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Привітання ректора 

 

 
 

Шановні колеги! 

 

У світле християнське свято Великодня прийміть мої сердечні 

вітання і побажання тепла, любові, здоров’я і добробуту! 

Щиро зичу Вам весняного відновлення і наснаги, професійних успіхів, 

здобутків і перемог!  

Нехай у Ваших родинах панує злагода і порозуміння, а віра, надія і 

любов осявають Ваші серця! 

Зі святом Святої Пасхи! 

 

Зі щирою повагою 

Ректор                                                 Юрій Вороненко 
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ОГЛЯД ЗАКОНОДАВСТВА 

₪ ₪ ₪ ₪ 
 

ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ 

від 22.06.2017 р. N 6634 

Про первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту Закону України " Про первинну медичну допомогу на засадах сімейної 

медицини" 

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту. 
З досвіду розвинених країн відомо, що більше 80 відсотків проблем із здоров'ям людини 

можна розв'язувати на первинному рівні охорони здоров'я. Саме тому розвиток первинної 

медико-санітарної допомоги став для багатьох країн виходом із кризової ситуації в системі 

медицини. 

На сьогодні первинна медико-санітарна допомога, як основа будь-якої системи охорони 

здоров'я, опікується профілактикою і задовольняє майже 80-90 % потреб населення у 

медичній допомозі, а також вважається раціональною з погляду економіки, потребуючи 

лише до 30 % ресурсів галузі охорони здоров'я в цілому. 

Відповідно до Європейської рамкової програми ВООЗ, яка була презентована на 66-й сесії 

Європейського регіонального комітету для дій щодо організації інтегрованого надання 

медичних послуг, первинна медико-санітарна допомога була визнана в якості одного з 

основних компонентів ефективних систем охорони здоров'я. Вона "є першим рівнем 

контакту окремих осіб, сім'ї та громади з національною системою охорони здоров'я, 

максимально наближає медико-санітарну допомогу до місця проживання та роботи людей і 

являє собою перший етап безперервного процесу охорони здоров'я народу". 

Важливий принцип первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини - ставитися 

до пацієнтів як до надійного партнера, зберігаючи при цьому відповідальність за результати 

лікування. 

Системи первинної медико-санітарної допомоги в різних країнах є різними залежно від 

історичних та соціально-економічних умов розвитку, однак більшість з них базується на 

принципах загальної практики - сімейної медицини. 

Нині у більшості держав світу частка лікарів загальної практики - сімейної медицини серед 

усіх лікарів становить від 30 до 50 % Їхня питома вага найбільша у Франції - 54 %, а 

найменша в Іспанії - 15 %, в США кількість лікарів ЗПСМ становить 39 %. В Європі на 

100000 населення в середньому припадає 68 сімейних лікарів (від 47 в Голландії до 115 в 

Бельгії). 

З метою забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення 

в Україні в 2011 році було розпочато комплексну реформу медичної галузі, провідне місце в 

якій було відведено налагодженню ефективного функціонування системи надання населенню 

доступної та високоякісної первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини. 

Для створення законодавчої та нормативно-правової бази для реалізації реформ було 

розроблено та ухвалено значну кількість нормативно-правових актів - законів України, 

постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства охорони 

здоров'я України, ряду методичних рекомендацій. 

Зокрема, було внесено відповідні зміни щодо удосконалення надання медичної допомоги 

до Основ законодавства України про охорону здоров'я, де було дано визначення первинної 

медичної допомоги, що базується на засадах загальної практики-сімейної медицини та 

визначені основні права та обов'язки сімейних лікарів, а також ухвалено Закон України "Про 

порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH54A00I.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH54A00I.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T280100.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T113612.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T113612.html
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Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві", що дав старт реформуванню 

первинної ланки медичної допомоги на засадах загальної практики-сімейної медицини у 

чотирьох пілотних регіонах. А для забезпечення раціонального фінансування заходів з 

реформування первинної медичної допомоги, було внесено відповідні зміни до Бюджетного 

кодексу України, згідно з якими з 1 січня 2011 року видатки на функціонування сільських 

закладів охорони здоров'я (дільничних лікарень, медичних амбулаторій, ФАПів та 

фельдшерських пунктів) були віднесені до видатків, що здійснюються з районних бюджетів 

та бюджетів міст республіканського АР Крим та обласного значення. 

Водночас починаючи з 2012 року у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації та 

закладах післядипломної освіти були запроваджені цикли спеціалізації з фаху "загальна 

практика - сімейна медицина" для перепідготовки (підвищення кваліфікації) лікарів-

спеціалістів реорганізованих закладів охорони здоров'я, які мали працевлаштовуватися на 

посади лікарів з фаху "загальна практика - сімейна медицина", за затвердженою МОЗ 

України програмою за очно-заочною формою навчання з використанням дистанційних 

методів підготовки, в тому числі через мережу Інтернет. 

Однак, незважаючи на створене законодавче підґрунтя у цій сфері та вжиті заходи щодо 

практичної реалізації норм законодавства, після завершення зазначеного вище пілотного 

проекту, мережа закладів первинної медичної допомоги й досі не сформована належним 

чином і не забезпечує потреб населення у якісній та доступній первинній допомозі. 

На сьогодні мережа закладів первинної медичної допомоги в Україні представлена 5,5 тис. 

центрів первинної медико-санітарної допомоги та амбулаторіями сімейної медицини, 

чисельність медичного персоналу налічує більше 35 тис. осіб, з них: 13 тис. лікарів загальної 

практики-сімейних лікарів, середній персонал з медичною освітою за спеціальністю 

"загальна практика - сімейна медицина" - 22 тис. осіб. Один лікар загальної практики-

сімейний лікар обслуговує дільницю від 1500 до 2000 осіб дорослого та дитячого населення 

(500 - 600 сімей). 

Сімейну медицину як спеціальність особливо характеризує система професійних цінностей 

та компетенцій спеціалістів, які в ній працюють. Це, перш за все, широкий погляд на клінічні 

проблеми пацієнта, медичне обслуговування в контексті сім'ї, індивідуальний підхід до 

здоров'я пацієнта та членів його сім'ї. 

Для ефективного розвитку первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини 

необхідно розробити правові, організаційні, економічні та соціальні засади забезпечення 

громадян України та інших осіб, які перебувають на її території, первинною медичною 

допомогою, встановити засади функціонування та розвитку сімейної медицини. Створення 

умов для розвитку первинної медичної допомоги на засадах первинної медичної допомоги 

дозволить забезпечити тривалий медичний нагляд та опіку в усі періоди життя людини 

незалежно від характеру хвороби, стану органів і систем її організму. Разом з цим, це 

дозволить покращити важливу складову національної безпеки держави - збереження та 

зміцнення здоров'я населення України. 

Тож в умовах катастрофічного погіршення стану здоров'я народу України та наявних 

викликів сьогодення, зокрема, у вигляді триваючого збройного конфлікту на Сході України, 

необхідно вжити невідкладних заходів з метою завершення розпочатого реформування 

розвитку в Україні первинної медичної допомоги, та розвитку повноцінного інституту 

сімейної медицини, що відповідатиме кращим міжнародним стандартам та дасть змогу 

забезпечити на належному рівні усі потреби населення у первинній медичні допомозі. 

2. Цілі і завдання прийняття акта. 
Головною метою та завданням законопроекту є створення умов для розвитку та 

функціонування ефективної первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини, що 

дозволить забезпечити тривалий медичний нагляд та опіку в усі періоди життя людини 

незалежно від характеру хвороби, стану органів і систем її організму. Як наслідок, це 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T113612.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102456.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102456.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH54A00I.html
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дозволить покращити важливу складову національної безпеки держави - збереження та 

зміцнення здоров'я населення України. 

3. Загальна характеристика і основні положення акта. 
Законопроектом визначаються правові, організаційні, економічні та соціальні засади 

забезпечення громадян України та інших осіб, які перебувають на її території, первинною 

медичною допомогою, встановлюють засади функціонування та розвитку сімейної 

медицини, зокрема: 

основні пріоритети сімейної медицини (стаття 4 розділу I); 

основні засади сімейної медицини (стаття 5 розділу I); 

мета та основні завдання первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини (стаття 

6 розділу I); 

види первинної медичної допомоги, які поділяються на первинну долікарську медичну 

допомогу, первинну лікарську медичну допомогу та первинну спеціалізовану медичну 

допомогу (стаття 7 розділу I); 

суб'єкти первинної медичної допомоги (стаття 8 розділу I); 

облік і звітність суб'єктів первинної медичної допомоги у сфері охорони здоров'я (стаття 9 

розділу I); 

державна політика у сфері охорони здоров'я з надання первинної медичної допомоги на 

засадах сімейної медицини (розділ II); 

організація надання первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини (розділ III); 

порядок взаємодії суб'єктів первинної медичної допомоги з закладами охорони здоров'я, що 

надають інші види медичної допомоги населенню (розділ IV); 

права та обов'язки пацієнтів (розділ V); 

кадрове, фінансове, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення суб'єктів первинної 

медичної допомоги (розділ VI); 

освіта та наука у сфері первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини (розділ 

VII); 

участь громадськості у сфері первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини та 

міжнародне співробітництво (розділ VIII); 

відповідальність за порушення законодавства у сфері первинної медичної допомоги на 

засадах сімейної медицини (розділ IX). 

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання. 
Основу нормативно-правової бази у даній сфері становить Конституція України, Основи 

законодавства України про охорону здоров'я, інші нормативно-правові акти, що регулюють 

відносини з питань охорони здоров'я. 

5. Фінансово-економічне обґрунтування. 
На момент внесення не потребує витрат із державного бюджету. Прийняття проекту 

Закону не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України. 

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта. 
Реалізація проекту Закону забезпечить підвищення якості, доступності, своєчасності та 

послідовності надання первинної медичної допомоги населенню України, а також створить 

передумови ефективного розвитку первинної медичної допомоги на засадах сімейної 

медицини та подальшому просуванню реформи національної сфери охорони здоров'я. Як 

наслідок - це дозволить знизити рівень захворюваності, інвалідності та смертності населення 

України, а також підвищити якість життя. 
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GH54A00A.html 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH54A00I.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960254K.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T280100.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T280100.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH54A00I.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH54A00I.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH54A00I.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GH54A00A.html
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АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ з розробки проекту Закону України «Про первинну медичну 

допомогу на засадах сімейної медицини» - Народні депутати України Сисоєнко І. В., 

Яриніч К. В., Кириченко О. М., Березенко С. І.; професори Шекера О. Г., Мінцер О. П., 

Хіміон Л. В., Краснов В. В., Мазур І. П., Бекетова Г. В.; Медведовська Н. В., Ткаченко В. І.; 

доценти Царенко А. В., Шекера О. О., к. мед. н. Кіржнер Г. Д.; Коваль Н. В., Жестерьов А. А. 

 

ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ 

від 22.06.2017 р. N 6634 

Про первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини 

 

Цей Закон визначає правові, організаційні, економічні та соціальні засади забезпечення 

громадян України та інших осіб, які перебувають на її території, первинною медичною 

допомогою, встановлює засади функціонування та розвитку сімейної медицини. 

 

РОЗДІЛ I 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Визначення термінів 

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 

денний стаціонар - організаційна форма надання первинної медичної допомоги на засадах 

сімейної медицини в амбулаторних умовах пацієнту, який не потребує цілодобового 

медичного нагляду; 

лікар первинної спеціалізованої медичної допомоги - лікар (педіатр, стоматолог тощо), який 

має відповідну освіту та спеціальну кваліфікацію і безпосередньо надає первинну 

спеціалізовану медичну допомогу; 

лікар загальної практики - сімейний лікар - лікар зі спеціальності "загальна практика - 

сімейна медицина", який має відповідну освіту та спеціальну кваліфікацію і безпосередньо 

надає первинну лікарську медичну допомогу; 

сімейна медицина - організаційна форма надання первинної медичної допомоги населенню 

спеціалістами сімейної медицини; 

сімейна медична сестра - сестра медична зі спеціальності "загальна практика - сімейна 

медицина", яка має відповідну освіту і спеціальну кваліфікацію, безпосередньо надає 

первинну долікарську медичну допомогу та бере участь у наданні первинної лікарської 

медичної допомоги та первинної спеціалізованої медичної допомоги; 

спеціалісти первинної медичної допомоги - медичні працівники (лікар загальної практики - 

сімейний лікар, лікар первинної спеціалізованої медичної допомоги, сімейна медична сестра, 

сестра медична, фельдшер), які мають відповідну освіту та спеціальну кваліфікацію і 

безпосередньо надають первинну медичну допомогу; 

спеціалісти сімейної медицини - медичні працівники (лікар загальної практики - сімейний 

лікар, сімейна медична сестра, фельдшер), які мають відповідну освіту та спеціальну 

кваліфікацію і безпосередньо надають первинну лікарську та долікарську медичну допомогу; 

якість первинної медичної допомоги - відповідність надання первинної медичної допомоги 

показникам (індикаторам) якості встановлених медичними стандартами. 

2. Інші поняття і терміни вживаються в цьому Законі у значеннях, що визначені в Основах 

законодавства України про охорону здоров'я та інших законодавчих актах України. 

Стаття 2. Законодавство України про первинну медичну допомогу на засадах сімейної 

медицини 

1. Законодавство України у сфері надання первинної медичної допомоги на засадах сімейної 

медицини базується на Конституції України та складається з Основ законодавства України 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T280100.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T280100.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960254K.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T280100.html
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про охорону здоров'я, інших законодавчих актів, що регулюють відносини з питань, 

пов'язаних з охороною здоров'я, цього Закону та інших прийнятих відповідно до них 

нормативно-правових актів. 

2. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою 

України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України у сфері 

надання первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини, застосовуються 

правила міжнародного договору. 

Стаття 3. Право на первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини 

1. На території України кожен громадянин України та інші особи, які перебувають на її 

території, мають право на первинну медичну допомогу, що надається на засадах сімейної 

медицини відповідно до цього Закону. 

2. Держава гарантує безоплатне надання первинної медичної допомоги на засадах сімейної 

медицини у державних та комунальних закладах охорони здоров'я, з якими головний 

розпорядник бюджетних коштів уклав договір про медичне обслуговування населення. 

3. Іноземці та особи без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, а 

також фізичні особи, які взяті під варту або яким призначено покарання у виді позбавлення 

волі, забезпечуються первинною медичною допомогою у порядку, визначеному Кабінетом 

Міністрів України. 

Стаття 4. Основні пріоритети сімейної медицини 

1. Функціонування сімейної медицини базується на таких пріоритетах: 

визнання первинної медичної допомоги пріоритетним напрямом діяльності суспільства і 

держави у сфері охорони здоров'я; 

орієнтованості на пацієнта, його сім'ю і суспільство в цілому; 

рівних можливостях пацієнтів в отриманні первинної медичної допомоги; 

гарантованому обсязі безоплатної первинної медичної допомоги; 

вільному виборі суб'єкта первинної медичної допомоги, усвідомленому виборі методів 

профілактики, діагностики та лікування захворювань; 

дотриманні галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я; 

відповідальності пацієнта та членів його сім'ї за стан власного здоров'я, достовірне і 

своєчасне інформування спеціалістів сімейної медицини про його зміни. 

2. Реалізація зазначених пріоритетів забезпечується прийняттям і введенням в дію 

відповідних нормативно-правових актів, зокрема державних цільових програм з 

профілактики, діагностики та лікування захворювань. 

Стаття 5. Основні засади сімейної медицини 

Основними засадами сімейної медицини є: 

сімейний підхід - це взаємодія спеціалістів сімейної медицини з пацієнтом і членами його 

сім'ї з метою створення умов для збереження, зміцнення або відновлення здоров'я пацієнта; 

надання первинної медичної допомоги декільком поколінням; 

орієнтованість на пацієнта - це залучення пацієнта до процесу прийняття рішень щодо 

застосування медичних втручань (методів діагностики, профілактики або лікування); 

профілактична спрямованість - це прогнозування ризику розвитку найбільш поширених 

захворювань та своєчасності проведення відповідних профілактичних заходів; 

доступність - це забезпечення безперешкодного доступу до суб'єкта первинної медичної 

допомоги; 

рівність і недискримінація - це забезпечення надання первинної медичної допомоги 

незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, 

національного чи соціального походження, майнового або іншого становища; 

багатопрофільність - це профілактика, діагностика та лікування найбільш поширених хвороб, 

травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з використанням 

методів та способів медичного втручання у процесі надання первинної медичної допомоги; 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T280100.html
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безперервність - це постійне спостереження за станом здоров'я пацієнта у процесі надання 

первинної медичної допомоги; 

довготривалість - це забезпечення медичним наглядом та опікою в усі періоди життя людини 

незалежно від характеру захворювання, стану органів і систем її організму, на підставі 

взаємовідносин між спеціалістами сімейної медицини та пацієнтом; 

координація - це професійна діяльність лікаря загальної практики - сімейного лікаря, яка 

спрямована на взаємодію зі спеціалістами та закладами охорони здоров'я, що надають інші 

види медичної допомоги. 

