦПМСД) є закладом 

охорони здоров’я (далі - ЗОЗ), що створюється з метою забезпечення потреб населення у 

первинній медичній допомозі (далі - ПМД). 

2. ЦПМСД створюється за рішенням органу/органів місцевого самоврядування, у тому 

числі об’єднаної територіальної громади (далі - Засновник). 

3. ЦПМСД є юридичною особою та підпорядковується Засновнику. 

4. ЦПМСД проходить державну реєстрацію, акредитацію та отримує відповідні ліцензії 

на провадження господарської діяльності у сфері охорони здоров’я в установленому 

порядку. 

5. ЦПМСД у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, 

указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими 

відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, цим 

Положенням, іншими актами законодавства України. 

6. Ліквідація та реорганізація ЦПМСД здійснюються за рішенням Засновника за 

погодженням зі структурним підрозділом з питань охорони здоров’я Міністерства охорони 

здоров’я Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських 

державних адміністрацій відповідно до законодавства. 

ІІ. Завдання та основні напрями діяльності 
1. Основними завданнями ЦПМСД є: 

1) організація надання прикріпленому населенню ПМД; 

2) забезпечення належної доступності та якості ПМД для прикріпленого населення; 

3) організація взаємодії із ЗОЗ, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну 

допомогу (далі - ВМД), третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу (далі - ТМД), 

екстрену медичну допомогу (далі - ЕМД), паліативну медичну допомогу, медичну 

реабілітацію; 

4) організація та надання невідкладної медичної допомоги населенню; 

5) планування розвитку ПМД; 

6) проведення організаційно-методичної роботи за напрямом ПМД; 

7) здійснення фінансового та матеріально-технічного забезпечення ПМД; 

8) забезпечення кадрового укомплектування; 

9) забезпечення взаємодії між підрозділами ЦПМСД в інтересах удосконалення надання 

медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров’я населення; 

10) сприяння доступності для населення сільської місцевості стоматологічної та 

екстреної допомоги, забезпечення лікарськими засобами. 

2. Відповідно до покладених завдань ЦПМСД забезпечує: 

1) надання населенню ПМД; 

2) проведення заходів масової та індивідуальної профілактики інфекційних 

захворювань; 

3) раннє виявлення та профілактику неінфекційних захворювань, визначення груп 

підвищеного ризику; 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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4) раннє виявлення та профілактику інфекційних захворювань, у тому числі соціально 

небезпечних; 

5) проведення санітарно-просвітницької роботи, навчання населення здоровому способу 

життя, основам надання самодопомоги та взаємодопомоги; 

6) проведення скринінгу захворювань, раннє виявлення яких веде до зменшення 

інвалідизації і смертності населення; 

7) надання паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних 

захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та 

емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей; 

8) здійснення відбору хворих для отримання санаторно-курортного лікування 

відповідно до показань; 

9) проведення експертизи тимчасової втрати працездатності; 

10) підготовку медичної документації для направлення осіб з ознаками стійкої втрати 

працездатності на медико-соціальну експертизу та на медико-соціальну реабілітацію; 

11) виписку рецептів для пільгового забезпечення лікарськими засобами окремих груп 

населення та за певними категоріями захворювань відповідно до чинного законодавства; 

12) управління та контроль якості надання медичної допомоги у своїх підрозділах; 

13) наступність та послідовність медичного обстеження, лікування та реабілітації 

пацієнтів у взаємодії з іншими ЗОЗ відповідно до медичного маршруту пацієнта, 

направлення пацієнтів для отримання інших видів медичної допомоги. Створення на базі 

амбулаторій умов для проведення виїзних прийомів лікарями-спеціалістами ЗОЗ вторинного 

рівня; 

14) взаємодію своїх структурних та відокремлених структурних підрозділів з 

дошкільними навчальними закладами, навчальними закладами, соціальними службами, 

правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової 

інформації, громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування в інтересах 

збереження та зміцнення здоров’я населення; 

15) реалізацію права громадян вільно вибирати лікаря, що надає ПМД, у тому числі 

лікаря загальної практики - сімейного лікаря, що провадить господарську діяльність з 

медичної практики як фізична особа-підприємець, що перебуває з ЦПМСД у цивільно-

правових відносинах, лікаря-терапевта дільничного, лікаря-педіатра дільничного ЦПМСД; 

16) надання роботодавцю повідомлення про звернення потерпілого з посиланням на 

нещасний випадок на виробництві або про наявність підозри про гостре професійне 

захворювання; 

17) організаційно-методичну роботу з надання ПМД у своїх підрозділах за такими 

напрямами: 

збір, узагальнення та контроль достовірності статистичної інформації; 

надання звітів та оперативної інформації до територіальних інформаційно-аналітичних 

центрів медичної статистики; 

аналіз стану здоров’я населення; 

вивчення і прогнозування потреби населення у ПМД; 

планування лікувально-профілактичних заходів відповідно до потреб населення; 

аналіз доступності ПМД для населення, планування розвитку мережі та її кадрового 

забезпечення; 

організація підвищення професійної кваліфікації кадрів, у тому числі навчання за 

напрямом визначеної спеціалізації; 

впровадження сучасних методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації 

хворих, сучасних інформаційних технологій; 

впровадження та вдосконалення системи управління якістю надання ПМД; 

18) аналіз стану фінансового забезпечення ЦПМСД, його підрозділів та розробку 

фінансових планів; 
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19) здійснення закупівлі лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного 

обладнання та інвентарю, інших засобів, необхідних для функціонування ЦПМСД та його 

підрозділів; 

20) утримання будівель, споруд і технічних засобів ЦПМСД та його підрозділів у 

належному стані; 

21) технічне обслуговування медичного обладнання у підрозділах ЦПМСД; 

22) контроль за використанням матеріально-технічних ресурсів у підрозділах ЦПМСД; 

23) облік матеріальних цінностей, у тому числі медичного обладнання та інвентарю; 

24) планування та організацію проведення планово-попереджувальних ремонтів, 

ремонтно-будівельних робіт на об’єктах ЦПМСД та організацію налагоджувальних робіт при 

підготовці до експлуатації медичної апаратури та обладнання; 

25) спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці посадових осіб 

ЦПМСД та працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою. 

3. Для ЦПМСД, утворених за рішенням органу місцевого самоврядування об’єднаної 

територіальної громади (далі - ОТГ), згідно з угодами, укладеними між органами місцевого 

самоврядування про співробітництво територіальних громад відповідно до Закону України 

«Про співробітництво територіальних громад» (далі - ЦПМСД ОТГ), реалізація завдань та 

функцій, передбачених підпунктом 7 пункту 1, підпунктами 2, 19 - 24 пункту 2 цього 

розділу, за рішенням ради такої ОТГ може здійснюватись її виконавчим органом. 

ІІІ. Права та обов'язки 
1. ЦПМСД для виконання покладених на нього завдань має право самостійно: 

1) здійснювати планування роботи відповідно до державних замовлень та програм і 

відповідних рішень органів місцевого самоврядування; 

2) організовувати свою діяльність щодо забезпечення виконання договору про медичне 

обслуговування населення; 

3) здійснювати розподіл фінансових та майнових ресурсів між своїми підрозділами; 

4) укладати в межах повноважень договори, угоди з юридичними і фізичними особами, 

виступати позивачем та відповідачем у суді. 

2. ЦПМСД для виконання покладених на нього завдань має право за погодженням із 

Засновником: 

1) укладати договори про медичне обслуговування населення певної території 

відповідно до чинного законодавства з лікарями загальної практики - сімейними лікарями, 

які провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи - підприємці; 

2) укладати угоди щодо надання ПМД населенню ОТГ; 

3) здійснювати іншу, ніж надання медичної допомоги, господарську діяльність, не 

заборонену законодавством. 