Стаття 6. Мета та основні завдання первинної медичної допомоги на засадах сімейної 

медицини 

1. Головною метою первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини, як основи 

охорони здоров'я, є забезпечення надання гарантованого обсягу доступної, своєчасної, 

якісної та ефективної первинної медичної допомоги пацієнту, покращення стану 

громадського здоров'я, збереження, відновлення та зміцнення здоров'я населення. 

2. Реалізація головної мети забезпечується вирішенням таких основних завдань: 

організація надання пацієнту гарантованого обсягу доступної, своєчасної, якісної та 

ефективної первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини; 

здійснення комплексу заходів спрямованих на збереження і зміцнення здоров'я пацієнтів, 

формування здорового способу життя та покращення стану громадського здоров'я й 

активного довголіття населення; 

зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення; 

направлення пацієнтів відповідно до медичних показань для отримання інших видів 

медичної допомоги; 

управління та організація ефективного функціонування суб'єктів первинної медичної 

допомоги на засадах сімейної медицини; 

моніторинг стану здоров'я кожного пацієнта впродовж життя. 

Стаття 7. Види первинної медичної допомоги 

1. Первинна медична допомога за видами поділяється на первинну долікарську медичну 

допомогу, первинну лікарську медичну допомогу та первинну спеціалізовану медичну 

допомогу. 

2. Первинна долікарська медична допомога надається в амбулаторних умовах або за місцем 

проживання (перебування) пацієнта, який не потребує первинної лікарської медичної 

допомоги та первинної спеціалізованої медичної допомоги, і передбачає здійснення 

профілактичних заходів, надання консультацій, проведення елементів діагностики та 

лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час 

вагітності) станів відповідно до медичних показань; надання елементів паліативної допомоги 

та елементів медичної реабілітації; надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого 

розладу фізичного чи психічного здоров'я пацієнта. 

Первинна долікарська медична допомога надається сімейною медичною сестрою, 

фельдшером закладів охорони здоров'я та їх структурних (відокремлених) підрозділів 

незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, що забезпечують 

організацію та надання населенню первинної медичної допомоги, а також сімейними 

медичними сестрами, сестрами медичними та фельдшерами, які провадять господарську 

діяльність з медичної практики як фізичні особи - підприємці та можуть перебувати з цими 

закладами у цивільно-правових відносинах. 

3. Первинна лікарська медична допомога надається в амбулаторних умовах або за місцем 

проживання (перебування) пацієнта, який не потребує екстреної, вторинної (спеціалізованої) 

або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, і передбачає здійснення 

профілактичних заходів, надання консультації, проведення діагностики та лікування 

найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) 

станів; надання елементів екстреної медичної, елементів паліативної допомоги та елементів 
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медичної реабілітації; направлення пацієнта, відповідно до медичних показань, для надання 

йому екстреної медичної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) 

медичної допомоги, паліативної допомоги та медичної реабілітації; надання невідкладної 

медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров'я пацієнта. 

Первинна лікарська медична допомога надається лікарями загальної практики - сімейними 

лікарями закладів охорони здоров'я та їх структурних (відокремлених) підрозділів незалежно 

від форми власності та організаційно-правової форми, що забезпечують організацію та 

надання населенню первинної медичної допомоги, а також лікарями загальної практики - 

сімейними лікарями, які провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні 

особи - підприємці та можуть перебувати з цими закладами у цивільно-правових відносинах. 

4. Первинна спеціалізована медична допомога надається в амбулаторних умовах або за 

місцем проживання (перебування) пацієнта, і передбачає здійснення профілактичних заходів, 

надання консультації, проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, 

травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів відповідно до 

медичних показань; надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу 

фізичного чи психічного здоров'я пацієнта; надання елементів вторинної (спеціалізованої) 

медичної допомоги. 

Первинна спеціалізована медична допомога надається лікарями (педіатрами, стоматологами 

тощо) закладів охорони здоров'я та їх структурних підрозділів незалежно від форми 

власності та організаційно-правової форми, що забезпечують організацію та надання 

населенню первинної медичної допомоги, а також лікарями (педіатрами, стоматологами 

тощо), які провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи - 

підприємці та можуть перебувати з цими закладами у цивільно-правових відносинах. 

Стаття 8. Суб'єкти первинної медичної допомоги 

1. Суб'єктами первинної медичної допомоги є: 

заклади охорони здоров'я та їх структурні (відокремлені) підрозділи незалежно від форми 

власності та організаційно-правової форми, що забезпечують організацію та надання 

населенню первинної медичної допомоги; 

спеціалісти первинної медичної допомоги, які провадять господарську діяльність з медичної 

практики як фізичні особи - підприємці та можуть перебувати у цивільно-правових 

відносинах з закладами охорони здоров'я, що забезпечують організацію та надання 

населенню первинної медичної допомоги. 

2. Суб'єкти первинної медичної допомоги зобов'язані надавати пацієнтам доступну, 

своєчасну, якісну та ефективну первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини 

відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я. 

3. Суб'єкти первинної медичної допомоги повинні застосовувати методи профілактики, 

діагностики, лікування, медичної реабілітації, лікарські засоби, медичні вироби, вироби 

медичного призначення та дезінфекційні засоби, що не заборонені до застосування 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері охорони здоров'я. 

4. Суб'єкти первинної медичної допомоги зобов'язані здійснювати контроль якості надання 

первинної медичної допомоги. 

5. Суб'єкти первинної медичної допомоги зобов'язані безоплатно надавати відповідну 

невідкладну медичну допомогу громадянам у разі нещасного випадку та в інших 

екстремальних ситуаціях. 

6. Суб'єкти первинної медичної допомоги зобов'язані надавати пацієнту (законному 

представнику) в доступній формі інформацію про стан його здоров'я, мету здійснення 

запропонованих досліджень і лікувальних заходів, прогноз можливого розвитку 

захворювання, у тому числі наявність ризику для життя і здоров'я. 

7. Суб'єкти первинної медичної допомоги підлягають акредитації та отримують ліцензію на 

здійснення медичної практики відповідно до законодавства. 
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8. Суб'єкти первинної медичної допомоги забезпечують захист персональних даних 

відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних". 

9. Суб'єкти первинної медичної допомоги зобов'язані дотримуватися норм професійної 

етики. 

10. Медичні працівники суб'єктів первинної медичної допомоги повинні відповідати єдиним 

кваліфікаційним вимогам, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я. 

11. Суб'єкти первинної медичної допомоги зобов'язані забезпечити умови для вільного 

доступу осіб з інвалідністю до службових приміщень. 

12. Суб'єкти первинної медичної допомоги, які є закладами охорони здоров'я, зобов'язані 

дотримуватись правил зберігання та здійснення контролю якості лікарських засобів 

відповідно до вимог законодавства. 

Суб'єкти первинної медичної допомоги, що забезпечують організацію та надання первинної 

медичної допомоги і провадять діяльність, пов'язану з придбанням, зберіганням, відпуском, 

використанням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах 

охорони здоров'я, за наявності в них ліцензії на провадження відповідних видів діяльності 

згідно з законодавством. 

13. Лікарі загальної практики - сімейні лікарі та лікарі первинної спеціалізованої медичної 

допомоги, які провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи - 

підприємці мають право приймати на роботу лікарів відповідно до заявленої спеціальності, а 

молодших спеціалістів з медичною освітою - залежно від спеціальності за умови, що їх 

кваліфікаційний рівень відповідає єдиним кадровим вимогам, затвердженим центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 

охорони здоров'я. 

14. Мережа суб'єктів первинної медичної допомоги формується з урахуванням потреб 

населення. 

Стаття 9. Облік і звітність суб'єктів первинної медичної допомоги у сфері охорони здоров'я 

1. Суб'єкти первинної медичної допомоги незалежно від форми власності та організаційно-

правової форми у встановленому порядку: 

ведуть персоніфікований облік з надання первинної медичної допомоги; 

надають звітність про результати своєї діяльності. 

2. Порядок обліку та звітності затверджує центральний орган виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, за 

погодженням з центральним органом виконавчої влади в галузі статистики. 

3. Суб'єкти первинної медичної допомоги приватної форми власності, а також фізичні особи 

- підприємці, які здійснюють господарську діяльність з медичної практики, подають 

статистичну звітність з питань провадження господарської діяльності з медичної практики у 

порядку, встановленому для суб'єктів первинної медичної допомоги державної та 

комунальної форм власності. 

 

РОЗДІЛ II 

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я З НАДАННЯ ПЕРВИННОЇ 

МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НА ЗАСАДАХ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ 

Стаття 10. Основні засади державної політики у сфері охорони здоров'я з надання первинної 

медичної допомоги на засадах сімейної медицини 

1. Держава забезпечує реалізацію політики у сфері охорони здоров'я з надання первинної 

медичної допомоги на засадах сімейної медицини. 

2. Держава створює умови для доступної, своєчасної, якісної та ефективної первинної 

медичної допомоги на засадах сімейної медицини. 

3. Держава сприяє розвитку надання первинної медичної допомоги на засадах сімейної 

медицини. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102297.html
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4. Держава здійснює контроль за функціонуванням суб'єктів первинної медичної допомоги 

населенню та дотриманням законодавства у сфері охорони здоров'я з надання первинної 

медичної допомоги на засадах сімейної медицини. 

Стаття 11. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері охорони здоров'я з надання 

первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини 

1. Кабінет Міністрів України: 

забезпечує проведення державної політики у сфері охорони здоров'я з надання первинної 

медичної допомоги на засадах сімейної медицини; 

забезпечує розроблення та виконання державних цільових програм, спрямованих на розвиток 

первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини та зміцнення матеріально-

технічної бази суб'єктів первинної медичної допомоги державної та комунальної форми 

власності; 

забезпечує фінансування бюджетних програм на розвиток і функціонування первинної 

медичної допомоги на засадах сімейної медицини; 

затверджує за державним замовленням обсяги підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації медичних працівників для потреб суб'єктів первинної медичної допомоги; 

вживає заходів щодо забезпечення суб'єктів первинної медичної допомоги державної та 

комунальної форми власності загальнодержавними інформаційними системами та ресурсами 

у сфері охорони здоров'я; 

укладає міжурядові договори щодо розвитку первинної медичної допомоги на засадах 

сімейної медицини; 

координує роботу центральних органів виконавчої влади щодо функціонування суб'єктів 

первинної медичної допомоги; 

здійснює інші повноваження, визначені цим Законом та іншими актами законодавства. 

Стаття 12. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування 

та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я з надання первинної медичної 

допомоги на засадах сімейної медицини 

1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері охорони здоров'я з надання первинної медичної допомоги на засадах 

сімейної медицини: 

забезпечує формування та реалізацію державної політики з надання первинної медичної 

допомоги; 

визначає пріоритетні напрями розвитку первинної медичної допомоги; 

забезпечує нормативно-правове регулювання діяльності суб'єктів первинної медичної 

допомоги відповідно до цього Закону; 

узагальнює практику застосування законодавства у сфері охорони здоров'я з надання 

первинної медичної допомоги, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та внесення в 

установленому порядку проектів відповідних нормативно-правових актів; 

погоджує щорічні регіональні плани функціонування та розвитку первинної медичної 

допомоги в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі; 

визначає єдині вимоги та критерії до суб'єктів первинної медичної допомоги та здійснює 

контроль за їх дотриманням; 

затверджує Примірне Положення про Центр первинної медичної допомоги; 

затверджує примірні штатні розклади та табелі матеріально-технічного оснащення суб'єктів 

первинної медичної допомоги; 

визначає єдині кваліфікаційні вимоги до медичних та інших працівників суб'єктів первинної 

медичної допомоги; 

формує і розміщує державне замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення 

кваліфікації медичних працівників для потреб первинної медичної допомоги; 

організовує наукове забезпечення первинної медичної допомоги; 
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затверджує галузеві стандарти у сфері охорони здоров'я щодо надання первинної медичної 

допомоги та здійснює контроль за їх дотриманням; 

налагоджує міжнародне співробітництво та вивчає світовий досвід щодо організації та 

надання первинної медичної допомоги; 

здійснює інші повноваження, визначені цим Законом та іншими актами законодавства. 

Стаття 13. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської 

та Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері охорони здоров'я з надання 

первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини 

1. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські 

державні адміністрації: 

вносять на розгляд Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та 

Севастопольської міських рад, інших органів місцевого самоврядування та об'єднаних 

територіальних громад пропозиції щодо створення, організації та функціонування суб'єктів 

первинної медичної допомоги на відповідних територіях; 

розробляють та затверджують за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, щорічні 

регіональні плани функціонування та розвитку первинної медичної допомоги, забезпечують 

їх виконання; 

визначають за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, перелік суб'єктів 

первинної медичної допомоги на відповідних територіях; 

забезпечують фінансування бюджетних програм, спрямованих на організацію та 

функціонування суб'єктів первинної медичної допомоги, з якими головними розпорядниками 

бюджетних коштів укладені договори про медичне обслуговування населення, забезпечення 

їх необхідними матеріально-технічними ресурсами; 

подають в установленому порядку центральному органу виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, пропозиції щодо 

визначення обсягів державного замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення 

кваліфікації медичних працівників для потреб первинної медичної допомоги; 

забезпечують дотримання медичними працівниками галузевих стандартів у сфері охорони 

здоров'я; 

здійснюють інші повноваження, визначені цим Законом та іншими актами законодавства. 

2. Органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та 

Севастопольська міські ради, інші органи місцевого самоврядування та об'єднані 

територіальні громади у порядку та в межах повноважень, що визначені законом, приймають 

рішення з питань, пов'язаних із створенням, функціонуванням та розвитком первинної 

медичної допомоги в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, з 

урахуванням положень цього Закону. 

Стаття 14. Повноваження органів місцевого самоврядування та об'єднаних територіальних 

громад у сфері охорони здоров'я з надання первинної медичної допомоги на засадах сімейної 

медицини 

1. Органи місцевого самоврядування та об'єднані територіальні громади: 

забезпечують реалізацію державної політики у сфері охорони здоров'я з надання первинної 

медичної допомоги населенню в межах своїх повноважень, передбачених законодавством; 

забезпечують виконання законодавства у сфері охорони здоров'я з надання первинної 

медичної допомоги населенню на відповідній території; 

затверджують місцеві програми розвитку первинної медичної допомоги населенню, 

здійснюють їх матеріально-технічне і фінансове забезпечення та контроль за їх виконанням; 

забезпечують суб'єкти первинної медичної допомоги, з якими головними розпорядниками 

бюджетних коштів укладені договори про медичне обслуговування населення, матеріально-
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технічними ресурсами, необхідними для її функціонування та своєчасного і якісного надання 

первинної медичної допомоги населенню; 

здійснюють комплексні заходи, спрямовані на покращення первинної медичної допомоги 

населенню; 

забезпечують організацію взаємодії суб'єктів первинної медичної допомоги з закладами 

охорони здоров'я екстреної, вторинної, третинної медичної допомоги, паліативної допомоги 

та медичної реабілітації, 

здійснюють інші повноваження, визначені цим Законом та іншими актами законодавства. 

1. Повноваження виконавчого органу об'єднаної територіальної громади у сфері 

охорони здоров'я з надання первинної медичної допомоги населенню визначаються згідно з 

угодами, укладеними між органами місцевого самоврядування про співробітництво 

територіальних громад відповідно до Закону України "Про співробітництво територіальних 

громад". 

 

РОЗДІЛ III 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАДАННЯ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НА ЗАСАДАХ 

СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ 

Стаття 15. Порядок надання первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини 

1. Первинна медична допомога надається пацієнту відповідно до медичних показань 

суб'єктами первинної медичної допомоги. 

2. Безпосереднє надання первинної медичної допомоги населенню здійснюють: спеціалісти 

первинної медичної допомоги, а також фізичні особи - підприємці, які провадять 

господарську діяльність з медичної практики та можуть перебувати з закладами охорони 

здоров'я первинної медичної допомоги у трудових або цивільно-правових відносинах. 

3. Надання первинної медичної допомоги населенню здійснюється суб'єктами первинної 

медичної допомоги в амбулаторних умовах (у тому числі в денному стаціонарі) або за місцем 

проживання (перебування) пацієнта. 

4. Первинна медична допомога надається відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони 

здоров'я. 

Дотримання суб'єктами первинної медичної допомоги галузевих стандартів у сфері охорони 

здоров'я є обов'язковим. 

5. Первинна медична допомога надається безоплатно суб'єктами первинної медичної 

допомоги, з якими головний розпорядник бюджетних коштів уклав договір про медичне 

обслуговування населення. 

6. Порядок надання первинної медичної допомоги та порядок направлення пацієнтів до 

закладу охорони здоров'я, що надає медичну допомогу відповідного виду, визначається 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері охорони здоров'я, якщо інше не передбачено законом. 

Стаття 16. Контроль якості надання первинної медичної допомоги 

1. Контроль якості надання первинної медичної допомоги здійснюється шляхом 

застосування методів зовнішнього та внутрішнього контролю якості первинної медичної 

допомоги, самооцінки спеціалістів первинної медичної допомоги, клініко-експертної оцінки, 

моніторингу системи індикаторів якості, атестації, сертифікації відповідно до вимог 

законодавства. 

2. Зовнішній контроль якості надання первинної медичної допомоги здійснюється органами 

державної виконавчої влади в межах повноважень, визначених законодавством, зокрема 

шляхом контролю за дотриманням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

медичної практики, проведення акредитації закладів охорони здоров'я первинної медичної 

допомоги, атестації медичних та немедичних працівників, які працюють у суб'єктах 

первинної медичної допомоги, проведення клініко-експертної оцінки якості та обсягів 

первинної медичної допомоги. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T141508.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T141508.html
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3. Внутрішній контроль якості надання первинної медичної допомоги здійснюється 

керівництвом закладів охорони здоров'я первинної медичної допомоги та/або медичними 

радами закладів охорони здоров'я в межах повноважень, визначених законодавством, 

зокрема шляхом контролю за кваліфікацією медичних та немедичних працівників, які 

працюють у суб'єкта первинної медичної допомоги; самооцінки медичних працівників; 

організації надання первинної медичної допомоги суб'єкта первинної медичної допомоги; 

моніторингу реалізації управлінських рішень; моніторингу дотримання структурними 

підрозділами суб'єкта первинної медичної допомоги галузевих стандартів у сфері охорони 

здоров'я; моніторингу системи індикаторів якості первинної медичної допомоги; вивчення 

думки пацієнтів щодо наданої первинної медичної допомоги. 

4. Клініко-експертна оцінка якості та обсягів первинної медичної допомоги здійснюється 

шляхом експертизи клінічних питань діагностики, лікування та реабілітації медичними 

радами закладів охорони здоров'я, клініко-експертними комісіями центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони 

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

Севастопольської міських державних адміністрацій відповідно до законодавства. 

Стаття 17. Центр первинної медичної допомоги 

1. Центр первинної медичної допомоги є суб'єктом первинної медичної допомоги та 

створюється за рішенням органу місцевого самоврядування або органу місцевої виконавчої 

влади (виконавчого органу об'єднаної територіальної громади відповідно до угоди про 

співробітництво територіальних громад) відповідно до законодавства. 

Центр первинної медичної допомоги створюється для надання первинної медичної допомоги 

на засадах сімейної медицини з розрахунку 15 - 20 тисяч осіб дорослого та дитячого 

населення. 

2. Центр первинної медичної допомоги набуває статусу юридичної особи після державної 

реєстрації відповідно до законодавства, має самостійний баланс, відповідні рахунки в 

органах казначейства і банках та бланк із своїм найменуванням. 

3. До складу центрів первинної медичної допомоги можуть входити структурні та 

відокремлені підрозділи (амбулаторії сімейної медицини, медичні пункти сімейної 

медицини). 

4. Для забезпечення цілодобового надання первинної медичної допомоги у невідкладних 

випадках, у вихідні, святкові та неробочі дні до складу центрів первинної медичної допомоги 

можуть входити кабінети цілодобової первинної медичної допомоги, які функціонують 

відповідно до його Положення. 

5. Центр первинної медичної допомоги забезпечує: 

1) організацію надання первинної медичної допомоги населенню; 

2) надання гарантованого обсягу доступної, своєчасної, якісної та ефективної первинної 

медичної допомоги відповідно до договору про медичне обслуговування населення з 

головним розпорядником бюджетних коштів; 

3) профілактику та раннє виявлення інфекційних, неінфекційних та соціально небезпечних 

захворювань; 

4) організацію та надання елементів невідкладної медичної допомоги населенню; 

5) надання елементів паліативної допомоги; 

6) надання елементів медичної реабілітації; 

7) проведення медичної експертизи тимчасової втрати працездатності; 

8) направлення осіб з ознаками стійкої втрати працездатності на медико-соціальну 

експертизу; 

9) направлення пацієнтів на санаторно-курортне лікування; 

10) взаємодію між структурними та відокремленими підрозділами Центру з метою 

організації та надання первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини; 
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11) здійснення моніторингу стану здоров'я населення та розроблення плану лікувально-

профілактичних заходів; 

12) здійснення обов'язкових медичних профілактичних оглядів; 

13) проведення санітарно-просвітницької роботи, консультування населення щодо здорового 

способу життя, основ надання самодопомоги та взаємодопомоги; 

14) надання консультативної медичної допомоги з застосуванням телемедичних засобів із 

забезпеченням захисту медичної інформації відповідно до законодавства. 

15) управління та контроль якості надання первинної медичної допомоги; 

16) здійснення організаційно-методичної роботи з надання первинної медичної допомоги; 

17) здійснення планування та аналізу стану фінансового забезпечення Центру, його 

структурних та відокремлених підрозділів; 

18) здійснення закупівлі лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного 

обладнання та інших засобів, необхідних для функціонування Центру та його структурних та 

відокремлених підрозділів; 

19) організацію взаємодії з закладами охорони здоров'я, що надають екстрену, вторинну 

(спеціалізовану), третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, паліативну допомогу 

та медичну реабілітацію для забезпечення наступності та послідовності медичного 

обслуговування пацієнтів; 

20) взаємодію з місцевими державними адміністраціями та органами місцевого 

самоврядування, навчальними закладами, соціальними службами, правоохоронними 

органами, організаціями, установами та громадськими об'єднаннями з метою збереження та 

зміцнення здоров'я населення; 

21) покращення стану громадського здоров'я. 

6. Центр первинної медичної допомоги має право: 

1) здійснювати планування роботи та діяльність відповідно до договору про медичне 

обслуговування населення з головним розпорядником бюджетних коштів; 

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

3) укладати договори про медичне обслуговування населення відповідно до чинного 

законодавства зі спеціалістами первинної медичної допомоги, які провадять господарську 

діяльність з медичної практики як фізичні особи - підприємці; 

4) укладати угоди про надання первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини 

населенню об'єднаної територіальної громади; 

5) укладати договори з іншими закладами охорони здоров'я про проведення лікувально-

діагностичних заходів, що входять до компетенції Центру первинної медичної допомоги, у 

разі відсутності умов для їх виконання; 

6) здійснювати іншу господарську діяльність не заборонену законодавством. 

7. Нормативи навантаження на спеціалістів сімейної медицини встановлюються з 

урахуванням потреб, чисельності, вікового складу та щільності населення, захворюваності та 

смертності на відповідній території, а також інших показників, що характеризують здоров'я 

населення. 

Загальні нормативи навантаження на спеціалістів сімейної медицини складають: 1400 - 1500 

осіб дорослого та дитячого населення у місті та 1100 - 1200 осіб дорослого та дитячого 

населення у сільській місцевості. 

8. Штатна структура Центру первинної медичної допомоги затверджується відповідно до 

Положення (Статуту) та формується залежно від обсягу первинної медичної допомоги, що 

надається населенню та нормативів навантаження. 

9. Кваліфікаційні вимоги до медичних працівників Центру первинної медичної допомоги 

встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я. 

10. Оснащення Центру первинної медичної допомоги обладнанням та устаткуванням, 

засобами зв'язку, комп'ютерною технікою, транспортними засобами здійснюється відповідно 
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до табеля матеріально-технічного оснащення та інших нормативів, затверджених 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері охорони здоров'я. 

11. Центр первинної медичної допомоги може бути клінічною базою для розміщення і 

функціонування навчальних та/або дослідницьких підрозділів вищих медичних 

(фармацевтичних) навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, наукових установ. 

Порядок взаємодії Центру первинної медичної допомоги з вищим навчальним 

закладом/науковою установою затверджуються Кабінетом Міністрів України. 

12. Центр первинної медичної допомоги має інші права та обов'язки відповідно до 

законодавства. 

Стаття 18. Управління Центром первинної медичної допомоги 

1. Безпосередньо управління Центром первинної медичної допомоги здійснюється його 

керівником (головним лікарем). 

2. Керівником (головним лікарем) Центру первинної медичної допомоги може бути 

призначено на конкурсній основі особу, яка відповідає єдиним кваліфікаційним вимогам. 

3. Порядок проведення конкурсу, порядок укладення та розірвання контракту з керівником 

(головним лікарем) Центру первинної медичної допомоги, а також типова форма зазначеного 

контракту (договору) затверджуються Кабінетом Міністрів України. 

4. Керівник (головний лікар) Центру первинної медичної допомоги призначається на посаду 

за рішенням органу місцевого самоврядування або органу місцевої виконавчої влади 

(виконавчого органу об'єднаної територіальної громади відповідно до угоди про 

співробітництво територіальних громад) шляхом укладання контракту (договору) на строк до 

п'яти років. 

5. Керівник (головний лікар) володіє правом приймати управлінські рішення в межах своїх 

повноважень відповідно до Положення (Статуту) та контролювати їх виконання. 

Стаття 19. Амбулаторія сімейної медицини 

1. Амбулаторія сімейної медицини є структурним (відокремленим) підрозділом Центру 

первинної медичної допомоги, що безпосередньо здійснює надання первинної лікарської 

медичної допомоги населенню відповідно до Положення. 

2. Положення про амбулаторію сімейної медицини та її штатна структура затверджуються 

керівником (головним лікарем) Центру первинної медичної допомоги та формується залежно 

від обсягу первинної лікарської медичної допомоги, що надається населенню та нормативів 

навантаження. 

3. До складу амбулаторії сімейної медицини можуть входити спеціалісти сімейної медицини, 

а також лікарі загальної практики - сімейні лікарі та сімейні медичні сестри, які провадять 

господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи - підприємці та перебувають у 

цивільно-правових відносинах з відповідним Центром первинної медичної допомоги. 

4. Оснащення амбулаторії сімейної медицини обладнанням та устаткуванням, засобами 

зв'язку, комп'ютерною технікою, транспортними засобами здійснюється відповідно до табеля 

матеріально-технічного оснащення та інших нормативів, затверджених центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони 

здоров'я. 

Стаття 20. Медичний пункт сімейної медицини 

1. Медичний пункт сімейної медицини є відокремленим підрозділом Центру первинної 

медичної допомоги, що здійснює надання первинної долікарської медичної допомоги 

сімейною медичною сестрою, фельдшером, та/або сімейною медичною сестрою, 

фельдшером, яка (який) провадить господарську діяльність з медичної практики як фізична 

особа - підприємець та перебуває у цивільно-правових відносинах з відповідним Центром 

первинної медичної допомоги до його Положення. 
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2. Положення про медичний пункт сімейної медицини та його штатна структура 

затверджуються керівником (головним лікарем) Центру первинної медичної допомоги та 

формується залежно від нормативів навантаження. 

3. Відповідно до потреб населення медичний пункт сімейної медицини може здійснювати 

надання первинної лікарської медичної допомоги сімейним лікарем, а також сімейним 

лікарем, який провадить господарську діяльність з медичної практики як фізична особа - 

підприємець та може перебувати у цивільно-правових відносинах з відповідним Центром 

первинної медичної допомоги. 

4. Оснащення медичного пункту сімейної медицини обладнанням та устаткуванням, 

засобами зв'язку, комп'ютерною технікою, транспортними засобами здійснюється відповідно 

до табеля матеріально-технічного оснащення та інших нормативів, затверджених 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері охорони здоров'я. 

Стаття 21. Лікар загальної практики - сімейний лікар 

1. Лікуючим лікарем з надання первинної лікарської медичної допомоги на засадах сімейної 

медицини є лікар загальної практики - сімейний лікар закладу охорони здоров'я закладу 

охорони здоров'я та його структурних (відокремлених) підрозділів незалежно від форми 

власності та організаційно-правової форми, що забезпечують організацію та надання 

населенню первинної медичної допомоги, а також лікар загальної практики - сімейний лікар, 

який провадить господарську діяльність з медичної практики як фізична особа - підприємець 

та може перебувати з цим закладом у цивільно-правових відносинах. 

2. Лікар загальної практики - сімейний лікар обирається пацієнтом у порядку, встановленому 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері охорони здоров'я. 

3. Основними професійними обов'язками лікаря загальної практики - сімейного лікаря є: 

організація та надання консультацій щодо формування здорового способу життя та 

профілактики захворюваності населення; 

проведення комплексу профілактичних заходів із попередження захворювань, травм, 

отруєнь, зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності серед населення; 

застосування методів профілактики, діагностики, лікування, медичної реабілітації та 

лікарських засобів відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я; 

застосування нових методів профілактики, діагностики, лікування, медичної реабілітації та 

лікарських засобів, які знаходяться на розгляді в установленому порядку, але ще не допущені 

до застосування, можуть використовуватися в інтересах вилікування пацієнта лише після 

отримання його письмової згоди; 

раннє виявлення захворювань, своєчасне амбулаторне обстеження і лікування пацієнтів 

відповідно до медичних показань; 

організація та надання первинної лікарської медичної допомоги в амбулаторних умовах або 

за місцем проживання (перебування) пацієнта, з урахуванням усіх обставин, що впливають 

на стан здоров'я та/або перебіг захворювання; 

організація та надання елементів екстреної медичної допомоги, елементів паліативної 

допомоги та елементів медичної реабілітації за медичними показаннями у порядку, 

визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері охорони здоров'я; 

організація та надання невідкладної медичної допомоги; 

забезпечення безперервності всіх видів медичної допомоги з урахуванням потреб пацієнта 

шляхом направлення для отримання екстреної, вторинної (спеціалізованої), третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги, паліативної допомоги та медичної реабілітації за 

медичними показаннями у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я; 

організація та здійснення обов'язкових медичних оглядів; 
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консультативна допомога сім'ям з питань щеплення, годування дітей, їх виховання, 

підготовки до дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, поведінки, психології, 

гігієни, соціальних, медичних і статевих сторін сімейного життя; 

надання інформації пацієнту про методи та засоби діагностики, лікування та реабілітації у 

зв'язку з хворобами, травмами, отруєннями і патологічними станами, а також у зв'язку з 

вагітністю та пологами; 

забезпечення взяття та ведення обліку пацієнтів, які підлягають диспансеризації, 

забезпечення динамічного спостереження за станом їх здоров'я та проведення лікувально-

оздоровчих заходів; 

здійснення розробки індивідуальних програм обстеження та спостереження за здоров'ям 

пацієнта; 

здійснення оцінки індивідуальних ризиків інфекційних, неінфекційних та соціально 

небезпечних захворювань; 

організація проведення профілактичних щеплень відповідно до чинного законодавства; 

проведення медичної експертизи тимчасової втрати працездатності; 

направлення пацієнтів з ознаками стійкої втрати працездатності на медико-соціальну 

експертизу та медико-соціальну реабілітацію; 

участь в організації медико-соціальної і психологічної допомоги одиноким, людям похилого 

віку, особам з інвалідністю та пацієнтам з хронічними захворюваннями; 

надання достовірної та повної інформації пацієнту про стан його здоров'я, у тому числі, 

ознайомлення з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров'я; 

зберігання лікарської таємниці; 

здійснення медичного втручання після отримання згоди пацієнта на медичне втручання, крім 

випадків надання невідкладної медичної допомоги; 

здійснення організації безперешкодного доступу до медичного обслуговування; 

постійне удосконалення свого професійного рівня; 

виконання інших професійних обов'язків відповідно до законодавства. 