3. ЦПМСД забезпечує: 

1) надання медичної допомоги відповідно до договору про медичне обслуговування 

населення за бюджетні кошти та інших укладених договорів; 

2) дотримання встановленого порядку звітування; 

3) надання звітів та оперативної інформації до територіальних інформаційно-

аналітичних центрів медичної статистики; 

4) належне ведення облікової документації та підготовки звітів; 

5) координацію взаємодії амбулаторій, фельдшерсько-акушерських/фельдшерських 

пунктів (далі - ФАП/ФП) з надання невідкладної медичної допомоги, проведення заходів 

диспансеризації та масової профілактики інфекційних захворювань в зоні територіального 

обслуговування ЦПМСД; 

6) цільове використання закріпленого за ним майна та виділених бюджетних коштів; 

7) утримання у належному стані рухомого і нерухомого майна; 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1167-16#n35
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1167-16#n41
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1167-16#n67
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8) створення нешкідливих та безпечних умов праці, виконання вимог законодавства про 

охорону праці, соціальне страхування, правил безпечної експлуатації устаткування, 

технічних регламентів, стандартів та санітарних норм, правил протипожежної безпеки; 

9) здійснення заходів з удосконалення оплати праці працівників та інших заходів 

заохочення, спрямованих на підвищення мотивації до результативного, відповідального 

виконання їх посадових обов’язків; 

10) зворотний зв’язок із ЗОЗ ВМД та ТМД щодо обслуговування ними прикріпленого 

до ЦПМСД населення. 

4. Організацію виконання покладених на ЦПМСД завдань та функцій, дотримання 

вимог законодавства з питань охорони праці, пожежної безпеки забезпечує головний лікар. 

Обов'язки та права інших працівників ЦПМСД визначаються посадовими інструкціями, 

затвердженими головним лікарем. 

IV. Управління 
1. Очолює ЦПМСД головний лікар, який призначається на посаду за рішенням 

Засновника шляхом укладання контракту за згодою Міністра охорони здоров’я АР Крим, 

керівників структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та 

Севастопольської міських державних адміністрацій. 

2. Повноваження головного лікаря: 

1) здійснює загальне керівництво ЦПМСД; 

2) спрямовує і координує заходи, що належать до компетенції ЦПМСД; 

3) призначає своїх заступників та керівників підрозділів ЦПМСД; 

4) здійснює прийом працівників на роботу та звільнення з роботи у ЦПМСД; 

5) затверджує плани роботи ЦПМСД та його підрозділів; 

6) затверджує режим роботи ЦПМСД та його підрозділів за поданням їх керівників; 

7) організовує контроль за виконанням планів та дотриманням графіків роботи 

підрозділів ЦПМСД; 

8) видає накази по ЦПМСД; 

9) затверджує посадові інструкції працівників ЦПМСД; 

10) забезпечує впровадження і вдосконалення системи управління якістю у ЦПМСД; 

11) забезпечує впровадження і вдосконалення системи мотивації праці у ЦПМСД; 

12) заохочує працівників та накладає стягнення у встановленому законодавством 

порядку; 

13) укладає договори від імені ЦПМСД; 

14) представляє інтереси ЦПМСД в органах місцевого самоврядування, центральних 

органах виконавчої влади, органах судової влади; 

15) від імені власника підписує колективний договір з одним або кількома 

профспілковими чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом 

ЦПМСД органами, а у разі відсутності таких органів - представниками працівників, 

обраними і уповноваженими трудовим колективом ЦПМСД; 

16) забезпечує дотримання антикорупційного законодавства працівниками ЦПМСД. 

3. Для ЦПМСД, утворених за рішенням органу місцевого самоврядування ОТГ, 

реалізація завдань та функцій, передбачених підпунктом 14 пункту 2 цього розділу, за 

рішенням ради такої ОТГ може здійснюватись її виконавчим органом. 

V. Організаційна структура 
1. Структурними підрозділами ЦПМСД є: 

1) адміністративна частина/управління; 

2) господарська частина; 

3) лікувально-профілактична служба, що складається з амбулаторій, які є структурними 

або відокремленими структурними підрозділами ЦПМСД. 

2. У сільській місцевості та в окремих випадках у містах долікарську медичну допомогу 

можуть надавати ФАП/ФП, які є відокремленими структурними підрозділами амбулаторій. 
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3. З метою збільшення доступності ПМД для населення віддалених від місця 

розташування амбулаторій та ФАП/ФП населених пунктів за ініціативою органу місцевого 

самоврядування, у тому числі ОТГ, керівництва підприємства, установи або організації за 

погодженням з головним лікарем можуть організовуватись медичні пункти тимчасового 

базування, які не входять у структуру ЦПМСД. 

4. Для ЦПМСД, утворених за рішенням органу місцевого самоврядування ОТГ, 

структурний підрозділ, визначений підпунктом 2 пункту 1 цього розділу, за рішенням ради 

такої ОТГ може не створюватись. У цьому випадку його функції реалізують відповідні 

підрозділи виконавчого органу такої ради. 

VI. Взаємодія та контроль діяльності 
1. За необхідності надання пацієнту ВМД або ТМД ЦПМСД направляє пацієнтів згідно 

з показаннями до ЗОЗ ВМД відповідної спеціалізації. 

2. За необхідності надання пацієнту ЕМД або наявності показань до екстреної 

госпіталізації (консультації) у заклад ВМД або ТМД ЦПМСД здійснює виклик бригади 

екстреної (швидкої) медичної допомоги. 

3. ЦПМСД взаємодіє із ЗОЗ та іншими закладами і установами, органами місцевого 

самоврядування, громадськими організаціями при вирішенні питань організації і надання 

ПМД. 

4. Клініко-експертна оцінка якості надання медичної допомоги та медичного 

обслуговування хворих у ЦПМСД здійснюється відповідно до Положення про клініко-

експертну комісію Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, 

структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської 

міських державних адміністрацій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я 

України від 05 лютого 2016 року № 69, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 

лютого 2016 року за № 286/28416. 

5. Здійснення контролю якості надання медичної допомоги покладається на завідувачів 

амбулаторій та на заступника головного лікаря ЦПМСД за розподілом функціональних 

обов’язків. 

6.  Координуюча, консультативна та дорадча функції з питань організації управління 

якістю медичної допомоги в ЦПМСД покладаються на медичну раду закладу, яка діє 

відповідно до Положення про медичну раду закладу охорони здоров'я, затвердженого 

наказом Міністерства охорони здоров'я України від 05 лютого 2016 року № 69, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 лютого 2016 року за № 287/28417. 

VIІ. Джерела фінансування 
1. Основним джерелом фінансування ЦПМСД є кошти медичної субвенції та 

місцевого/місцевих бюджету/бюджетів. 

2. Іншими джерелами фінансування ЦПМСД можуть бути джерела, що не заборонені 

чинним законодавством. 

VIIІ. Повноваження трудового колективу 
Працівники ЦПМСД провадять свою діяльність відповідно до законодавства та 

колективного договору. 

 

 

Директор  

Медичного департаменту 

 

                                                                    В. Кравченко 

 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0286-16/paran4#n4
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0286-16/paran4#n4
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0286-16/paran4#n4
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0286-16/paran4#n4
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0285-16
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0287-16/paran4#n4
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0285-16
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ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

охорони здоров'я України  

29.07.2016 № 801 

ЗАРЕЄСТРОВАНО  

в Міністерстві юстиції України  

22 серпня 2016 р. за № 1168/29298 

ПОЛОЖЕННЯ  

про амбулаторію 
I. Загальні положення 

 

1. Амбулаторія створюється з метою забезпечення населення первинною медичною 

допомогою (далі - ПМД), у тому числі невідкладною медичною допомогою, шляхом 

наближення місця надання ПМД до місць проживання прикріпленого населення та 

забезпечення реалізації права пацієнтів вибрати лікаря, що надає ПМД. 