Стаття 22. Сімейна медична сестра та фельдшер 

1. Сімейна медична сестра та фельдшер закладу охорони здоров'я незалежно від форми 

власності та організаційно-правової форми, що забезпечує організацію та надання населенню 

первинної медичної допомоги, а також сімейна медична сестра та фельдшер, які провадять 

господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи - підприємці та можуть 

перебувати з цими закладами у цивільно-правових відносинах здійснюють надання 

первинної долікарської медичної допомоги. 

2. Основними професійними обов'язками сімейної медичної сестри та фельдшера є: 

надання первинної долікарської медичної допомоги населенню; 

участь у наданні первинної лікарської медичної допомоги під керівництвом лікаря загальної 

практики - сімейного лікаря; 

постійне удосконалення свого професійного рівня; 

виконання інших професійних обов'язків відповідно до законодавства. 

 

РОЗДІЛ IV 

ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ СУБ'ЄКТІВ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ З 

ЗАКЛАДАМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, ЩО НАДАЮТЬ ІНШІ ВИДИ МЕДИЧНОЇ 

ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ 

Стаття 23. Надання елементів екстреної медичної допомоги та порядок взаємодії суб'єктів 

первинної медичної допомоги з системою екстреної медичної допомоги 

1. Надання елементів екстреної медичної допомоги пацієнту (невідкладних організаційних, 

діагностичних та лікувальних заходів) здійснюється спеціалістами сімейної медицини в 

амбулаторних умовах або за місцем проживання (перебування). 
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Елементом екстреної медичної допомоги є складова частина екстреної медичної допомоги, 

що здійснюється спеціалістами сімейної медицини відповідно до медичних стандартів 

(клінічних протоколів). 

2. Спеціалісти сімейної медицини надають медичну допомогу пацієнту у невідкладному 

стані відповідно до медичних показань на основі медичних стандартів (клінічних 

протоколів), які затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я. 

3. Для забезпечення своєчасності, послідовності та безперервності надання медичної 

допомоги пацієнту у невідкладному стані спеціалісти первинної медичної допомоги за 

наявності показань до екстреної госпіталізації (консультації) у заклади охорони здоров'я 

вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги 

здійснюють виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги. 

4. Організація взаємодії між суб'єктами первинної медичної допомоги та системою екстреної 

медичної допомоги визначається законодавством. 

Стаття 24. Надання елементів вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги та порядок 

взаємодії суб'єктів первинної медичної допомоги з закладами охорони здоров'я, що 

забезпечують надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги 

1. Надання елементів вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги пацієнту 

(організаційних, діагностичних та лікувальних заходів) здійснюється лікарями первинної 

спеціалізованої медичної допомоги в амбулаторних умовах або за місцем проживання 

(перебування). 

Елементом вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги є складова частина вторинної 

(спеціалізованої) медичної допомоги, що здійснюється лікарями первинної спеціалізованої 

медичної допомоги відповідно до медичних стандартів (клінічних протоколів). 

2. Лікар загальної практики - сімейний лікар, лікар первинної спеціалізованої медичної 

допомоги направляють пацієнта до закладів охорони здоров'я, що забезпечують надання 

вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у плановому порядку або в екстрених 

випадках відповідно до медичних показань. 

3. Порядок направлення пацієнтів відповідно до медичних показань до закладів охорони 

здоров'я, що забезпечують надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, 

визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері охорони здоров'я. 

4. Взаємодія суб'єктів надання первинної медичної допомоги та закладів охорони здоров'я, 

що забезпечують надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги полягає у 

забезпеченні послідовності, своєчасності і безперервності надання медичної допомоги 

пацієнтам із врахуванням рекомендацій спеціалістів, що надають інші види медичної 

допомоги. 

Стаття 25. Порядок взаємодії суб'єктів первинної медичної допомоги з закладами охорони 

здоров'я, що забезпечують надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги 

1. Лікар загальної практики - сімейний лікар, лікар первинної спеціалізованої медичної 

допомоги направляють пацієнта до закладів охорони здоров'я, що забезпечують надання 

третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги у плановому порядку або в екстрених 

випадках відповідно до медичних показань. 

2. Порядок направлення пацієнтів відповідно до медичних показань до закладів охорони 

здоров'я, що забезпечують надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, 

визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері охорони здоров'я. 

3. Взаємодія суб'єктів надання первинної медичної допомоги та закладами охорони здоров'я, 

що забезпечують надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги полягає у 

забезпеченні послідовності, своєчасності і безперервності надання медичної допомоги 
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пацієнтам із врахуванням рекомендацій спеціалістів, що надають інші види медичної 

допомоги. 

Стаття 26. Надання елементів паліативної допомоги та порядок взаємодії суб'єктів первинної 

медичної допомоги з закладами охорони здоров'я вторинної (спеціалізованої), третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги та паліативної допомоги 

1. Надання елементів паліативної допомоги пацієнту здійснюється спеціалістами сімейної 

медицини в амбулаторних умовах або за місцем проживання (перебування). 

Елементом паліативної допомоги є складова частина паліативної допомоги, що здійснюється 

спеціалістами сімейної медицини відповідно до медичних стандартів (клінічних протоколів). 

2. Спеціалісти сімейної медицини зобов'язані надати елементи паліативної допомоги 

відповідно до медичних показань на основі медичних стандартів (клінічних протоколів), які 

затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я. 

3. Взаємодія суб'єктів первинної медичної допомоги з закладами охорони здоров'я вторинної 

(спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та паліативної 

допомоги полягає в організації та здійсненні надання пацієнту своєчасної, послідовної та 

безперервної паліативної допомоги відповідно до Порядку надання паліативної допомоги та 

переліку медичних показань для її надання. 

Порядок надання паліативної допомоги та перелік медичних показань для її надання, 

затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я. 

Стаття 27. Надання елементів медичної реабілітації та порядок взаємодії суб'єктів первинної 

медичної допомоги з реабілітаційними установами 

1. Надання елементів медичної реабілітації пацієнту здійснюється спеціалістами первинної 

медичної допомоги в амбулаторних умовах або за місцем проживання (перебування). 

Елементом медичної реабілітації є складова частина медичної реабілітації, що здійснюється 

спеціалістами первинної медичної допомоги відповідно до медичних стандартів (клінічних 

протоколів). 

2. Спеціалісти первинної медичної допомоги зобов'язані надати елементи медичної 

реабілітації відповідно до медичних показань на основі медичних стандартів (клінічних 

протоколів), які затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я. 

3. Взаємодія суб'єктів первинної медичної допомоги з закладами охорони здоров'я вторинної 

(спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та з 

реабілітаційними установами полягає в організації та здійсненні надання пацієнту 

своєчасної, послідовної та безперервної медичної реабілітації у порядку визначеному 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері охорони здоров'я. 

Медична реабілітація здійснюється за медичними показаннями у порядку, визначеному 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері охорони здоров'я. 

 

РОЗДІЛ V 

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПАЦІЄНТІВ 

Стаття 28. Принципи забезпечення прав пацієнта 

1. Держава створює умови для забезпечення реалізації основних прав та свобод людини та 

пов'язаних з цим державних гарантій, визначених Конституцією України, законодавством 

України і міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою 

України, під час надання пацієнту первинної медичної допомоги на засадах сімейної 

медицини. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960254K.html
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2. Надання пацієнту первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини рунтується 

на таких принципах: 

1) забезпечення безперешкодного доступу до первинної медичної допомоги; 

2) забезпечення безпеки життя; 

3) збереження психічної та фізичної цілісності; 

4) поваги до гідності, індивідуальної унікальності та особистості; 

5) гарантування недоторканості та особистого життя; 

6) забезпечення свободи вибору суб'єкта надання первинної медичної допомоги, у тому числі 

визнання пацієнта як рівноправного учасника при ухваленні рішення про медичне 

втручання; 

7) утвердження принципу взаємної довіри у відносинах пацієнта зі спеціалістами первинної 

медичної допомоги; 

8) прагнення до досягнення максимальної якості первинної медичної допомоги на засадах 

сімейної медицини; 

9) забезпечення захисту здоров'я пацієнта максимально доступними засобами профілактики, 

діагностики та лікування; 

10) виключення будь-якої дискримінації стосовно доступу до первинної медичної допомоги 

на засадах сімейної медицини; 

11) визнання пріоритетності прав пацієнта та їх безумовного дотримання; 

12) встановлення постійного контролю та забезпечення незалежної експертизи якості 

первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини; 

13) забезпечення доступу до медичної інформації, що стосується пацієнта та її 

конфіденційності; 

14) гарантування своєчасного та об'єктивного розгляду фактів порушення прав пацієнтів та 

встановлення відповідальності за порушення цих прав; 

15) забезпечення права пацієнта на згоду щодо медичного втручання, яка ґрунтується на 

повній і достовірній медичній інформації; 

16) забезпечення права на вибір методів та засобів профілактики, діагностики та лікування; 

17) забезпечення права на відмову від медичного втручання; 

18) забезпечення права на відшкодування збитків для здоров'я, заподіяних під час надання 

первинної медичної допомоги; 

19) забезпечення права на подання скарги та захист своїх прав; 

20) забезпечення реалізації прав пацієнтів відповідно до цього Закону та інших нормативно-

правових актів. 

Стаття 29. Обов'язки пацієнтів під час отримання первинної медичної допомоги 

1. Під час отримання первинної медичної допомоги пацієнти зобов'язані: 

1) виявляти повагу до професійної честі й гідності спеціалістів первинної медичної 

допомоги; 

2) у невідкладних випадках, коли є наявною реальна загроза життю, отримувати медичну 

допомогу без своєї згоди чи за згодою законного представника; 

3) після надання згоди на медичне втручання неухильно виконувати всі приписи спеціалістів 

первинної медичної допомоги; 

4) виконувати правила внутрішнього розпорядку суб'єкта первинної медичної допомоги, що 

є закладом охорони здоров'я; 

5) надавати спеціалістам первинної медичної допомоги повну інформацію щодо попередніх 

захворювань та стану здоров'я, а також негайно інформувати їх про зміни у стані свого 

здоров'я в процесі діагностики та лікування; 

6) дотримуватись рекомендацій спеціалістів первинної медичної допомоги та вживати заходи 

щодо запобігання поширення інфекційних та соціально-небезпечних хвороб; 

7) проходити у встановлені строки обов'язкові медичні огляди та обстеження відповідно до 

законодавства; 
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8) дотримуватись вимог санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм; 

9) не вчиняти дій, що можуть порушити права інших пацієнтів. 

2. Під час отримання первинної медичної допомоги пацієнти зобов'язані виконувати інші 

обов'язки, відповідно до цього Закону та інших нормативно-правових актів. 

Стаття 30. Умови реалізації прав пацієнтів 

1. Права пацієнтів, закріплені в цьому Законі, реалізуються самими пацієнтами, а у 

відношенні осіб, які не досягли чотирнадцятирічного віку (малолітнього пацієнта), або осіб, 

визнаних у встановленому законом порядку недієздатними, - їхніми батьками (одного з 

батьків) законними представниками, органами опіки та піклування, поінформованих про 

стан здоров'я таких пацієнтів в порядку встановленому законодавством. 

2. Порядок отримання згоди на медичне втручання, зокрема у випадках, що потребують 

письмової згоди, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я. 

3. Якщо відмову від медичного втручання дає законний представник пацієнта і вона може 

мати для пацієнта тяжкі наслідки, спеціалісти первинної медичної допомоги зобов'язані 

повідомити про це органи опіки і піклування. 

 

РОЗДІЛ VI 

КАДРОВЕ, ФІНАНСОВЕ, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ суб'єктів ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 

Стаття 31. Кадрове забезпечення суб'єктів первинної медичної допомоги 

1. Навантаження, тривалість і режим робочого часу, тривалість і види відпусток спеціалістів 

первинної медичної допомоги встановлюються відповідно до законодавства. 

2. Умови оплати праці спеціалістів первинної медичної допомоги визначаються згідно з 

законодавством. 

Стаття 32. Професійні права спеціалістів первинної медичної допомоги 

Спеціалісти первинної медичної допомоги мають право на: 

1) безпечні умови надання первинної медичної допомоги та захист від протиправного 

посягання на своє життя та здоров'я, який забезпечується відповідно до законодавства; 

2) підвищені посадові оклади, надбавки за особливий характер праці, за особливі умови 

праці, доплати за науковий ступінь, за почесні звання, а також за вислугу років залежно від 

стажу роботи в державних і комунальних закладах охорони здоров'я, інші надбавки і 

доплати, премії і винагороди, розмір та порядок встановлення яких визначаються Кабінетом 

Міністрів України; 

3) матеріальну допомогу для оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі 

одного посадового окладу та матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових 

питань у розмірі одного посадового окладу, які встановлюються у порядку, визначеному 

Кабінетом Міністрів України; 

4) обов'язкове страхування, яке забезпечується у порядку, визначеному законом. 

2. Лікар загальної практики - сімейний лікар, лікар первинної спеціалізованої медичної 

допомоги мають право відмовитися від подальшого ведення пацієнта, якщо останній не 

виконує медичних приписів або правил внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров'я, 

що забезпечує організацію та надання первинної медичної допомоги, за умови, що це не 

загрожуватиме життю хворого і здоров'ю населення. 

3. Законодавством може бути передбачено інші права для спеціалістів первинної медичної 

допомоги. 

Стаття 33. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення суб'єктів первинної медичної 

допомоги 

1. Фінансування первинної медичної допомоги здійснюється за рахунок Державного 

бюджету України та місцевих бюджетів, фондів медичного та соціального страхування, 
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благодійних фондів, інших коштів фізичних та юридичних осіб та будь-яких інших джерел, 

не заборонених законодавством. 

2. Первинна медична допомога надається безоплатно за рахунок бюджетних коштів 

суб'єктами первинної медичної допомоги з якими головними розпорядниками бюджетних 

коштів укладені договори про медичне обслуговування населення, в межах загального 

обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів передбачених у 

Державному бюджеті України на відповідний рік, а також коштів місцевих бюджетів. 

Особливості укладення договорів про медичне обслуговування населення за кошти 

державного бюджету та субвенцій, визначаються Кабінетом Міністрів України. 

3. Обсяги бюджетного фінансування первинної медичної допомоги визначаються на підставі 

методики, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, на підставі науково 

обґрунтованих нормативів. 

4. Усі суб'єкти первинної медичної допомоги мають право використовувати для підвищення 

якісного рівня своєї роботи кошти, отримані від юридичних та фізичних осіб, а також 

встановлювати плату за послуги у сфері охорони здоров'я на підставі методики розрахунку 

вартості медичних послуг, яка затверджується центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я. 

5. Для розвитку та поліпшення матеріально-технічної бази суб'єктів первинної медичної 

допомоги державної та комунальної власності можуть залучатися кошти підприємств, 

установ та організацій незалежно від форми власності і господарювання, а також добровільні 

пожертвування фізичних і юридичних осіб, благодійних організацій та громадських 

об'єднань, інші джерела не заборонені законодавством. 

Стаття 34. Інформаційне забезпечення суб'єктів первинної медичної допомоги 

1. Інформаційні ресурси первинної медичної допомоги є складовою інформаційної системи 

охорони здоров'я. 

2. Інформаційні ресурси первинної медичної допомоги формуються і підтримуються в межах 

своїх повноважень: 

на центральному рівні - центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я; 

на місцевому рівні - органами охорони здоров'я місцевих державних адміністрацій та 

місцевого самоврядування (об'єднаних територіальних громад) в межах своїх повноважень. 

3. Одержання, використання, поширення та зберігання конфіденційних даних, що містяться в 

інформаційних ресурсах первинної медичної допомоги, здійснюється з дотриманням вимог 

законодавства. 

4. На підставі даних інформаційних ресурсів первинної медичної допомоги органи охорони 

здоров'я місцевих державних адміністрацій та місцевого самоврядування (об'єднаних 

територіальних громад) в межах своїх повноважень здійснюють моніторинг, планування і 

прогнозування потреб населення у первинній медичній допомозі. 

5. Суб'єкти первинної медичної допомоги забезпечують наповнення та збереження 

інформаційних ресурсів первинної медичної допомоги про медичних працівників та 

пацієнтів з дотриманням вимог законодавства. 

 

РОЗДІЛ VII 

ОСВІТА ТА НАУКА У СФЕРІ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НА ЗАСАДАХ 

СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ 

Стаття 35. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів первинної 

медичної допомоги на засадах сімейної медицини 

1. Підготовка спеціалістів первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини за 

кошти Державного бюджету України здійснюється за державним замовленням. 
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2. Підготовка спеціалістів первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини з 

вищою освітою здійснюється за відповідними освітньо-професійними, освітньо-науковими 

та науковими програмами. 

3. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів первинної медичної 

допомоги на засадах сімейної медицини здійснюються відповідними вищими навчальними 

закладами у відповідній галузі знань за певною кваліфікацією згідно з законодавством про 

освіту. 

Стаття 36. Наукове забезпечення діяльності суб'єктів первинної медичної допомоги 

1. Держава сприяє розвитку наукових досліджень у сфері первинної медичної допомоги на 

засадах сімейної медицини та впровадженню їх результатів у діяльність суб'єктів первинної 

медичної допомоги. Дослідження, що проводяться науковими установами, вищими 

навчальними закладами або окремими науковцями, фінансуються на конкурсній основі з 

державного бюджету, а також за рахунок будь-яких інших джерел не заборонених 

законодавством. 

2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері охорони здоров'я, спільно з центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки, сприяють 

розвитку наукових досліджень у сфері первинної медичної допомоги на засадах сімейної 

медицини, у тому числі шляхом замовлення конкретних фундаментальних та/або 

прикладних наукових досліджень з метою впровадження їх результатів у діяльність суб'єктів 

первинної медичної допомоги. 

3. Всі державні цільові програми у сфері первинної медичної допомоги на засадах сімейної 

медицини та заходи щодо їх здійснення підлягають науковій експертизі, яка проводиться 

відповідно до закону у національних і міжнародних установах, визначених Кабінетом 

Міністрів України. 

 

РОЗДІЛ VIII 

УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У СФЕРІ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НА 

ЗАСАДАХ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

Стаття 37. Участь громадськості у сфері первинної медичної допомоги на засадах сімейної 

медицини 

1. Суб'єкти первинної медичної допомоги зобов'язані сприяти реалізації права громадян на 

участь в управлінні та проведенні громадської експертизи з питань первинної медичної 

допомоги на засадах сімейної медицини. 

2. При суб'єктах первинної медичної допомоги (юридичних осіб незалежно від форми 

власності та організаційно-правової форми) з метою сприяння їх діяльності можуть 

утворюватись опікунські ради. 

3. Рішення про створення опікунської ради та положення про неї затверджуються наказом 

керівника (головним лікарем) суб'єкта первинної медичної допомоги (юридичної особи 

незалежно від форми власності та організаційно-правової форми) або уповноваженого 

органу. 

Стаття 38. Міжнародне співробітництво у сфері первинної медичної допомоги на засадах 

сімейної медицини 

1. Міжнародне співробітництво у сфері первинної медичної допомоги на засадах сімейної 

медицини здійснюється шляхом укладання міжнародних договорів, участі в міжнародних 

програмах і проектах тощо. 

2. Відповідно до своїх міжнародно-правових зобов'язань держава бере участь у реалізації 

міжнародних програм у сфері первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини; 

сприяє професійним та науковим контактам спеціалістів первинної медичної допомоги, 

обміну прогресивними методами і технологіями, організує спільну підготовку спеціалістів 
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первинної медичної допомоги, розвиває і підтримує всі інші форми міжнародного 

співробітництва, що не суперечать міжнародному праву і національному законодавству. 

 

Розділ IX 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ПЕРВИННОЇ 

МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НА ЗАСАДАХ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ 

39. Відповідальність за порушення законодавства про первинну медичну допомогу на 

засадах сімейної медицини 

Особи, винні у порушенні законодавства про первинну медичну допомогу на засадах 

сімейної медицини, несуть відповідальність згідно з законодавством. 

 

РОЗДІЛ X 

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. 

2. Закони та інші нормативно-правові акти до приведення у відповідність із цим Законом 

застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону. 

3. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 

1) у Законі України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" (Відомості 

Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19 із наступними змінами) статтю 35-1 викласти в 

такій редакції: 

"Первинна медична допомога - медична допомога, що надається в амбулаторних умовах або 

за місцем проживання (перебування) пацієнта спеціалістами первинної медичної допомоги 

та передбачає надання консультації, проведення діагностики і лікування найбільш 

поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, 

здійснення профілактичних заходів; направлення відповідно до медичних показань пацієнта, 

який не потребує екстреної медичної допомоги, для надання йому вторинної 

(спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги; надання 

невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров'я 

пацієнта, який не потребує екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги. 

Первинна медична допомога за видами поділяється на первинну долікарську медичну 

допомогу, первинну лікарську медичну допомогу та первинну спеціалізовану медичну 

допомогу. 

Правові, організаційні, економічні та соціальні засади забезпечення громадян України та 

інших осіб, які перебувають на її території, первинною медичною допомогою, засади 

функціонування та розвитку сімейної медицини визначаються законом."; 

2) у Законі України "Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону 

здоров'я щодо удосконалення надання медичної допомоги" (Відомості Верховної Ради 

України, 2012 р., N 14, ст. 86) пункти 2 і 3 розділу II "Прикінцеві положення" виключити. 

4. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня, наступного за днем опублікування 

цього Закону: 

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; 

забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-

правових актів у відповідність із цим Законом. 

 

  

Голова Верховної Ради 

України                                                       А. ПАРУБІЙ 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T113611.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T113611.html
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ДО 100 – РІЧЧЯ НМАПО ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА 
₪ ₪ ₪ ₪ 

Ювілейна символіка НМАПО імені П. Л. Шупика 

 

На честь сторіччя НМАПО імені П. Л. Шупика була розроблена ювілейна 

символіка для використання у друкованих та презентаційних матеріалах. 

Отримати логотип можна написавши запит на відділ маркетингу. 

Наша електронна адреса: marketing.nmapo@gmail.com 

 

Відкриття Центру симуляційних методів навчання 
  

17 квітня 2018 р. у НМАПО імені П. Л. Шупика 

відбулося урочисте відкриття Центру 

симуляційних методів навчання (ЦЕСИМЕН). 

На церемонії були присутні ректор академік 

НАМН України, професор Юрій Вороненко, 

перший проректор чл.-кор. НАМН України, 

професор Юрій Вдовиченко, проректор з 

науково-педагогічної роботи професор 

Олександр Толстанов, проректор з АГР Юрій 

Сохань, директор Інституту сімейної медицини 

академік АНВО України, професор Олег 

Шекера, декани факультетів та директори 

навчально-наукових інститутів, представники структурних підрозділів Академії, а також 

представники міжнародних компаній 

виробників медичного обладнання Olympus, 

Laerdal, CIA, які допомагали в устаткуванні 

Центру. 

Центр симуляційних методів навчання є 

неоціненним засобом удосконалення і 

покращення навчання інтернів та слухачів, 

ефективним механізмом зменшення помилок 

під час хірургічних втручань, надання 

медичних рекомендацій та в межах загальної 

практики. 

mailto:marketing.nmapo@gmail.com
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Під час церемонії відкриття в. о. директора ЦЕСИМЕН доцент Андрій Ткаченко ознайомив 

гостей з навчальними класами та обладнанням Центру.  

На урочистому брифінгу ректор академії Юрій Вороненко зазначив, що історія симуляційних 

методів навчання у медицині бере свій початок у Франції ще з ХVIII століття, коли були 

застосовані перші акушерські фантоми. Інтерактивними ж симуляторами ми завдячуємо 

авіації, яка використовувала їх для навчання пілотів у реалістичних, але безпечних умовах. У 

нашій Академії процес започаткування та розбудови зайняв три роки – від першого 

обговорення на засіданні вченої ради у 2015 році. Ректор подякував всім причетним за 

матеріально-технічну, аналітичну та консультативну підтримку. А також закликав 

викладачів активно запроваджувати симуляційне навчання в межах циклів, які вже 

проводяться. 

На брифінгу також виступили почесні гості, які допомагали у створенні Центру, серед них – 

Анатолій Колесников, з компанії «Оніко», яка є офіційним представником компанії «CIA» в 

Україні. Він зазначив, що у запровадженні симуляційної медицини найбільш ефективним 

підходом є саме створення Центру, який дозволяє максимально реалістично відтворити 

умови роботи в клініці. 

 Олександр Черкашин, з компанії «Ксенко», 

яка є офіційним представником компанії 

«Laerdal», висловив думку, що міжгалузева 

співпраця – це запорука ефективного  

розвитку і побажав успіху у реалізації 

постійного виклику – забезпеченні 

висококваліфікованими фахівцями медичної 

галузі. Пан Черкашин закликав до вступу в 

Асоціацію симуляційних центрів. 

Віталій Клишня, директор представництва 

«Olympus» Європа по країнам СНД, відзначив 

плідну 5-річну співпрацю з Академією та 

висловив сподівання на ефективне продовження. Також Центр стимуляційних методів 

навчання отримав від компанії цінний подарунок – симулятор проведення колоноскопії. 

Доцент кафедри терапії та ревматології Лілія Іваницька поділилася враженнями від тренінгу 

з викладання у ЦЕСИМЕН, за її словами, це було цікаво і корисно для всіх учасників курсу. 

Насамкінець академік Юрій Вороненко висловив побажання, щоб уже  найближчим часом 

всі інтерни Академії мали можливість відпрацьовувати практичні навики з серцево-легеневої 

реанімації на базі Центру симуляційних методів навчання. 

Медична симуляція є унікальним явищем, оскільки вона постійно розвивається, охоплюючи 

медичні операції, догляд за пацієнтом і клінічний простір, а в майбутньому вийде на такий 

рівень, який дозволить усунути межі між цими секторами медицини. 
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НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ ЗА УЧАСТІ 

ПРЕДСТАВНИКІВ ІНСТИТУТУ СІМЕЙНОЇ 

МЕДИЦИНИ НМАПО ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА 

₪ ₪ ₪ ₪ 

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сімейна 

медицина - майбутнє охорони здоров'я України» (до 100-річчя заснування 

НМАПО імені П. Л. Шупика) 

Інститут сімейної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика, напередодні Всесвітнього 

дня сімейного лікаря, 17 - 18 травня 2018 р. проводив науково-практичну конференцію з 

міжнародною участю на тему: «Сімейна медицина - майбутнє охорони здоров'я України», 

присвячену до 100-річчя заснування Національної медичної академії післядипломної освіти 

імені П. Л. Шупика. 

Конференція внесена до 

основного Реєстру з’їздів, 

конгресів, симпозіумів, науково-

практичних конференцій, які 

проводяться у 2018 році. 

На відкритті конференції 

з вітальними словами виступили 

директор Інституту сімейної 

медицини, президент МО 

«Здоров’я суспільства» 

професор Олег Шекера та 

президент Української асоціації 

сімейної медицини професор Лариса Матюха. 

Перше пленарне засідання було присвячене організаційним питанням й сучасному 

розвитку сімейної медицини в Україні. Командна робота Інституту сімейної медицини 

висвітилася у перших доповідях директора інституту професора Олега Шекери, який 

детально висвітлив всі кроки, які здійснюються в Україні щодо реорганізації первинної 

медичної допомоги та ролі Інституту сімейної медицини в їх реалізації і створенні 

законодавчої бази, а також 

д. мед. н. Вікторії Ткаченко, яка 

представила європейські підходи 

до системи якості первинної 

медичної допомоги та шляхи їх 

впровадження в Україні. Доповіді 

викликали жвавий інтерес та 

обговорення. 

Під час конференції з 

цікавими доповідями з питань 

новітніх напрямків та технологій в 

практиці сімейного лікаря та 

сучасних підходів до діагностики, 

профілактики й лікування найбільш актуальних проблем первинної медичної допомоги, а 

також новітніх підходів до освіти сімейних лікарів виступили провідні вчені Інституту 

сімейної медицини та України, а саме з актуальних вірусних інфекцій (професор О. Дуда, 

д. мед. н. В. Ткаченко), захворювань верхніх дихальних шляхів й алергії (професор 

В. Попович, професор І. Гогунська, доцент Л. Юдіна, професор Г. Бекетова), захворювань 

серцево-судинної системи (професор Л. Міщенко), шлунково-кишкового тракту (професор 
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Г. Соколова), сечовидільної системи (професор В. Медведь), нервової системи (професор 

І. Зозуля, к. мед. н. І. Довгий), питань педіатрії (професор Т. Марушко, професор 

Ю. Марушко, професор О. Мощич, доцент В. Корнєва), порушень обміну заліза, вітамінів, 

глікозаміногліканів (професор І. Головач), ендокринної патології (професор Л. Пінський, 

д. мед. н. В. Ткаченко), паліативної допомоги (доцент А. Царенко) та ін. Під час конференції 

відбувся тренінг із серцево-легеневої реанімації під керівництвом професора М. Долженко, 

В. Несукай), а також засідання Українського молодіжного руху сімейних лікарів.Наприкінці 

заходу учасники обговорили й прийняли резолюцію конференції, а також отримали 

сертифікати. 

Захід, який відбувся напередодні Всесвітнього дня сімейного лікаря (19 травня) 

викликав значний інтерес у медичної спільноти України. На жаль, у нашій державі офіційно 

поки що не визнано цей день, який у 2010 р. запровадила Всесвітня організація сімейних 

лікарів WONCA, членом якої є й Українська асоціація сімейних лікарів. Учасники 

конференції вважають, що треба приєднуватися до цивілізованої спільноти й у цьому 

питанні також. 

 

 

 

 

Засідання Українського 

молодіжного руху сімейних 

лікарів  

 

 
Напередодні Дня сімейного лікаря, 18 травня 2018 р., в рамках щорічної науково-

практичної конференції з міжнародною участю "Сімейна медицина – майбутнє охорони 

здоров’я", присвяченої до 100-річчя заснування Національної медичної академії 

післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, відбулося засідання Українського молодіжного 

руху сімейних лікарів (УМРСЛ).  

Традиційно модераторами секції були директор Інституту сімейної медицини, проф. 

О. Г. Шекера та голова Українського молодіжного руху сімейних лікарів, д. мед. наук 

Ткаченко В.І., які щиро привітали всіх присутніх. 

На початку засідання д.. мед. наук Ткаченко В.І. коротко розповіла про історію 

створення Руху в Європі та Україні, програми з обміну досвіду, активність та діяльність 

українських молодих сімейних лікарів та побажала успіхів молодим спеціалістам у наукових 

здобутків.  

Під час засідання цьогоріч виступило більше 10 клінічних ординаторів  та аспірантів 

кафедр Інституту сімейної медицини, а заявлена тематика не аби як зацікавила як майбутніх 

сімейних лікарів, так і досвідчених спеціалістів, які виявили бажання відвідати засідання.  

Після офіційної частини, голова студентського самоврядування та активіст УМРСЛ, 

аспірант кафедри сімейної медицини Максимець Я.  коротко розповіла про участь активістів 

УМРСЛ у програмах обміну досвідом Vasco da Gamma Movement за останні роки . Наступні 

доповіді були умовно поділені за тематиками, які включали: захворювання щитовидної 

залози (доповіді аспірантів кафедри сімейної медицини Максимець Я. та Рімар Я.), серцево-

судинна патологія (клінічні ординатори кафедри сімейної медицини Гайова О. та 

Алексейченко О.). Продемонстрували результати своїх наукових досліджень і аспіранти 



32 

 

кафедри неврології та рефлексотерапії: Інгула Н., Жгільова Н., Петренко М., Федаш-

Кірсанов О. Не менш актуальною була доповідь клінічного ординатора кафедри сімейної 

медицини Кекуха Д. про профілактичні огляди серед населення працездатного віку. До 

роботи засідання долучилися і більш досвідчені спеціалісти, а саме к. мед. наук кафедри 

неврології та рефлексотерапії Ханенко Н. та Чередніченко Т., які висвітили певні 

неврологічні питання для молодих сімейних лікарів.  

Всі доповіді продемонстрували цікаві власні наукові розробки молоді й викликали 

активні дискусії.  

 

ТЕЗИ  

науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сімейна 

медицина - майбутнє охорони здоров'я України» 

 
ВИРАЗКОВА ХВОРОБА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ У ШКОЛЯРІВ 

Шекера О.Г., Мельник Д.В. 
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 

 

Актуальність. У статті проаналізовано захворюваність органів травлення, які 

посідають друге місце як серед дорослого, так і дитячого населення. Таку ситуацію 

пов’язують не лише з економічною нестабільністю, а й з поширенням серед дітей шкідливих 

звичок, недотриманням здорового способу життя тощо. Фахівці попереджають, що ці 

фактори ризику можуть позначатися не лише на стані здоров’я, а й на тривалості життя і 

смертності майбутніх поколінь.  

Мета: вивчити захворюваність органів травлення, і в першу чергу виразкової хвороби 

дванадцятипалої кишки, серед дітей.  