2. Амбулаторія є підрозділом лікувально-профілактичної служби центру первинної 

медичної (медико-санітарної) допомоги (далі - ЦПМСД), що забезпечує надання 

прикріпленому населенню ПМД. 

3. Амбулаторія має статус структурного або відокремленого структурного підрозділу 

ЦПМСД. 

4. Амбулаторія, що має статус відокремленого структурного підрозділу ЦПМСД, має 

свій штамп і печатку. 

5. Амбулаторія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, 

указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими 

відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, цим 

Положенням, іншими актами законодавства України. 

6. Амбулаторія створюється для надання ПМД понад 1500 особам населення у місті і 

понад 1200 особам у сільській місцевості. 

Кількість населення, що обслуговує амбулаторія, може бути меншою за умови 

погодження такого зменшення Засновником з Міністром охорони здоров’я Автономної 

Республіки Крим, керівником структурного підрозділу з питань охорони здоров’я обласних, 

Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. 

7. В амбулаторії працюють від одного до декількох лікарів загальної практики - 

сімейних лікарів (далі - лікар ЗП-СЛ) з урахуванням кількості прикріпленого до амбулаторії 

населення. 

У разі відсутності достатньої кількості підготовлених лікарів ЗП-СЛ лікарські посади в 

амбулаторії можуть обіймати лікарі-терапевти дільничні та лікарі-педіатри дільничні. 

В амбулаторії можуть працювати лікарі ЗП-СЛ, які провадять господарську діяльність з 

медичної практики як фізичні особи-підприємці та перебувають у цивільно-правових 

відносинах з ЦПМСД. 

8. Надання ПМД населенню здійснюється безпосередньо в амбулаторії, у тому числі 

шляхом лікування в умовах амбулаторії, та вдома за викликами пацієнтів або з ініціативи 

медичних працівників амбулаторії з профілактичною метою. 

9. Оснащення амбулаторії медичним обладнанням та інвентарем, засобами зв’язку, 

комп'ютерною технікою, транспортними засобами здійснюється відповідно до табеля 

матеріально-технічного оснащення та інших нормативів, затверджених Міністерством 

охорони здоров'я України. 

10. В амбулаторії створюються умови для надання населенню стоматологічної 

допомоги шляхом надання приміщень для стоматологічних кабінетів та сприяння роботі 

пересувних стоматологічних кабінетів. 

II. Завдання та основні напрями діяльності 
1. Основними завданнями амбулаторії є: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1167-16/paran8#n8
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


12 

 

1) забезпечення реалізації права пацієнтів вибрати лікаря, що надає ПМД; 

2) надання прикріпленому населенню безоплатної ПМД, у тому числі невідкладної 

медичної допомоги; 

3) організація надання населенню долікарської медичної допомоги, у тому числі у 

підпорядкованих фельдшерсько-акушерських/фельдшерських пунктах (далі - ФАП/ФП); 

4) взаємодія з дошкільними навчальними закладами та навчальними закладами на 

прикріпленій території з питань проведення профілактичних медичних оглядів, щеплень та 

виконання лікувально-оздоровчих заходів; 

5) організація проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів; 

6) дотримання обсягу та якості ПМД відповідно до медичних стандартів, клінічних 

протоколів та інших нормативних актів з медичної практики; 

7) проведення санітарно-просвітницької роботи серед населення з питань профілактики 

та раннього виявлення інфекційних та неінфекційних захворювань, організація такої роботи 

у підпорядкованих ФАП/ФП та медичних пунктах тимчасового базування (далі - МПТБ); 

8) забезпечення ефективного використання наявних ресурсів амбулаторії та 

підпорядкованих ФАП/ФП; 

9) забезпечення безпеки пацієнтів в амбулаторії та у підпорядкованих ФАП/ФП; 

10) створення безпечних умов праці персоналу амбулаторії та підпорядкованих 

ФАП/ФП. 

2. Відповідно до покладених завдань амбулаторія: 

1) забезпечує у встановленому порядку реєстрацію прикріплення пацієнтів до лікарів, 

що надають ПМД; 

2) надає ПМД прикріпленому населенню в умовах амбулаторії та вдома за викликом 

або з ініціативи медичного персоналу амбулаторії з профілактичною метою; 

3) організовує проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів; 

4) надає паліативну допомогу пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних 

захворювань, у тому числі забезпечує виконання знеболювальних заходів з використанням 

наркотичних речовин; 

5) надає невідкладну медичну допомогу в межах робочого часу амбулаторії; 

6) забезпечує активний нагляд за здоровими вагітними, породіллями, дітьми раннього 

віку; 

7) бере участь у проведенні профілактичних заходів в дошкільних навчальних закладах 

і навчальних закладах, що розташовані на прикріпленій території, на підприємствах, в 

установах та організаціях, де створені МПТБ; 

8) здійснює направлення хворих для отримання медичної допомоги до закладів охорони 

здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу (далі - ЗОЗ ВМД), 

екстрену медичну допомогу (далі - ЕМД), паліативну медичну допомогу та медичну 

реабілітацію; 

9) забезпечує наступність та послідовність в обслуговуванні пацієнтів у ЗОЗ ВМД та 

ТМД, у сфері громадського здоров’я; 

10) здійснює профілактику та раннє виявлення неінфекційних захворювань засобами 

ПМД, визначає та забезпечує облік осіб груп підвищеного ризику; 

11) здійснює профілактику та раннє виявлення соціально небезпечних захворювань 

засобами ПМД в амбулаторії та у ФАП/ФП та/або МПТБ; 

12) здійснює заходи масової та індивідуальної профілактики та раннього виявлення 

інфекційних та паразитарних хвороб, забезпечення їх обліку та організовує проведення таких 

заходів у ФАП/ФП та/або МПТБ; 

13) проводить скринінг захворювань, раннє виявлення яких веде до зменшення 

інвалідизації та смертності населення; 
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14) здійснює диспансерний нагляд за пацієнтами з хронічними захворюваннями, у тому 

числі за інвалідами та дітьми-інвалідами, відповідно до медико-технологічних документів зі 

стандартизації медичної допомоги; 

15) забезпечує здійснення постійного активного сестринського нагляду за хворими з 

хронічною патологією, у тому числі за інвалідами та дітьми-інвалідами, що потребують 

постійного медичного патронажу; 

16) проводить експертизу тимчасової втрати працездатності; 

17) оформлює документацію для направлення осіб з ознаками стійкої втрати 

працездатності на медико-соціальну експертизу та на медико-соціальну реабілітацію; 

18) проводить виписку рецептів для пільгового забезпечення лікарськими засобами 

окремих груп населення та за певними категоріями захворювань відповідно до чинного 

законодавства; 

19) констатує факт смерті та видає лікарське свідоцтво про смерть за формою № 106/о, 

затвердженою наказом МОЗ України від 08 серпня 2006 року № 545, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за № 1150/13024; 

20) взаємодіє з дошкільними навчальними закладами, навчальними закладами, 

соціальними службами, правоохоронними органами, підприємствами, установами та 

організаціями, засобами масової інформації, громадськими організаціями, органами 

місцевого самоврядування на території обслуговування в інтересах збереження та зміцнення 

здоров'я населення; 

21) проводить в амбулаторії санітарно-просвітницьку роботу та роботу з формування 

здорового способу життя, відповідального батьківства серед прикріпленого населення та 

організовує її проведення у ФАП/ФП та МПТБ; 

22) аналізує стан здоров'я прикріпленого населення та розробляє плани лікувально-

профілактичних заходів; 

23) здійснює облік матеріальних цінностей, формує замовлення на здійснення 

ремонтно-будівельних робіт, оснащення медичним обладнанням і інвентарем, забезпечення 

твердим та м'яким інвентарем, іншими засобами, необхідними для функціонування 

амбулаторії та ФАП/ФП; 

24) створює умови для здійснення функцій аптечного пункту з продажу лікарських 

засобів на договірних основах відповідно до вимог законодавства. 