Матеріали і методи: використовувався метод семантичної оцінки наукових 

документів та метод системного і процесного аналізу.  

Результати і обговорення. Відповідно до програми дослідження, були вивчені та 

проаналізовані українські та іноземні літературні джерела щодо поширеності виразкової 

хвороби дванадцятипалої кишки серед дітей. В Україні близько 2 млн дітей страждають на 

захворювання травної системи, причому з віком спостерігається зростання поширеності 

гастроентерологічних захворювань. Виразкова хвороба дванадцятипалої кишки зустрічається 

в 4 рази частіше за виразкову хворобу шлунку. Результати міжнародних епідеміологічних 

досліджень достовірно показали, що виразкова хвороба, асоційована з Helicobacter pylori, 

виникає, у середньому, у 95 % за умови локалізації виразки у дванадцятипалій кишці. 

Результати наукових досліджень з приводу механізмів виникнення і розвитку виразкової 

хвороби дванадцятипалої кишки, як найбільш яскравої моделі психосоматичних 

співвідношень, свідчать, що виразкова хвороба дванадцятипалої кишки стала розглядатися 

не як сума місцевих порушень, що розвинулися в результаті ацидопептичної агресії і впливу 

Helicobacter pylori, а як системне захворювання, у формуванні якого беруть участь спадкові, 

психосоматичні, нейровегетативні та інші чинники. Визначення факторів ризику, доведення 

їх ролі у порушенні здоров'я людини, а також кількісна характеристика залежностей 

шкідливих ефектів від рівнів впливу конкретних факторів дозволяє оцінити реальну загрозу 

здоров'ю населення, що проживає на певних територіях, і дає об'єктивні підстави для 

впровадження профілактичних заходів.  

Висновки. У сучасній медичній літературі немає достатніх досліджень комплексного 

показника стану здоров’я дітей шкільного віку. У зв’язку з цим пропонується підхід, сутність 

якого полягає у тому, що діти шкільного віку представляють специфічну категорію 

населення, яка повинна мати досить високий рівень здоров’я, а значить і високий рівень 
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працездатності. Що стосується рівня працездатності, то в наших дослідженнях буде 

запропоновано раціональний підхід до його кількісного визначення. 

 

АЛГОРИТМ ДІАГНОСТИКИ САРКОЇДОЗУ ОРГАНІВ ДИХАННЯ ДЛЯ 

ЗАКЛАДІВ ПЕРВИННОЇ, СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ТА 

ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 

Гуменюк Г. Л. 
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (Україна) 

 

Актуальність. У більшості країн світу саркоїдоз з ураженням паренхіми легень займає 

перше місце в структурі інтерстиціальних захворювань легенів (Визель А. А., 2009; 

Duncan M. E., 2012; Erdal B. S., 2012; Swigris J. J., 2011). Однією з найбільш важливих 

проблем ведення хворих на саркоїдоз органів дихання є недостатня ефективність лікування і 

висока частота незадовільних результатів терапії. 

Мета дослідження: на основі оцінки клінічної семіотики, можливостей рентгенографії 

та комп’ютерної томографії високої роздільної здатності (КТВРЗ), функціональних методів 

дослідження розробити алгоритм діагностики саркоїдозу органів дихання для закладів 

первинної, спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги. 

Матеріали та методи. Проведено ретроспективне вивчення залежності структури 

саркоїдозу органів дихання від статі, віку, форми та стадії захворювання, частоти 

екстрапульмональних уражень на основі аналізу матеріалів медичних карт 

1 776 амбулаторних та стаціонарних хворих, які були направлені для обстеження та 

лікування до ДУ «Національний інститут фтизіатрії та пульмонології імені Ф. Г. Яновського 

Національної академії медичних наук України» (НІФП НАМНУ) за період з 2008 по 2012 рр. 

Проведений аналіз якості лікування хворих на основі вивчення частоти незадовільних 

результатів, до яких відносили рецидивуючий перебіг саркоїдозу з переходом у ІV стадію, 

рецидиви (активація процесу через 1 рік та більше після закінчення лікування), відсутність 

позитивного ефекту через 6 міс. спостереження та лікування, прогресування на фоні терапії, 

залишкові зміни в легенях у вигляді обмеженого інтерстиціального фіброзу. Проведений 

аналіз матеріалів показав, що серед обстежених переважали жінки (56,5 %). Серед чоловіків 

найбільша кількість випадків саркоїдозу спостерігалась у віці від 20 до 39 років, у жінок у 

більш старшому віці (від 40 до 59 років). 

Результати та обговорення. Нами розроблений алгоритм діагностики саркоїдозу 

органів дихання для лікарів закладів різного рівня – дільничних терапевтів та сімейних 

лікарів центрів первинної медичної допомоги (поліклініки, амбулаторії), лікарів 

пульмонологічних відділень (палат) багатопрофільних лікарень, пульмонологічних кабінетів 

поліклінік, пульмонологів спеціалізованих відділень обласних лікарень. 

Визначені діагностичні задачі закладів різного рівня. 

Перший рівень – первинна медична допомога надається дільничними терапевтами та 

сімейними лікарями в центрах первинної медичної допомоги (поліклініки, амбулаторії). 

Діагностична задача – формування підозри на саркоїдоз із подальшим направленням хворого 

в установи другого й третього рівня. 

Другий рівень – спеціалізована медична допомога надається: а) в стаціонарних умовах 

– пульмонологічне відділення (палата) багатопрофільних лікарень; б) в амбулаторних умовах 

– пульмонологічний кабінет поліклінік. Діагностична задача – встановлення попереднього 

діагнозу саркоїдозу з направленням хворого в установи третього рівня для верифікації 

діагнозу і подальшого лікування. 

Третій рівень – високоспеціалізована медична допомога у пульмонологічних 

відділеннях обласних клінічних лікарень. Головним (референс) центром 

високоспеціалізованої допомоги є НІФП НАМНУ, м. Київ. Діагностична задача – 

верифікація діагнозу саркоїдозу органів дихання з вибором тактики лікування. У головному 
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центрі медична допомога надається хворим, у яких діагноз саркоїдозу не верифікований у 

зв’язку з атиповою семіотикою та/або нестачею високотехнологічних методів діагностики. 

Складено перелік необхідних дій лікаря в залежності від діагностичної задачі. 

Алгоритм діагностики саркоїдозу органів дихання включений до Уніфікованого 

клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги «Саркоїдоз» (Наказ Міністерства охорони 

здоров’я України № 634 від 08.09.2014 р.). 

Висновки. На основі результатів вивчення клінічної семіотики, можливостей 

радіологічних та функціональних методів дослідження розроблений алгоритм діагностики 

саркоїдозу органів дихання для закладів первинної, спеціалізованої та високоспеціалізованої 

медичної допомоги. Алгоритм включений до Уніфікованого клінічного протоколу 

«Саркоїдоз». 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ ПИТАНЬ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ЛЮДЯМ 

ПОХИЛОГО ВІКУ В РОБОТІ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ 

Давидович О. В.1, Стаднюк Л. А.1, Козлов С. В.2, Мікропуло І. Р.1, Давидович Н. Я.1, 

Лихацька В. О3, Ніку І. В.1 
1
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (Україна) 

2
ДУ «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України» (Україна) 

3
Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського (Україна) 

 

Актуальність. Характерною рисою перспективної моделі первинної медичної 

допомоги в Україні є поступовий перехід до сімейної медицини. В зв’язку зі значними 

темпами старіння населення України сімейний лікар повинен буде систематично вирішувати 

питання надання медичної допомоги людям старших вікових груп. 

Основна частина. Розвиток довготривалої медико-соціальної допомоги повинен 

ґрунтуватися на даних реальних потреб в ній населення. При цьому особи у віці 75 років та 

старші є групою підвищеної потреби в тривалій медичній допомозі. До речі, до цього часу 

відсутні єдині стандарти оцінки потреб людей похилого віку в тривалій медичній допомозі. 

Метою такої допомоги є забезпечення пацієнтів старших вікових груп як можна більш 

достойним рівнем життя, незалежністю, відновлення втрачених, внаслідок хвороби, функцій. 

Одним з факторів, який визначає ріст потреб в тривалій медичній допомозі є самотність 

багатьох людей. Серед всіх осіб пенсійного віку біля 20 % становлять самотні люди або 

самотні пари, що потребують постійної сторонньої допомоги. Допомога на дому повинна 

бути інтегрована в структури охорони здоров’я і бути одним з основних напрямків роботи 

сімейного лікаря. 

Нерідко літні пацієнти не дотримуються рекомендованого лікування, тому що не 

розуміють його. Ця ситуація часто виникає серед хворих після виписки зі стаціонару з 

рекомендаціями, які суттєво відрізняються від попереднього, або пов’язана з фінансовими 

проблемами, когнітивними чи функціональним обмеженням. Сімейний лікар в такому 

випадку повинен чітко пояснити мету лікування, розписати пацієнтові ліки та часи прийому 

на протязі доби, перевіряти наявність та кількість (чи вживає) медикаментів. Перед 

призначенням лікування старим особам необхідно оцінити наявність факторів, що 

підвищують ризик виникнення ускладнень (ураження печінки, нирок,серцева недостатність, 

гіпокаліємія, прогресуюче зниження ваги та ін.). 

Для реалізації потреб населення похилого віку необхідне об’єднання зусиль та чітка 

координація дій всіх державних, комерційних, приватних та благодійних структур. 

Реформування медико-соціальної допомоги літнім людям стоїть на шляху створення 

скоординованої державної системи геріатричної допомоги населенню на сучасному науково-

методичному і організаційному рівнях відповідно до Декларації з проблем старіння та 

принципів ООН у ставленні до літніх людей. 
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Висновок. Перегляд нормативів забезпечення медичною і соціальною допомогою 

населення старшого віку, розширення інфраструктури служб і обсягів допомоги силами 

середнього медичного персоналу, забезпечення чіткої координації, постанності та 

взаємозв’язку проведення медико-соціальних заходів суттєво поліпшить якість і доступність 

геріатричної допомоги населенню. Особливе значення при цьому набуває відповідна 

підготовка лікарів загальної практики-сімейної медицини. 

 

ПОЛІТАБЛЕТКА - МАЙБУТНЄ В ЛІКУВАННІ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ 

Давидович О. В.1, Стаднюк Л. А.1, Козлов С. В.2, Мікропуло І. Р.1, Давидович Н. Я.1, 

Лихацька В. О3, Ніку І. В.1 
1
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (Україна) 

2
ДУ «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України» (Україна) 

3
Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського (Україна) 

 

Вступ. Артеріальна гіпертензія поширена у 65-80 % дорослого населення розвинених 

країн. Основна мета гіпотензивної терапії-зменшення кардіоваскулярної смерті, ризику 

кардіоваскулярних подій, покращення якості та зростання тривалості життя. 

Основна частина. Фактично, в умовах клінічної практики вибір стратегії лікування 

артеріальної гіпертензії залежить як від ступеню важкості, так і від ураження органів-

мішеней, наявності супутньої поліморбідності та віку. Необхідність застосування 

комбінованої антигіпертензивної терапї ґрунтується на даних, які підтверджують зростання 

імовірності досягнення цільових рівнів тиску при збільшенні компонентів комбінації. 

Монотерапія оцінюється як імовірно ефективна у близько 60 % пацієнтів з АГ (Reboldi G.et 

al., 2011); а висока прихильність до лікування через 6 місяців постійного вживання 

зберігається лише у половини опитаних (Kario K. Et al., 2016). 

Згідно сучасних рекомендацій, комбінації з двох-трьох препаратів надається перевага в 

лікуванні артеріальної гіпертензії 2-3 ступеню важкості або ж у хворих високого ризику, а 

фіксовані комбінації в одній таблетці значно покращують прихильність хворих до лікування. 

В Україні фіксована комбінація на основі периндоприлу (4 мг та 8 мг), індапаміду 

(0,625 мг, 1,25 мг, 2,5 мг) та амлодипіну (5 мг та 10 мг) реалізована в препараті Амлесса 

(фармацевтична фірма KRKA, Словенія). Встановлено, що Амлесса проявляє достатньо 

високий антигіпертензивний ефект, добре переноситься, має надійний профіль безпеки. 

Створені спочатку як антигіпертензивні засоби, інгібітори АПФ значно розширили свій 

спектр використання і за останні роки стали однією з основних груп в лікуванні серцево-

судинних захворювань. 

За рекомендаціями Європейського товариства кардіологів вказано, що призначати 

інгібітори АПФ необхідно у випадках: наявності артеріальної гіпертензії (всі хворі з 

серцевою недостатністю, дисфункцією лівого шлуночка, цукровий діабет, перенесений 

інфаркт міокарда, інсультом, хворі з високим коронарним ризиком); серцевої недостатності 

(NYHA ІІ-ІV); хворим з ІХС, стабільною стенокардією; з метою вторинної профілактики 

серцево-судинних захворювань без серцевої недостатності або дисфункції лівого шлуночка; 

гострий інфаркт міокарда: в перші 24 години (серцева недостатність, дисфункція лівого 

шлуночка, великий розмір інфаркта міокарда; після 24-х годин (серцева недостатність, 

дисфункція лівого шлуночка, цукровий діабет, інші хворі з високим ризиком); профілактика 

раптової смерті; хворі з високим ризиком. 

Амлодипін-представник третього покоління дигідропіридинів. Не проявляє 

негативного впливу на метаболічні процеси (ліпідограму, рівень цукру в крові). Безпечний 

при лікуванні хворих з цукровим діабетом, подагрою, бронхіальною астмою. Проявляє 

поступову пролонговану, дозозалежну дію дилатуючи периферичні та коронарні артерії на 

протязі доби. 
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Індапамід- метаболічно нейтральний діуретик, представник нової генерації препаратів з 

вираженним вазодилятуючим ефектом. Ця властивість пояснюється здатністю індапаміду 

сприяти синтезу судиннорозширюючих простагландинів, зменшувати чутливість судинної 

стінки до впливу катехоламінів, блокувати кальцієві канали. 

Внаслідок такої потрійної комбінації потенціюється гіпотензивний ефект кожного 

препарату, зменшуються побічні реакції (поява тахікардії та набряків на нижніх кінцівках 

при лікуванні амлодипіном), зростає прихильність до терапії. 

Висновок. Застосування потрійної комбінації периндоприл+індапамід+амлодипін у 

вигляді політаблетки «Амлесса» є ефективною та безпечною стратегією в лікуванні 

артеріальної гіпертензії. 

 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОСВІТИ СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ ТА ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ 

НА ЦИКЛАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

Редько І. І., Чакмазова О. М. 
ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України» (Україна) 

 

В умовах реформування системи охорони здоров’я необхідна оптимізація якості 

медичної освіти. На фоні щорічного зростання об’єма наукової інформації, учбові години 

занять для викладачів в вузах післядипломної освіти (ПДО) зменшується. Практика навчання 

показує, що засвоюваність матеріалу на семінарських і практичних заняттях не завжди 

ефективна. Тому основним напрямком інтенсифікації повинен бути перехід від механічного 

заучування готових знань до все більшої активізації навчальної та розумової діяльності 

лікарів, до використання внутрішніх резервів їх психіки, що передбачає самостійну роботу 

слухачів та лікарів-інтернів в процесі навчання. Виходячи з цього, викладач вузу ПДО 

повинен лише організовувати пізнавальну діяльність лікарів-слухачів та інтернів, саме ж 

пізнання здійснює сам слухач. Для поліпшення самостійної роботи необхідна методична 

розробка викладачем плану теоретичних і практичних питань, що розбираються на кожному 

занятті, контрольних питань для поточного опитування з еталоном відповідей на них, які 

спонукали б слухача самого перевірити ефективність його самостійної роботи. При відборі 

матеріалу для самостійної роботи необхідно використовувати проблемний метод, 

концепцією якого є зміна звичайної стратегії «від знань до проблеми» стратегією «від 

проблеми до знань», які були здобуті наукою заради вирішення цього завдання. Безумовно, 

самостійна робота лікаря-слухача і лікаря-інтерна повинна істотно відрізнятися. Особливо 

велику увагу необхідно приділяти інтернам в перші дні їх самостійної роботи в клініці. 

Викладач знаходиться в ролі репетитора біля ліжка хворого, виявляючи і виправляючи 

дефекти самостійної роботи інтернів, що підвищує ефективність придбання лікарських 

практичних навичок, вміння аналізувати, діяти і мислити по-лікарському. 