III. Права та обов'язки 
1. Амбулаторія має право самостійно: 

1) проводити експертизу тимчасової непрацездатності; 

2) встановлювати показання та проводити відбір хворих для отримання санаторно-

курортного лікування; 

3) виписувати пацієнтам лікарські засоби на спеціальних рецептурних бланках 

відповідно до Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків, 

затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360, 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 року за № 784/11064; 

4) здійснювати відповідно до договорів планування роботи та забезпечення надання 

ПМД; 

5) організовувати свою діяльність і діяльність ФАП/ФП та надання медичної допомоги 

у МПТБ щодо забезпечення виконання у межах компетенції договору про медичне 

обслуговування населення. 

2. Амбулаторія забезпечує: 

1) дотримання встановленого порядку ведення обліку матеріально-технічних засобів та 

ведення і надання встановленої звітності; 

2) надання оперативної інформації за запитом керівництва ЦПМСД; 

3) здійснення координації взаємодії амбулаторії, ФАП/ФП і МПТБ та підприємств, 

установ або організацій, де є організовані контингенти населення, щодо надання 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1150-06
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1150-06
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0784-05/paran4#n4
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0782-05


14 

 

невідкладної медичної допомоги, проведення заходів диспансеризації та масової 

профілактики інфекційних захворювань на закріпленій території; 

4) цільове та дбайливе використання закріпленого за амбулаторією, ФАП/ФП майна; 

5) створення належних виробничих умов, додержання працівниками правил 

внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці та протипожежної безпеки. 

IV. Управління 
1. Амбулаторію очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з 

посади головним лікарем ЦПМСД відповідно до чинного законодавства. 

2. Завідувач амбулаторії: 

1) здійснює керівництво амбулаторією; 

2) надає пропозиції головному лікарю ЦПМСД щодо прийняття та переведення на інші 

посади працівників амбулаторії та ФАП/ФП; 

3) організовує лікувально-профілактичну та адміністративно-господарську діяльність 

амбулаторії, співпрацює з іншими структурними підрозділами ЦПМСД; 

4) організовує надання якісної та безпечної медичної допомоги прикріпленому 

населенню; 

5) організовує надання невідкладної медичної допомоги населенню в межах робочого 

часу амбулаторії; 

6) організовує впровадження сучасних методів діагностики та лікування; 

7) забезпечує своєчасне отримання, належне зберігання та використання лікарських 

засобів, медичного оснащення, засобів догляду за хворими; 

8) контролює раціональне використання медичної техніки і оснащення в амбулаторії, 

ФАП/ФП; 

9) організовує дотримання належних санітарно-гігієнічних умов функціонування 

амбулаторії; 

10) контролює дотримання вимог ведення медичної документації, здійснює контроль 

достовірності даних, організовує підготовку статистичних звітів та подає їх керівництву 

ЦПМСД; 

11) створює умови для безперервного підвищення кваліфікації працівниками 

амбулаторії, ФАП/ФП та спільно з ЦПМСД контролює його своєчасність; 

12) створює належні виробничі умови, забезпечує додержання працівниками правил 

внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці та протипожежної безпеки; 

13) аналізує показники роботи амбулаторії, вживає заходів щодо їх покращення, 

здійснює контроль за якістю надання медичної допомоги; 

14) є відповідальним за стан роботи підрозділу та якість надання медичної допомоги; 

15) забезпечує дотримання антикорупційного законодавства працівниками амбулаторії. 

V. Організаційна структура 
1. До складу амбулаторії як відокремлені структурні підрозділи можуть входити 

ФАП/ФП. 

2. ФАП/ФП перебуває у віданні лікаря, до якого прикріплені жителі населеного пункту, 

де розташований ФАП/ФП. 

VI. Взаємодія та контроль діяльності 
1. Амбулаторія взаємодіє із ЗОЗ, органами місцевого самоврядування, у тому числі 

об’єднаними територіальними громадами, підприємствами та установами, громадськими 

організаціями для вирішення питань організації і надання медичної допомоги, у тому числі 

шляхом участі в організації роботи МПТБ. 

2. В амбулаторії проводиться експертна оцінка документації в порядку самоконтролю 

та взаємоконтролю. 

 

Директор  

Медичного департаменту 

 

В. Кравченко 
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ДО 100-РІЧНОГО ЮВІЛЕЮ НМАПО ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА  

₪ ₪ ₪ ₪ 

Профспілковий комітет 24 червня 2017 р. організував екскурсію шляхами 

Яготинщини 
Профспілковий комітет Національної 

медичної академії післядипломної освіти 

імені П. Л. Шупика 24 червня 2017 

рокуорганізував екскурсію шляхами 

Яготинщини (Яготин–Богданівка–Березова 

Рудка) для працівників установи. 

Під час екскурсії учасники поїздки 

відвідали: 

у Яготині – палацово-парковий комплекс 

Розумовських, який пізніше перебудували 

й перетворили на Яготинську картинну 

галерею. У музеї експонують роботи 

видатних художників, зокрема відвідувачі 

змогли помилуватися полотнами Катерини 

Білокур; 

у селі Богданівка – садибу Катерини 

Білокур, де відома художниця мешкала 

майже все своє життя і написала більшість 

знаних в Україні й за її межами робіт. 

Окрім хати-музею, збереглося подвір’я, де 

творила майстриня; дерева, що були її 

ровесниками; і прекрасна паркова 

скульптура художниці в повен зріст. Саме 

про Білокур видатний митець ХХ ст. Пабло 

Пікассо сказав: «Якби ми мали художницю 

такого рівня майстерності, то змусили б про неї заговорити весь світ»; 

у селі Березова Рудка, яке засноване 

гетьманом Лівобережної України Іваном 

Скоропадським, –знаменитий двоповерховий 

палац й автентичний парк з альтанкою, що 

нагадує про поміщиків Закревських, які в 

нащадків Скоропадських викупили цю садибу й 

зробили родовим маєтком на п’ять поколінь. 

Однак найбільше Березову Рудку знають 

завдяки усипальниці родини Закревських. Ця 

споруда, творцем якої став Гнат Закревський, 

має форму єгипетської піраміди.Крім того, під 

час відвідування маєтку Закревських 

працівники Академії змогли насолодитися 

концертом симфонічного оркестру Полтавської обласної філармонії, виступ якого мав на 

меті привернути увагу громадськості до занепаду родового маєтку поміщиків Закревських. 

Учасники екскурсії щиро вдячні профспілковому комітету Академії за можливість 

дізнатися багато цікавого й відкрити для себе невідомі сторінки історії нашої України! 

https://nmapo.edu.ua/index.php/uk  

https://nmapo.edu.ua/index.php/uk
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Реформування первинної медичної допомоги та виконання рішення 

комітетських слухань щодо сімейної медицини 
 

23 червня 2017 р. в Комітеті Верховної Ради 

України з питань охорони здоров’я відбулося 

засідання круглого столу на тему: «Стан 

реформування первинної медичної допомоги та 

виконання рішення комітетських слухань щодо 

сімейної медицини», на якому були присутні 

представники Національної медичної академії 

післядипломної освіти імені П. Л. Шупика – 

проф. О. Толстанов, проф. О. Шекера, проф. 