В даний час рішення задач діагностики і лікування біля ліжка хворого в групах лікарів-

слухачів далеко не завжди реально, до того ж не всі захворювання, що вивчаються згідно з 

навчальними програмами, можуть бути представлені під час відповідних занять. Рішення 

даної проблеми можливе шляхом створення віртуальних клінічних презентацій. 

Зі зміцненням матеріально-технічних баз кафедр розширилися можливості для 

самостійної роботи слухачів та інтернів в комп’ютерних класах, де можливо перевірити 

рівень своїх знань за допомогою тестів. В якості самостійної роботи зарекомендував себе 

бібліографічний пошук з коротким конспектом і коротким повідомленням практичних 

рекомендацій щодо тієї чи іншої проблеми, написання рефератів та аналіз архівного 

матеріалу з експертною оцінкою історій хвороб. 
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ОЦІНКА НАЯВНОСТІ У ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ ІЗ СГ ФАКТОРІВ РИЗИКУ 

РОЗВИТКУ КАРДІОВАСКУЛЯРНОЇ ПАТОЛОГІЇ 

Шекера О. Г., Кухарчук Х. М. 
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 

 

Актуальність. На сьогодні дискусійним залишається питання впливу субклінічного 

гіпотиреозу (СГ) як на органи окремо, так і системи організму в цілому. За останні 

десятиліття виконано чимало досліджень, в яких доказано вплив ЩЗ на кардіоваскулярну 

систему. Тому, сьогодні дуже активно обговорюється питання впливу СГ на розвиток і 

прогресування кардіоваскулярної патології, особливо це стосується осіб молодого віку. В 

статті Н.Б. Зелінської (2011) представлено, що кардіоваскулярна патологія часто є першим 

проявом СГ і може виникати у 25-50% хворих. Кардіоваскулярна патологія є основною 

причиною зниження тривалості та якості життя пацієнтів в сучасному світі. 

Мета: оцінити наявність у осіб молодого віку із СГ факторів ризику, які сприятимуть 

розвитку кардіоваскулярної патології.  

Об’єкти і методи дослідження: проведений пошук рекомендацій у пошукових 

системах JAMA, Scholar та  PubMed, а також у журналах та виданнях матеріалів 

конференцій, які найбільше відповідали розкриттю поставленої мети. 

Матеріали та методи дослідження: Нами було обстежено 56 пацієнтів із АІТ. Всі 

пацієнти були поділені на дві групи: І-а група 39 з СГ, ІІ-а група – 17 з еутиреозом. ІІІ групу 

склали 15 практично здорові особи. Середній вік пацієнтів склав 31±0,98 роки ,30±1,32 роки і 

30±0,51 роки відповідно. Рівень ТТГ у І групі 7,29±2,07 mlu/l, у ІІ групі 3,18±1,52 mlu/l і в ІІІ 

- 2,34±0,98 mlu/l. Статистична обробка результатів проводилася за допомогою пакета 

програм Statistic 6.0 for Windows.  

Результати та їх обговорення. При оцінці даних, було встановлено, що у І групі 

рівень загального холестерину становив 5,6±0,98 ммоль/л, в ІІ і ІІІ групах – 4,9±0,74 ммоль/л 

та 3,8±0,55 ммоль/л відповідно. У 25,64% пацієнтів І групи ІМТ – 28,4±1,3 кг/м2, у 5,13% 

пацієнтів ІМТ становив 32,4±0,97 кг/м2 і у 2,6% ІМТ – 36,9 кг/м2. У ІІ групі ІМТ 26,7±1,32 

кг/м2 був у 29,4% пацієнтів і у ІІІ групі тільки у 20% ІМТ становив 27,9±0,51 кг/м2. При 

вимірюванні АТ у 23% пацієнтів І групи САТ – 147±5,5мм.рт.ст., ДАТ – 83,25±4,27 мм.рт.ст. 

У 15,79% пацієнтів ІІ групи САТ становив 142±6,76 мм.рт.ст, ДАТ – 77,5±1,34 мм.рт.ст. 

Статистичний аналіз вище наведених даних показав, що у пацієнтів із СГ ризик розвитку 

кардіоваскулярної патології вищий на відміну від практично здорових осіб у групі 

порівняння. Підтвердженням є прямий кореляційний зв’язок між рівнем ТТГ та рівнем 

загального холестерину (r>0,73), рівнем ТТГ та ІМТ (r>0,69) та слабкий позитивний між 

рівнем ТТГ та АТ (r>0,46). 

Висновок: Отримані результати свідчать про те, що навіть мінімальна тиреоїдна 

дисфункія має прямий вплив на розвиток факторів ризику кардіоваскулярної патології. Тому, 

постає необхідність в проведенні раннього скринінгу СГ у безсимптомних осіб, особливо, 

молодого віку, а також, розробити план дообстеження пацієнтів з СГ з метою виявлення 

інших факторів ризику.  

 

СУЧАСНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОСВІТИ СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ 

Ждан В. М., Бабаніна М. Ю., Кітура Є. М., Шилкіна Л. М., Ткаченко М. В., 

Кир’ян О. А., Лебідь В. Г. 
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» 

(Україна) 

 

Вступ. Головною метою роботи викладачів вищої медичної освіти є, без сумніву, 

підготовка компетентних, висококваліфікованих лікарів. У медицині компетентність 

характеризує здатність лікаря-фахівця реалізовувати свій людський потенціал для здійснення 



38 

 

своєї професійної діяльності. В професії лікаря загальної практики потрібно адаптувати 

теоретичні знання і їх практичне застосування в контексті відносин лікар-пацієнт, коли 

кожна ситуація і, відповідно, рішення – унікальні. 

Мета роботи: оцінка впливу сучасних методологічних підходів до вивчення циклу 

«Внутрішні хвороби» на підготовку компетентнісної моделі лікаря загальної практики – 

сімейної медицини. 

Матеріали та методи. Дослідження проводилося на кафедрі сімейної медицини і 

терапії ВДНЗУ «УМСА». Під час проведення передатестаційного циклу з фаху «Загальна 

практика – сімейна медицина» за навчальним планом вивчався вплив сучасних 

методологічних підходів (форм дистанційного навчання і відпрацювання практичних 

навичок з розділу «Внутрішні хвороби» у обласному навчально-практичному центрі 

кафедри) на підготовку сімейного лікаря. 

Результати. За даними проведеного комп’ютерного тестування та перевірки 

опанування практичними навичками наприкінці циклу використання сучасних 

методологічних підходів до вивчення циклу «Внутрішні хвороби» при підготовці сімейного 

лікаря дозволило підвищити ефективність навчального процесу та досягло поставленої мети. 

Висновки. На даному етапі розвитку охорони здоров’я і медичної освіти використання 

різноманітних дистанційних навчальних технологій є дуже сучасним та затребуваним, дає 

можливість досягти якісно нового рівня післядипломної освіти. Лікарі-курсанти мали змогу 

отримати не лише теоретичну підготовку з використанням форм дистанційного навчання, а й 

в обов’язковому порядку оволодіти практичними навичками, що сприяє поліпшенню 

розуміння та засвоєння матеріалу, розвитку клінічного мислення у лікаря при формуванні 

компетентнісної моделі лікаря загальної практики – сімейної медицини. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ ПРЕПЕРИТОНЕАЛЬНОЇ 

ТРАНСАБДОМІНАЛЬНОЇ АЛОПЛАСТИКИ ПРИ РЕЦИДИВНИХ ПАХВИНИХ 

ГРИЖАХ 

Штаєр А. А. 
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (Україна) 

 

Актуальність. В середньому в Україні виконується до 50 тисяч оперативних втручань 

на рік, з приводу пахвинних гриж. Рецидиви грижі після герніопластики становить 3-10 %. 

Лікування рецидивних гриж має свої особливості, адже тканини пахвинної ділянки рубцево 

змінені, зруйновані після минулої герніопластики і не придатні для надійної пластики. ТАРР 

методика має якісно інший підхід до пахвинної ділянки, зі сторони черевної порожнини.  

Мета роботи. Покращення результатів лікування рецидивних пахвинних гриж, 

використовуючи транс абдомінальну пре перитонеальну алогерніопластику. 

Матеріали та методи. В клініці кафедри хірургії та проктології НМАПО імені 

П. Л. Шупика на базі Київської міської клінічної лікарні № 5, було прооперовано 45 хворих з 

приводу рецидивних пахвинних гриж, після попередньої герніопластики за методикою 

Ліхтенштейн, застосовуючи методику ТАРР. Які були розділені на 2 групи. Перша 

23 пацієнта (51,1 %), оперовані за стандартною методикою ТАРР, друга група 22 пацієнта 

(48,8 %), оперовані за удосконаленою методикою ТАРР, розробленою на кафедрі хірургії та 

проктології. Середній вік хворих складав 54, 3+10 років. 

Результати та обговорення. В ранньому післяопераційному періоді оглядались всі 

хворі, розділені на дві групи. Порівнювались післяопераційні ускладнення сероми, гематоми 

калитки, набряк калитки. В І групі сероми відмічались у 3 хворих (13,04 %), в ІІ - у 1 хворого 

(4,45 %). Всі пацієнти оглядались в динаміці, виконувався УЗД контроль. Додатково хворим 

продовжувалась антибактеріальна, протизапальна терапія. Нагноєння сером не відмічалось. 
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Гематома калитки, в ділянці оперативного втручання відмічалась у 3 хворих І групи 

(13,04 %), і у 3 хворих ІІ групи (13,35 %). Хворі з даним ускладнення спостерігались і не 

потребували додаткової корекції лікування. 

Хронічний післяопераційний біль відмічався у 2 % хворих обох груп, 8 пацієнтів І 

групи і 9 пацієнтів ІІ групи, який був ліквідований консервативними методами. 

Віддалені результати лікування простежені у 16 хворих І групи, 17 хворих ІІ групи, 

шляхом повторних оглядів та анкетування. Рецидиви виявлено у 1 хворого І групи (4,34 %). 

У хворих прооперованих за удосконаленим методом повторних рецидивів грижі не виявлено. 

Таким чином, удосконалена методика хірургічного лікування рецидивних пахвинних 

гриж, дає можливість краще укріпити пахвинну ділянку, що в свою чергу зменшує кількість 

повторних рецидивів пахвинних гриж. 

Висновки. Удосконалена методика лапароскопічної преперитонеальної 

трансабдомінальної алопластики, дозволяє надійно укріпити пахвинну ділянку і значно 

зменшити ризик повторного рецидиву. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ НА САЛЬМОНЕЛЬОЗ З 

ГАСТРОІНТЕСТИНАЛЬНОЮ ФОРМОЮ 

Дуда О. К., Печінка А. М., Коцюбайло Л. П., Бойко В. О., Вега А. Р. 
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (Україна) 

 

Актуальність. Літньо-осінній період – це найсприятливіший час для інфікування та 

поширення гострих кишкових інфекцій. В структурі інфекційної захворюваності найбільшу 

частку, без врахування грипу та ГРВІ, становлять гострі кишкові інфекції – 57,98 % (за 

даними МОЗ України). Гастроінтестинальні форми сальмонельозу – найпоширеніша група 

серед етіологічно верифікованих груп кишкових діарейних інфекцій. Гастроінтестинальний 

сальмонельоз розвивається, як у вигляді поодиноких випадків, так і масових спалахів, що 

накладає додаткову актуальність цієї патології. 

За оперативними повідомленнями МОЗ України за 2017 р. в різних регіонах України 

зафіксовано 82 спалахи гострих кишкових інфекцій, з них 7 спалахів – у Київській області. 

Епідемічна ситуація з гострих кишкових інфекцій в Україні продовжує залишатися 

складною. 

Мета. Удосконалення ведення хворих на сальмонельоз з гастроінтестинальними 

формами. 

Матеріали та методи. Проаналізовано результати лікування 28 хворих на тяжкі 

гастроінтестинальні форми сальмонельозу, які перебували на лікуванні у відділенні 

інфекційної реанімації міської клінічної лікарні № 4 м. Києва у 2017 р. 

Результати та обговорення. За весь період 2017 р. в інфекційному відділенні (в т.ч. 

інтенсивної терапії) проліковано 125 хворих на сальмонельоз з проявами 

гастроінтестинальної форми. Бактеріологічне підтвердження діагнозу – виділенням 

збудника. У 89,85 % випадків етіологічним чинником була S. Enteritidis. Тяжкий перебіг 

сальмонельозу зустрічався у 13,1 % хворих. Критеріями тяжкості були: розлади 

гемодинаміки, розвиток гострої ниркової недостатності, супутня патологія. Вікова структура 

була різноманітна – від 18 до 82 років, з яких 30 % становили хворі віком понад 60 років, 

найбільшу частку склали особи віком від 30 до 39 років – 37,8 %. Привертає увагу тенденція 

до пізньої госпіталізації: усі хворі поступили з 3-ї по 5-у добу хвороби. 

В усіх пацієнтів виникли ускладнення: інфекційно-токсичний шок – 3 (10 %) хворих, 

дегідратаційний шок – 15 (53,7 %), змішаний шок – 3 (10 %), гостра ниркова недостатність – 

16 (57,1 %). 

Під змішаним шоком ми розуміємо комбінацію інфекційно – токсичного шоку з 

дегідратаційним. Критерієм встановлення такого шоку були невідповідність глибини 
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порушення гемодинаміки стадії зневоднення. Гостра ниркова недостатність розвивалася 

лише при змішаному чи дегідратаційному шоку. 

Особливості лікувальної тактики: у хворих із змішаним шоком у першу чергу: 

1) ліквідація дегідратаційного компоненту, з наступним призначенням реокоректорів, іноді 

глюкокортикостероїдів; 2) стабілізація гемодинаміки при наявності дегідратаційного шоку з 

гострою нирковою недостатністю у фазі анурії у частині випадків затягується на 1-2-у доби. 

Регідратаційна терапія проводиться цілодобово під суворим 1-2-годинним контролем 

центрального венозного тиску; 3) центральний венозний тиск спочатку утримується на 

слабко позитивному рівні (+ 1 см) з подальшим поступовим підвищенням до нижньої межі 

норми протягом 1-2 діб, що пов’язано можливістю розвитку гострої серцево-судинної 

недостатності за правошлуночковим типом, особливо у осіб старшого віку; 4) артеріальний 

тиск у таких випадках утримується на рівні «робочий тиск – 20-30 мм рт. ст. Тому 

обов’язковим є встановлення, за можливості, параметрів «робочого» тиску у хворих. 

Висновки. У хворих на сальмонельоз з гастроінтестинальними формами може 

розвиватися великий спектр порушень гемодинаміки – від інфекційно-токсичного до 

дегідратаційного та змішаного шоків, що необхідно враховувати в проведенні 

протишокового лікування. На тактику протишокової терапії накладає відбиток наявності та 

стадії гострої ниркової недостатності, яка виникає у 57,1 % хворих на сальмонельоз з тяжким 

ступенем. В інтенсивній терапії необхідно ширше застосовувати поняття «робочий» тиск, а 

не «нормальний» тиск. Перший більше свідчить про гемодинамічні особливості пацієнта і 

необхідність його корекції. 

 

ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ ЩИТОВИДНОЇ 

ЗАЛОЗИ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 2007-2017РР. 

Ткаченко В. І., Максимець Я. А. 
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (Україна) 

 

Актуальність. Тиреоїдна патологія у 2016 р. склала 42,3 % серед всіх ендокринопатій в 

Україні. Проте, розподіл їх поширеності та захворюваності варіюють у різних регіонах, що 

може залежати від впливу окремих чинників зовнішнього середовища та їх комбінації. Не 

варто забувати, що хвороби щитовидної залози дебютують у молодому віці, а їх 

прогресування є причиною зниження працездатності та інвалідизації населення. Наведені 

факти підкреслюють актуальність даної проблеми та необхідність детального аналізу як 

епідеміологічної ситуації, так і факторів ризику тиреоїдної патології в залежності від регіону.  

Мета. Проаналізувати показники захворюваності та поширеності захворювань 

щитовидної залози у населення Київської області за 2007-2017 рр. 

Матеріали та методи -  аналіз даних щорічних звітів закладів Київської області за 

2007-2017 рр., статистичний аналіз за допомогою пакету програм Windows Office Exсel 2016 

та IBM SPSS Statistics 23.0. 