Л. Матюха, проф. Л. Хіміон, д.м.н. В. Ткаченко, доц. В. Корнєва. 

Відкрила захід голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, 

народний депутат України О. Богомолець. Засідання вів заступник голови Комітету, 

народний депутат України О. Мусій. 

Із доповідями виступили заступник міністра охорони здоров’я О. Лінчевський.  

Проф. О. Шекера підняв питання кадрового забезпечення первинної медичної допомоги на 

засадах сімейної медицини в Україні, проінформувавши присутніх щодо кадрового 

забезпечення заклади первинної допомоги лікарями загальної практики – сімейними 

лікарями, педіатрами та терапевтами, а також запропонував заходи, які необхідно зробити 

щодо поліпшення ситуації з цього питання. У доповіді, окрім іншого, пролунало, що на 

сьогодні зареєстрований проект Закону України «Про первинну медичну допомогу на 

засадах сімейної медицини» від 22.06.17 р. № 6634, у підготовці якого взяли участь 

заступник голови Комітету, народний депутат України І. Сисоєнко та інші народні депутати 

України, а також науково-педагогічні працівники Академії, представники Української 

асоціації сімейної медицини та Міжнародної громадської організації «Міжнародна асоціація 

"Здоров’я суспільства"». Проф. Л. Матюха виступила з доповіддю на тему: «Сімейна 

медицина – що завтра?», доц. В. Корєва - на тему: «Педіатрія у практиці сімейного лікаря. 

Інструменти розв’язання проблем». 

Під час засідання пролунали інші доповіді, з якими виступили А. Арешкович, Н. Пучкова, 

Б. Сіваткіна, М. Гайдар, С. Лемчук, Ю. Зинчук, А. Степаненко, К. Надутий тощо. 

https://nmapo.edu.ua  

https://nmapo.edu.ua/
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Участь Академії в міжнародному навчальному курсі для викладачів 

сімейної медицини Leonardo EURACT 

 
25–27 травня 2017 р. асистент кафедри сімейної медицини Національної медичної академії 

післядипломної освіти імені П. Л. Шупика І. Климась взяла участь у міжнародному 

навчальному курсі для викладачів сімейної медицини «Leonardo EURACT. Рівень 1» 

(Leonardo EURACT Level 1 Course for Teachers in Family Medicine) у грецькому місті 

Салоніки. Захід організували в рамках проекту програми Леонардо да Вінчі. 

Метою курсу є забезпечення високої якості кадрів у секторі первинної медико-санітарної 

допомоги. Триває він у рамках безперервного професійного освітнього розвитку викладачів 

сімейної медицини в Європі (Проект № 2010-1-PL1-LEO05-11460). 

Учасниками навчального курсу стали 36 сімейних лікарів, учених та молодих науковців із 

13-ти країн світу. 

Представниками від України стали: Ірина Климась, асистент кафедри сімейної медицини 

НМАПО імені П. Л. Шупика; Сергій Малащенко, доцент кафедри внутрішньої та сімейної 

медицини Вінницького національного медичного університету; Іванна Шушман, клінічний 

ординатор кафедри терапії та сімейної медицини Ужгородського національного університету. 

 

Викладачами та організаторами курсу були: JoBuchanan, президент EURACT, Велика 

Британія; SakisSymeonidis, співавтор навчального курсу для викладачів, президент асоціації 

сімейних лікарів Греції Hippocrates, Греція; DimitriosKaranasios, представник EURACT у 

Греції, секретар асоціації сімейних лікарів Греції Hippocrates. 

Теми курсу торкалися методів і стилів навчання, оцінювання результатів навчання та ролі 

викладача в навчанні й підготовці сімейних лікарів. 
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НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ 

СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ 

₪ ₪ ₪ ₪ 

Семінар у Житомирі за участі кафедри сімейної медицини та амбулаторно-

поліклінічної допомоги 
16 березня 2017 р. відбувся 

семінар «Організаційні питання 

діяльності та найбільш часті клінічні 

проблеми в практиці сімейного 

лікаря» за сприяння УОЗ Житомирської 

ОДА, ВГО «Української асоціації сімейної 

медицини», ГО «Асоціації сімейних 

лікарів Житомирської області» на базі 

Житомирського інституту медсестринства. 

У ньому взяли участь 105 сімейних лікарів 

Житомира і області, на чолі з головним 

позаштатним фахівцем зі спеціальності 

«Загальна практика - сімейна медицина» 

управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації Володимиром Хреновим. 

Учасники обговорили питання реформування ПМСД, проекти деяких нормативних 

документів та провели кілька майстер-класів з клінічних проблем. На семінарі виступила 

завідувач кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги НМАПО імені 

П.Л. Шупика, президент Української 

асоціації сімейної медицини, головний 

позаштатний спеціаліст МОЗ України зі 

спеціальності «Загальна практика - сімейна 

медицина», професор Л. Матюха. Серед 

спікерів: К. Надутий, керівник департаменту 

менеджменту Української асоціації сімейної 

медицини, О. Процюк, завуч кафедри 

сімейної медицини та АПД, Л. Пилипчук, 

лікар-ендокринолог ЦМЛ № 1 Житомира, 

президент асоціації сімейних лікарів 

Житомирщини В.В. Івчук. 

Клінічний ординатор кафедри М. 

Романко доповів житомирянам про нововведення, що їх очікує, – введення Міжнародної 

класифікації для ПМСД – ІСРС 2, як інструменту з вирішення клінічних проблем з якими 

пацієнт звертається на первинну ланку. 

Костянтин Надутий презентував доповідь «Права пацієнта і лікаря. Лікарське 

самоврядування». 

Велику зацікавленість аудиторії викликали виступи про сучасні питання діагностики та 

лікування захворювань легень, цукрового діабету. Робота семінару характеризувалася 

великою кількістю поставлених доповідачам додаткових запитань. 

Всі учасники заходу отримали відповідні сертифікати. 

По закінченні семінару Лариса Матюха та Ольга Процюк відвідали бази стажування 

заочного етапу навчання лікарів-інтернів зі спеціальності «Загальна практика - сімейна 

медицина» у ЦМЛ № 1 та ЦМЛ № 2 Житомира, а також у Радомишльському центрі ПМСД. 
https://nmapo.edu.ua/index.php/uk/vitaemo-koleg-z-dnem-narodzhennya/4958-seminar-u-zhitomiri-za-uchasti-kafedri-simejnoji-meditsini-ta-
ambulatorno-poliklinichnoji-dopomogi  

https://nmapo.edu.ua/index.php/uk/vitaemo-koleg-z-dnem-narodzhennya/4958-seminar-u-zhitomiri-za-uchasti-kafedri-simejnoji-meditsini-ta-ambulatorno-poliklinichnoji-dopomogi
https://nmapo.edu.ua/index.php/uk/vitaemo-koleg-z-dnem-narodzhennya/4958-seminar-u-zhitomiri-za-uchasti-kafedri-simejnoji-meditsini-ta-ambulatorno-poliklinichnoji-dopomogi
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ОГЛЯД ПРОВЕДЕНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ РОБОТИ 

ІНСТИТУТОМ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ 

₪ ₪ ₪ ₪ 

Зі світлим святом Перемоги, дорогі ветерани! 

 
Мирного Вам неба, добра і злагоди на довгі 

роки 

Напередодні Дня Перемоги відбулася 

традиційна зустріч ректора Національної 

медичної академії післядипломної освіти імені 

П. Л. Шупика професора Юрія Вороненка з 

ветеранами Великої Вітчизняної війни. До 

круглого столу були запрошені учасник 

бойових дій С. Марчук, а також учасники війни 

та прирівняні до них Л. Корженівський, П. 

Отрощенко, Т. Усова. Крім Ю. Вороненка, у 

заході взяли участь перший проректор 

професор Ю. Вдовиченко, начальник відділу кадрів Д. Бригинець та заступник голови 

профспілкового комітету А. Заднєпряний. 

Хвилиною мовчання учасники зустрічі 

вшанували пам’ять за загиблими у Другій 

Світовій війні та полеглими за волю й мир у 

нашій державі. Згадали й про тих, хто нині 

боронить її кордони на Донбасі. Слова глибокої 

шани й подяки лунали з вуст професора Ю. 

Вороненка, який від імені не лише присутніх, а й 

усіх працівників НМАПО імені П. Л. Шупика 

привітав учасників бойових дій і ветеранів із 

великою Перемогою, а також подякував за 

самовідданість, жертовність і невтомну працю 

заради безхмарного неба й щасливого життя майбутніх поколінь, наголосив на ролі України 

й українців у великій Перемозі. 

 
Наприкінці заходу учасники бойових дій, трудового фронту та учасники миротворчих подій 

в інших країнах отримали цінні подарунки і грошові премії від Академії. 
https://nmapo.edu.ua/index.php/uk/vitaemo-koleg-z-dnem-narodzhennya/5042-shcho-bilshe-maesh-to-bilshe-pragnesh-zavershalni-noti-forumu-innovatsiji-v-

meditsini-zdorov-ya-natsiji-2  

https://nmapo.edu.ua/index.php/uk/vitaemo-koleg-z-dnem-narodzhennya/5042-shcho-bilshe-maesh-to-bilshe-pragnesh-zavershalni-noti-forumu-innovatsiji-v-meditsini-zdorov-ya-natsiji-2
https://nmapo.edu.ua/index.php/uk/vitaemo-koleg-z-dnem-narodzhennya/5042-shcho-bilshe-maesh-to-bilshe-pragnesh-zavershalni-noti-forumu-innovatsiji-v-meditsini-zdorov-ya-natsiji-2


20 

 

Міжнародний день захисту дітей! 

 
1 червня відзначають Міжнародний день захисту дітей ‒ прекрасне свято радості та надії. 

Кожна дитина має повне право бути захищеною, розвиватися й навчатися для кращого 

майбутнього. Сьогодні цей міжнародний день – 

не лише веселе свято для дітей, а й нагадування 

суспільству про потребу захищати права малечі, 

прагнути, щоб усі діти росли щасливими й у 

майбутньому стали турботливими батьками і 

громадянами своєї країни. 

Традиційно представники Національної академії 

післядипломної освіти імені П. Л. Шупика разом 

із Прилуцьким осередком Чернігівського 

земляцтва в м. Києві відвідали 

Прилуцький обласний будинок дитини «Надія». Під час святкового концерту передали 

подарунки дітям, а також необхідні речі для діяльності закладу. 

У заході брали участь дирекція Інституту 

сімейної медицини, студентське самоврядування 

Інституту сімейної медицини, педіатричного, 

хірургічного факультетів та факультету 

підвищення кваліфікації викладачів НМАПО 

імені П. Л. Шупика, а також кафедри: нефрології 

та нирковозамісної терапії; терапії і геріатрії; 

сімейної медицини; паліативної та хоспісної 

медицини; загальної, дитячої, судової психіатрії і 

наркології; неврології і рефлексотерапії; 

фтизіатрії і пульмонології; дитячої кардіології та кардіохірургії; анестезіології та інтенсивної 

терапії; дитячих і підліткових захворювань; діабетології; педіатрії № 1; педіатрії № 2; хірургії та 

проктології; неонатології; контролю якості і стандартизації лікарських засобів; психіатрії, 

психотерапії та медичної психології; фармацевтичної технології і біофармації; клінічної 

лабораторної діагностики; кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних 

технологій.

 
https://nmapo.edu.ua/index.php/uk/vitaemo-koleg-z-dnem-narodzhennya/5118-mizhnarodnij-den-zakhistu-ditej  
 

 

https://nmapo.edu.ua/index.php/uk/vitaemo-koleg-z-dnem-narodzhennya/5118-mizhnarodnij-den-zakhistu-ditej
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НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ ТА З’ЇЗДИ ЗА УЧАСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ 

ІСМ НМАПО ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА 

₪ ₪ ₪ ₪ 

Сімейна медицина: механізм взаємодії сімейних лікарів  

та вузькопрофільних спеціалістів 
 

31 березня в Українсько-ізраїльському 

інституті стратегічних досліджень імені 

Голди Меїр (Київ) відбувся Круглий стіл-

дискусія на тему: "Сімейна медицина: 

механізм взаємодії сімейних лікарів та 

вузькопрофільних спеціалістів" під 

головуванням доктора психології 

Альберта Фельдмана директора 

Українсько-ізраїльського інституту 

стратегічних досліджень імені Голди 

Меїр. 

 

У цьому заході взяли участь: д. мед. н., 

проф. Олег Шекера – директор Інституту сімейної медицини НМАПО ім. П. Л. Шупика, 

Олексій Кириченко – народний депутат України, Алекс Айзикович – лікар-ендокринолог 

(Ізраїль), доктор наук Євгеній Кисельов – експерт з питань медичного страхування ОО «Рух 

реформ», Олександр Каневський – головний лікар Дорожньої клінічної лікарні №1 ПАО 

«Укрзалізниця», кандидат медичних наук Людмила Гуцол – директор «Інституту 

оптимальної медицини», лікар-кардіохірург та кандидат медичних наук Надія Когут – 

завідувач організаційно-методичним відділом Київського міського Центру здоров’я. 
https://nmapo.edu.ua/index.php/uk/vitaemo-koleg-z-dnem-narodzhennya/4946-simejna-meditsina-mekhanizm-vzaemodiji-simejnikh-likariv-ta-
vuzkoprofilnikh-spetsialistiv  

 

Хіміорезистентний туберкульоз – актуальна медико-соціальна проблема 
 

30 березня 2017 р. у Києві в актовій залі ДУ «Національний інститут фтизіатрії і 

пульмонології ім. Ф.Г. Яновського» відбулася науково-практична конференція «Актуальні 

питання ведення хворих на 

хіміорезистентний туберкульоз на 

стаціонарному та амбулаторному етапах». 

Цей захід організували співробітники 

кафедри фтизіатрії і пульмонології 

НМАПО імені П.Л. Шупика та ДУ 

«Національний інститут фтизіатрії і 

пульмонології ім. Ф. Г. Яновського» під 

керівництвом завідувача кафедри академіка 

НАМН України, д. мед. н., проф. 

Ю. І. Фещенка та за підтримки ВГО 

«Асоціація фтизіатрів і пульмонологів 

України», Національної академії медичних наук України і ГС «Асоціація з інтенсивного 

лікування інфекційних захворювань» (INCURE). 

Доцільність проведення заходу, що відвідали фахівці з більшості регіонів України, 

зумовлена вкрай високою актуальністю проблеми хіміорезистентного туберкульозу (ТБ) в 

https://nmapo.edu.ua/index.php/uk/vitaemo-koleg-z-dnem-narodzhennya/4946-simejna-meditsina-mekhanizm-vzaemodiji-simejnikh-likariv-ta-vuzkoprofilnikh-spetsialistiv
https://nmapo.edu.ua/index.php/uk/vitaemo-koleg-z-dnem-narodzhennya/4946-simejna-meditsina-mekhanizm-vzaemodiji-simejnikh-likariv-ta-vuzkoprofilnikh-spetsialistiv


22 

 

Україні та світі, на яку вже не перший рік звертає увагу Всесвітня організація охорони 

здоров’я. Так, у 2015 р. 10,4 млн людей (56% чол., 34% жін., 10% дітей) захворіли на ТБ та 

1,4 млн померли від нього. Того ж року близько 1 млн дітей захворіли на ТБ та 140 тис. 

померли від нього. Нині найнебезпечніші хіміорезистентні форми ТБ, особливо 

мультирезистентний (МРТБ) і ТБ із розширеною резистентністю (РРТБ). Позаторік у 580 

тис. осіб у світі розвинувся МРТБ, ефективність лікування якого становить 52% (28% з 

РРТБ). На жаль, в Україні МРТБ діагностують у 22% хворих із новими та у 56% із 

повторними випадками ТБ. Водночас за темпами зростання МРТБ Україна посідає друге 

місце в Європі, четверте – за його поширеністю у хворих із новими та перше місце – у 

хворих із повторними випадками ТБ, що суттєво знижує ефективність лікування відповідних 

пацієнтів. 

 

Офіційне відкриття VIІІ Міжнародного медичного форуму «Інновації в 

медицині — здоров’я нації» 

25 квітня 2017 р. у ВЦ «КиївЕкспоПлаза» відбулась церемонія офіційного відкриття VIІІ 

Міжнародного медичного форуму 

«Інновації в медицині — здоров’я нації», 

організаторами якого виступають 

Національна академія наук України, 

Національна академія медичних наук 

України, Національна медична академія 

післядипломної освіти імені П. Л. Шупика і 

Компанія LMT. 

Організаторам, учасникам та гостям 

Форуму надійшли вітальні адреси від 

Президента України Петра Порошенка та 

Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана.  
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У церемонії відкриття взяли участь: керівник Департаменту з питань охорони здоров’я та 

соціальної політики Головного департаменту з питань гуманітарної політики Адміністрації 

Президента України Ігор Лурін, заступник Голови Комітету Верховної Ради України з 

питань охорони здоров’я, народний депутат України Ірина Сисоєнко, перший віце-

президент, член Президії Національної академії наук України академік Антон Наумовець, 

президент Національної академії медичних наук України академік Віталій Цимбалюк, 

перший заступник директора Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної 

адміністрації Валентина Гінзбург, голова Правління Всеукраїнської громадської організації 

"Українська ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги", завідувач кафедри 

управління охороною суспільного здоров’я Національної академії державного управління 

при Президентові України професор Василь Князевич. 

Від Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика гостей та 

учасників Форуму привітав ректор академік Юрій Вороненко. 

Серед почесних гостей – представники посольств та торгово-економічних місій, керівники 

структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних державних адміністрацій, 

директори державних установ МОЗ і НАМН України, проректори, директори інститутів та 

завідувачі кафедр НМАПО імені П. Л. Шупика, головні позаштатні спеціалісти МОЗ 

України, президенти медичних та стоматологічних асоціацій, директори компаній-учасників 

Форуму, представники ЗМІ, кращі фахівці галузі охорони здоров’я. 

 

Цього року Форум буде проходити з 25 по 27 квітня та об’єднає близько 90 науково-

практичних заходів: конференцій, симпозіумів, семінарів, лекцій, майстер-класів, 

практичних шкіл, які відбудуться у рамках VI Міжнародного медичного конгресу 

«Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України» 

та Міжнародного стоматологічного конгресу. 

У рамках Форуму також відбулися найбільші в Україні спеціалізовані виставки — 

Міжнародна виставка охорони здоров’я Medicaexpo, Міжнародна фармацевтична виставка 

Pharmaexpo та Міжнародна виставка стоматологічного обладнання Dentalexpo, а також 

науково-практична конференція «Перспективи розвитку первинної медичної допомоги в 

2017 році». 

Паралельно відбудеться IV Міжнародна виставка медичного туризму, SPA&Wellness — 

Healthcare Travel Expo, серед учасників якої — провідні міжнародні клініки, медичні та 

реабілітаційні центри, санаторно-курортні заклади, SPA&Wellness курорти України, Польщі, 

Ізраїлю, Литви, Словаччини, Словенії та Туреччини. 
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Науково-практична конференція «Перспективи розвитку первинної 

медичної допомоги в 2017 році» в рамках  

VIІІ Міжнародного медичного форуму 

 
25 квітня 2017-го Інститут сімейної медицини Національної медичної академії 

післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 

влаштував науково-практичну 

конференцію «Перспективи розвитку 

первинної медичної допомоги в 2017 

році». Захід відбувся в рамках VIІІ 

Міжнародного медичного форуму 

«Інновації в медицині — здоров’я нації», 

співорганізатором якого стала Академія. 

Зі вступним словом і відзначенням 

позитивних аспектів розвитку сімейної 

медицини на початку конференції 

виступили заступник голови Комітету 

Верховної Ради України з питань охорони 

здоров’я народний депутат України 

І. Сисоєнко, ректор НМАПО імені П. Л. Шупика проф. Ю. Вороненко, директор Інституту 

сімейної медицини НМАПО імені 

П. Л. Шупика проф. О. Шекера. 

Програма заходу складалася з виступів 

провідних учених, завідувачів кафедр, а також 

співробітників Інституту сімейної медицини, 

присвячених актуальним питанням сімейної 

медицини і первинної медичної допомоги. З-

поміж інших до слова були запрошені проф. 

О. Шекера, проф. Л. Матюха, проф. Л. Хіміон, 

д.м.н. В. Ткаченко, проф. Я. Фелештинський, 

проф. Л. Стаднюк, проф. Г. Рощін, 

проф. Є. Гриневич, к.м.н. А. Волосовець, 

доц. В. Бойко, доц. Н. Жердьова, доц. А. Царенко, доц. С. Сімонов.Під час конференції 

розглядали питання нормативно-правового забезпечення сімейної медицини, нової 

класифікації ІСРС-2, нових можливостей профілактики, діагностики й лікування кашлю, 

гастропатології, серцево-судинних захворювань, інсультів, остеоартрозу, хвороби Лайма, 

депресивних розладів, вегетативної дисфункції у практиці сімейного лікаря. 

https://nmapo.edu.ua/index.php/uk/vitaemo-koleg-z-dnem-narodzhennya/5027-shcho-bilshe-maesh-to-bilshe-pragnesh-

zavershalni-noti-forumu-innovatsiji-v-meditsini-zdorov-ya-natsiji  

https://nmapo.edu.ua/index.php/uk/vitaemo-koleg-z-dnem-narodzhennya/5027-shcho-bilshe-maesh-to-bilshe-pragnesh-zavershalni-noti-forumu-innovatsiji-v-meditsini-zdorov-ya-natsiji
https://nmapo.edu.ua/index.php/uk/vitaemo-koleg-z-dnem-narodzhennya/5027-shcho-bilshe-maesh-to-bilshe-pragnesh-zavershalni-noti-forumu-innovatsiji-v-meditsini-zdorov-ya-natsiji
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Науково-практична конференція "Актуальні питання сімейної медицини 

та перспективи її розвитку" в рамках Всесвітнього дня сімейного лікаря 

 

 

 

18–19 травня 2017 р. Національна медична академія післядипломної освіти імені 

П. Л. Шупика спільно з Міжнародною громадською організацією «Міжнародна асоціація 

“Здоров’я суспільства”» вдруге в Україні організувала науково-практичну конференцію з 

міжнародною участю «Актуальні питання сімейної медицини та перспективи її розвитку (в 

рамках Всесвітнього дня сімейного лікаря)». відповідно до проекту «Реєстру з’їздів, 

конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2017 

році». 

У роботі заходу взяли участь представники Верховної Ради України, Міністерства охорони 

здоров’я України, науковці ВМНЗ та НДУ України та близько 600 фахівців різних 

спеціальностей з усіх регіонів країни. Основною метою конференції було продовження 

конструктивного діалогу сімейних лікарів, викладачів і науковців щодо сучасного стану та 

перспектив подальшого розвитку сімейної медицини в Україні, безперервної професійної 

підготовки лікарів; ролі лікаря загальної практики-сімейного лікаря у профілактиці 

інфекційних і неінфекційних захворювань та участі професійних асоціацій у розвитку 

первинної медичної допомоги як основи системи охорони здоров’я України. 

Відкрив конференцію ректор НМАПО імені П. Л. Шупика проф. Ю. Вороненко, який 

привітав учасників конференції та, зокрема, акцентував на потребі продовження традиції 

проведення щорічних конференцій, започаткованої 2016 року, та підкреслив роль Інституту 

сімейної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика – як координатора розвитку первинної 

медичної допомоги в Україні. 

Із привітанням до учасників конференції виступила заступник голови Комітету Верховної 

Ради України з питань охорони здоров’я І. Сисоєнко, яка підкреслила важливість та значні 

здобутки спільної роботи профільного Комітету Верховної Ради України та Інституту 

сімейної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика щодо підготовки проекту Закону України 

«Про первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини» та проінформувала 

учасників щодо запланованих заходів із питань удосконалення первинної медичної 

допомоги, запланованих 2017-го. 

У виступі директор Інституту сімейної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика, президент 

Міжнародної громадської організації «Міжнародна асоціація “Здоров’я суспільства”» проф. 

О. Шекера наголосив на важливості розробки проекту Закону України «Про первинну 

медичну допомогу на засадах сімейної медицини», продовженні підготовки проекту Указу 

Президента України «Про День сімейної медицини» з метою набуття престижу сімейної 

медицини в Україні та забезпечення достойного рівня заробітної платні медичним 

працівникам охорони здоров’я країни.  
https://nmapo.edu.ua/index.php/uk/vitaemo-koleg-z-dnem-narodzhennya/5084-aktualni-pitannya-simejnoji-meditsini-ta-perspektivi-jiji-rozvitku  

 

https://nmapo.edu.ua/index.php/uk/vitaemo-koleg-z-dnem-narodzhennya/5084-aktualni-pitannya-simejnoji-meditsini-ta-perspektivi-jiji-rozvitku


26 

 

НОВИНИ ІСМ 

₪ ₪ ₪ ₪  

18 травня 2017 р. відбулося засідання Українського молодіжного руху  

сімейних лікарів 

18 травня 2017 р. у рамках науково-практичної конференції з міжнародною участю 

«Актуальні питання сімейної медицини та перспективи її розвитку в рамках всесвітнього дня 

сімейного лікаря» черговий рік поспіль відбулося засідання Українського молодіжного руху 

сімейних лікарів. Його модераторами були директор Інституту сімейної медицини, проф. О. 

Шекера та клінічний ординатор, голова студентського самоврядування інституту сімейної 

медицини Я. Садовнік. Після слів привітання та побажання активної і плідної роботи в 

науковій сфері від директора інституту свої наукові напрацювання презентували клінічні 

ординатори кафедри сімейної медицини (Я. Садовнік, Д. Кекух, О. Гайова, О. Горішня), 

клінічні ординатори та аспіранти кафедри сімейної медицини та АПД (Н. Гриб, С. Зінчук, М. 

Панасенко, Х. Кухарчук), а також клінічні ординатори кафедри неврології та рефлексотерапії 

(О. Федаш-Кірсанов, В. Свистун). Активність присутніх та їхня зацікавленість наукою була 

підтверджена різноманітністю презентованих тем: від загальної інформації про молодіжний 

рух сімейних лікарів до неврологічної тематики, а саме – ішемічних інсультів у практиці 

сімейного лікаря. 

 
 

По закінченню секції для молодих науковців представники кафедри хірургії та проктології 

зробили доповідь на тему: «Особливості спектру мікрофлори при гнійній інфекції м’яких 

тканин у ВІЛ-інфікованих та принципи лікування», що користувалася неабиякою увагою 

присутніх. 

Науковими надбаннями молодих лікарів зацікавилися співробітники Академії 

післядипломної медичної освіти імені П. Л. Шупика, зокрема завідувач кафедри сімейної 

медицини проф. Л. Хіміон. 

Хоча захід був запроваджений у рамках масштабних конференцій 2013-го, проте з кожним 

роком участь у ньому беруть дедалі більше молодих спеціалістів, які готові працювати і 

вносити корисні та потрібні зміни в систему охорони здоров’я. https://nmapo.edu.ua/index.php/uk/vitaemo-

koleg-z-dnem-narodzhennya/5091-18-travnya-2017-r-zasidannya-ukrajinskogo-molodizhnogo-rukhu-simejnikh-likariv  

https://nmapo.edu.ua/index.php/uk/vitaemo-koleg-z-dnem-narodzhennya/5091-18-travnya-2017-r-zasidannya-ukrajinskogo-molodizhnogo-rukhu-simejnikh-likariv
https://nmapo.edu.ua/index.php/uk/vitaemo-koleg-z-dnem-narodzhennya/5091-18-travnya-2017-r-zasidannya-ukrajinskogo-molodizhnogo-rukhu-simejnikh-likariv
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Атестація клінічних ординаторів Інституту сімейної медицини  

НМАПО імені П. Л. Шупика 
 

9 червня 2017 р. в Інституті сімейної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика відбулася 

завершальна атестація клінічних ординаторів другого року навчання. 

Захід минув в урочистій атмосфері. 

Атестаційна комісія на чолі з директором 

Інституту проф. О. Шекерою заслухала 

звіти клінічних ординаторів. Усього 

атестувалися 24 клінічних ординатори 

переважно за спеціальністю «Загальна 

практика – сімейна медицина». Усі 

клінічні ординатори виконали навчальний 

план у повному обсязі, їхні звіти 

затвердили. Також атестаційна комісія 

відзначила вісьмох клінічних ординаторів, 

які виявили хист до наукової роботи, їм 

надали рекомендації продовжити 

навчання в аспірантурі. 

Напередодні атестації комісія з перевірки документації на чолі з д.м.н. В. Ткаченко 

опрацювала папери кафедр для атестації. Завчасно на засіданнях кафедр Інституту оформили 

індивідуальні плани навчання в клінічній ординатурі та провели атестацію клінічних 

ординаторів. Кафедри підготували необхідну документацію відповідно до чинних вимог. 

У завершальному слові голова атестаційної комісії проф. О Шекера привітав клінічних 

ординаторів із закінченням навчання та успішною атестацією й побажав подальших успіхів. 

Наприкінці заходу присутні радо погодилися зробити спільне фото. 
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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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У 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 

загальної практики – сімейних лікарів, студентів та слухачів вищих навчальних закладів, до- та 

післядипломної освіти.  

Для замовлення книг цієї серії звертайтесь у фірмові магазини медичної книги «Буквамед». 

Інститут сімейної медицини НМАПО ім. П. Л. Шупика 

+38(044) 205-48-63, +38(044) 205-49-94, +38(044) 206-73-22 

www.NMAPO.edu.ua 

http://www.nmapo.edu.ua/
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