Результати та обговорення. Патологія щитовидної залози в Київської області у 

2017 р. склала 57,2 % від усієї ендокринної патології серед осіб старше 18 років. В структурі 

захворювань щитовидної залози частка тиреоїдитів становила 11,2 %, гіпотиреозу – 4,6 %, 

гіпертиреозу – 2,1 %. У жінок тиреоїдити зустрічалися в 9,7 разів, гіпотиреоз – в 8,3 рази, а 

гіпертиреоз – у 5,3 рази частіше ніж у чоловіків. За 2007-2017 рр. на Київщині відбувся 

приріст поширеності тиреоїдної патології (тиреоїдитів - на 93,7 %, гіпотиреозу – на 112,4 %, 

гіпертиреозу – на 68,1 %), та приріст захворюваності (тиреоїдитів – на 113,8 %, гіпотиреозу – 

на 166,1 %, гіпертиреозу – на 29,6 %). Оцінюючи прогностичні моделі протягом наступних 

5 років очікується збільшення поширеності тиреоїдитів, гіпо- та гіпертиреозу по області, що 

може бути спричинено негативним впливом екзо- та ендогенних факторів. 

Висновки. Прогресивне збільшення поширеності та захворюваності тиреоїдної 

патології, збільшення частки тиреоїдитів, гіпо- та гіпертиреозу за останнє десятиріччя, 
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прогнозоване зростання даної патології протягом наступних 5 років, залишає цю проблему в 

числі актуальних. Лікарям первинної медичної допомоги необхідно більше уваги приділяти 

заходам з виявлення ендо- та екзогенні факторів ризику розвитку захворювань щитовидної 

залози та їх профілактики. 

 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ ТА ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ 

ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ 

Ткаченко В. І., Рімар Я  Ю. 
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (Україна) 

Актуальність. На злоякісні новоутворення щитовидної залози (ЗНЩЗ) припадає 

близько 90 % випадків всіх онкологічних захворювань органів ендокринної системи. В свою 

чергу, поширеність цукрового діабету (ЦД) в різних країнах всесвіту коливається від 4 до 

11 %, а в Україні зареєстрованих осіб з даною ендокринопатією понад 1,2 млн. Через більш 

високу розповсюдженість захворювань щитовидної залози серед осіб, які страждають на ЦД, 

ніж у населення в цілому та випадки його поєднання зі ЗНЩЗ, було проведено огляд світової 

літератури, яка вивчала їх можливий взаємозв’язок. 

Мета: виявити взаємозв’язок ЦД та ЗНЩЗ. 

Матеріали та методи: аналіз літературних джерел у пошукових системах PubMed, 

Scholar, а також матеріалів наукових конференцій, які містять актуальну інформацію з даної 

теми за період з 2007 по 2017 рр. 

Результати та обговорення. Було проаналізовано 9 досліджень з заданої тематики, 

розподілених наступним чином: 5 когортних, 2 мета-аналітичних, 1 об’єднаний аналіз п’яти 

когортних досліджень і 1 випадок-контроль. Основна увага акцентувалася на відношенні 

шансів (OR), відносному ризику (RR), коефіцієнту ризиків (HR) з відповідними довірчими 

інтервалами (95 % ДІ). Таким чином, серед когортних досліджень одне наголосило на значно 

вищому розповсюджені ЦД в осіб молодше 44 років з папілярним раком щитовидної залози 

(RR=2,32, 95 % ДI: 1,37–3,66); три не виявили зв’язку ЗНЩЗ з ЦД; наступне 

продемонструвало, за умов відсутності гендерного розподілення, вагомий ризик розвитку 

ЗНЩЗ у хворих на ЦД (HR = 1,17, 95 % ДІ: 1,05–1,31) що суперечило останньому, в якому 

він спостерігався виключно у жінок (HR=1,46, 95 % ДІ: 1,01-2,10). Результати мета-аналізів, 

які в сумі налічували 32 дослідження, навели переконливі дані щодо існування впливу ЦД на 

розвиток тиреоонкології. Так, RR був підвищений в обох роботах і складав 1,20 (95 % ДІ: 

1,09-1,33) та 1,18, (95% ДI: 1,08-1,28) відповідно. Проте при розрахунку відносних ризиків 

окремо для кожної статі, статистично значущими виявилися показники тільки для жінок 

(RR=1,11, 95 % ДІ: 1,06-1,17 і RR=1,38, 95 % ДІ: 1,13-1,67 відповідно). Випадок-контроль не 

навів доказів стосовно залежності, що вивчається, однак визначив більш високі шанси 

розвитку ЗНЩЗ в осіб, що отримують антидіабетичні препарати (OR=5,21, 95 % ДІ: 1,58-

17,15). 

Висновок. Враховуючи дані широкомасштабних досліджень, наявність ЦД може 

виступати як фактор ризику розвитку ЗНЩЗ, підвищуючи ризик їх виникнення в середньому 

на 18-20 % та більш вагомо серед жінок. 

 

ВАЖЛИВІСТЬ ПРОФІЛАКТИКИ ПСОРІАЗУ В ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОГО 

ЛІКАРЯ 

Гриб Н. В., Періг Ю. С. 

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (Україна) 

 

Актуальність. Псоріаз – хронічне, мультифакторне, імуно-опосередковане 

захворювання шкіри та суглобів, поширеність, якого становить більше 3% в світі, серед 

людей всіх вікових груп. Згідно з даними американської асоціації псоріазу серед дорослих на 

60–65% частіше хворіють особи чоловічої статі, порівняно з дітьми, серед яких більша 
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поширеність серед дівчат. В лікуванні та профілактиці псоріазу велику роль відіграють: 

модифікація способу життя та дієтичне харчування, правильний догляд за тілом та 

відповідна технологія масажу, дотримання правил інсоляції та психоемоційний стан 

пацієнта, включаючи правильне реагування на стресові ситуації. Усі ці фактори відіграють 

провідну роль в клінічному перебігу псоріазу та збільшенні тенденції до розвитку тяжких 

форм дерматозу з поширеним ураженням шкіри та розвитком ускладнень. 

Мета: розширити інформацію серед сімейних лікарів (СЛ) стосовно ведення та 

профілактики псоріазу шляхом демонстрації клінічного випадку з власної практики. 

Обговорення: пацієнт, 1982 р.н., поступив до терапевтичного відділення зі скаргами на 

постійний, інтенсивний біль по всій поверхні шкіри, який посилюється при незначних рухах 

та обмежує рухи пацієнта, постійне лущення та почервоніння шкіри, біль ниючого характеру 

у гомілково-стопних суглобах та п’ятках. 

Об’єктивно: стан важкий, кахексія, маса тіла 45кг, шкіра рожево- червоного кольору 

(від голови - до пальців ніг), суха, блискуча, з масивними псоріатичними лущенням розміром 

1-5 см, гаряча на дотик. Набряк стоп та гомілково-стопних суглобів. Положення в ліжку 

пасивно-вимушене (на момент поступлення самостійні активні рухи відсутні, пасивні рухи зі 

сторони медичного персоналу призводять до різкого посилення болю. Біль за шкалою болю в 

спокої – 8 при рухах -10 балів. 

Хворіє з 1994 р., періодично проходив стаціонарне лікування, проте після смерті 

батьків (2011 р.) загальний стан пацієнта значно погіршився. В домашніх умовах, у зв’язку з 

фінансовими проблемами, жодних ліків не приймає. Підтримка та допомога при догляді зі 

сторони родичів відсутня (під час загострення хворий не може самостійно сісти та встати з 

ліжка, більше того, для нього є неможливим підняти чашку з водою). Останній раз 

самостійно піднімався з ліжка 2 місяці тому. Фізіологічні відправлення – вільні. 

В дитинстві часто хворів простудними захворюваннями. Оперативні втручання не 

проводилися. Алергологічний анамнез не обтяжений. 

Комунікувати з пацієнтом було важко, через проблеми з артикуляцією. 

Встановлено діагноз: 

Псоріатична еритродермія. Хронічний псоріатичний артрит, злоякісна форма, 

генералізований варіант, активність ІІ-ІІІ ст., з системними проявами; ураженням шкіри, 

м’язевої системи, судин - псоріатична еритродермія з трофічними виразками, пролежнями, 

долонно-підошвнакератодермія, оніходистрофія, баланіт, м’язева атрофія, с-м Рейно;   

суглобів та хребта - генералізований поліартрит, остеолітичний варіант, 

рентгенологічна стадія ІІІ з згинальними контрактурами ліктів, кистей рук, колін та 

гомілково- стопних суглобів. Синовіїти. Двобічний сакроілеїт ІІІ ст. Поширений 

остеохондроз хребта, множинні синдезмофіти з полірадикулярний синдромом. СФН ІІІ ст., 

стійкий больовий синдром; серця- т/а міокардит, СН ІІа, органи травлення - гастродуоденіт, 

токсичний реактивний гепатит, панкреатит, амілоїдоз внутрішніх органів І-ІІ ст.; нирок- 

реактивний гломерулонефрит, неспецифічний уретрит; очей - гострий гнійний кон’юнктивіт, 

ЦНС та ПНС – вторинний ДЕП І-ІІ ст.,з вегетативною дисфункцією та вестибуло-

координаційними порушеннями, вираженим церебрстенічним синдромом. Вторинна 

полінейропатія верхніх та нижніх кінцівок. Анемія. Кахексія. 

На фоні прийому глюкокортикоїдів, НПЗП, підібраному дієтичному харчуванню та 

правильного догляду за тілом загальний стан пацієнта покращився, згідно з шкалою болю, 

пацієнт оцінив свій стан на 2 бали в спокої та 3 – при рухах. Суттєво збільшився об’єм 

активних та пасивних рухів. Пацієнт без сторонньої допомоги міг сідати та підводитися з 

ліжка. 

Висновок: в практиці СЛ, профілактика є невід’ємним елементом лікування псоріазу. 

У тих випадках, коли пацієнт відповідально ставиться до свого здоров’я, дотримується 

заходів лікування і профілактики, вдається впоратися із загостренням патології і на тривалий 

час уникнути її проявів. 
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СТАН ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ЦЕНТРІВ ПЕРВИННОЇ  

МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ У 2017 РОЦІ  

Шекера О. Г., Жестерьов А. А., Рогач Т. О., Мельник Д. В. 

Зміст, напрямки та основні принципи діяльності центрів первинної медичної 

допомоги та інших закладів охорони здоров’я регламентуються  законами  України «Основи 

законодавства України про охорону здоров’я», «Про державні фінансові гарантії надання 

медичних послуг та лікарських засобів», «Про підвищення доступності та якості медичного 

обслуговування у сільській місцевості», відповідними постановами Кабінету Міністрів 

України, та іншими нормативно-правовими актами.  

У зв᾽язку з тим, що наказом МОЗ від 07.06.2010 № 466 «Про виконання рішення 

Колегії МОЗ України від 29.04.2010» Інститут сімейної медицини Національної медичної 

академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (надалі – Інститут) визнано основним  

координатором розвитку первинної медичної допомоги в Україні, одним із пріоритетів 

діяльності фахівців науково-організаційного відділу Інституту є збір, узагальнення та аналіз 

результатів роботи закладів первинної медичної допомоги, що проводиться згідно з 

формами, затвердженими наказом МОЗ від 02.11. 2012 № 866 «Про оцінку оснащення 

лікувально-профілактичних підрозділів закладів охорони здоров’я, що надають первинну 

медичну допомогу, та моніторинг модернізації первинної медичної допомоги».  

Протягом 2017 року фахівцями відділу було отримано та проаналізовано 325 

статистичних форм оперативної інформації щодо розвитку мережі, кадрового та ресурсного 

забезпечення і діяльності центрів (закладів, амбулаторій) первинної медичної допомоги (далі 

– центрів ПМД) за 2017 рік, що надійшли з усіх регіонів України.  

Аналіз основних показників звітних форм, (затверджених наказом МОЗ від 02.11.2012 

№ 866)  

1. Форма № 1 «Населення України по областям, прикріплене до центрів ПМД».  

Всього до центрів ПМД прикріплено та одержує первинну медичну допомогу на 

засадах сімейної медицини 34 620 683 осіб, у тому числі – 11774395 осіб у сільській 

місцевості та  22846288 осіб міського населення.  Загальна чисельність населення, 

забезпеченого первинною медичною допомогою у порівнянні з 2016 р. зросла майже на 3 300 

000 осіб.  

2. Форма № 2 «Лікувально-профілактичні підрозділи центрів ПМД.  Мережа  

амбулаторій».  

В сільській місцевості розташовано 3 670 амбулаторії, на кожну з яких припадає у 

середньому 2 589 осіб. Найбільш сприятливі умови для надання первинної медичної 

допомоги у Харківській області – 1 740 осіб на одну амбулаторію. Найбільш напружена 

ситуація у Івано-Франківській (3 600 осіб), Рівненській (3 500) та Львівській (3 400) 

областях.  

В містах функціонує  2 266 амбулаторій (як у складі центрів ПМД, так і 

відокремлених), на кожну з яких припадає у середньому 11 105 осіб. Найкращі умови – у 

Тернопільській (9 172) а також у Харківській області - 9 523 особи на 1 амбулаторію.  

Найбільш завантажені амбулаторії в містах Черкаської, Херсонської, Волинської 

областей - приблизно по 16 000 осіб на кожну. 

3. Форма № 3 «Лікувально-профілактичні підрозділи центрів ПМД.  

Мережа медичних пунктів (ФАП/ФП/МПТБ)». 

Всього в державі функціонує 11 968  медичних пунктів (ФАП/ФП). 

Найбільше їх створено в Вінницькій (817) та Хмельницькій (863) областях. Найменш - 

в Львівській області ( 124) 
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Загальна кількість медичних пунктів тимчасового базування складає 262. Найбільше 

їх у Хмельницькій  (103) та Дніпропетровській (47)  областях,  але у більшості регіонів ці 

структурні підрозділи не створені зовсім. 

4. Форма № 4 «Про стан будівель і споруд». 

Із 5 936 амбулаторій, що розташовані в містах та сільській місцевості, капітального 

ремонту або реконструкції потребують 1 746.  

Найбільше амбулаторій, що потребують капітального ремонту, розташовано в 

Луганській - 69% та Івано-Франківській області – 48%  від загальної кількості.  

Найкраща ситуація в теперішній час у Черкаській та Хмельницькій областях - лише 

14% амбулаторій потребують  капітального ремонту. 

5. Форма № 5 «Охоплення населення обслуговуванням за принципом загальної 

практики - сімейної медицини»  

Відсоток обслуговування населення лікарями загальної практики-сімейними лікарями 

(далі – лікарями ЗП-СЛ) по відношенню до загальної кількості населення найнижчий у 

Львівській, Чернівецькій, та Івано-Франківській областях – 17%, а найвищий – у Запорізькій 

- 48%. 

6. Форма № 6.2 «Штати і кадри центрів ПМД.  

Адміністративно-управлінський та лікарський персонал, лікарі ЗП-СЛ».  

Відсоток заповнення штатних посад лікарів ЗП-СЛ у сільській місцевості найбільший: 

в Одеській обл. - 110%, Закарпатській та Івано-Франківській обл. – 98%.  

Найнижчий рівень цього показника у Волинській та Луганській областях - 43%.  

Найкраще укомплектовані посади лікарів ЗП-СЛ в містах Одеської обл. - 111%, 

Миколаївської обл. - 94%, та Закарпатській - 92%. 

Найменш укомплектовані лікарями ЗП-СЛ відповідні посади в містах Івано-

Франківській області - 24%, Донецькій - 38% та Хмельницька області - 39%. 

Усього в центрах ПМД  в Україні залишаються незаповненими близько  

5 400 посад лікарів ЗП-СЛ.   

7. Форма № 6.2 «Штати та кадри молодших спеціалістів з медичною освітою (крім 

адміністративно-управлінського персоналу)».  

Наведені у цієї формі показники  свідчать про те, що центри ПМД в більшості регіонів 

держави забезпечені молодшими спеціалістами фактично на 90-100%. Проблемним у цьому 

питанні залишається м. Київ, укомплектованість  якого молодшими спеціалістами складає 

69%.  

8. Форма № 7 «Кваліфікація кадрів центрів ПМД». 

Кількість головних лікарів центрів ПМД, які мають сертифікат зі спеціальності 

«загальна практика-сімейна  медицина» – 344.  

Із загальної кількості головних лікарів центрів ПМД та їх заступників з медичного 

обслуговування населення мають вищу кваліфікаційну категорію 641 особа, першу - 271 

особа, другу – 121 особа.  

Кількість лікарів ЗП-СЛ, що отримали підготовку за програмою безперервного 

професійного розвитку дорівнює 5 445. 

Кількість молодших спеціалістів з медичною освітою, що отримали підготовку за 

програмою безперервного професійного розвитку – 13 915. 

Із загальної кількості лікарів ЗП-СЛ, що підлягають атестації, не були атестовані 285 

осіб.  

Кількість не атестованих молодших спеціалістів з медичною освітою дорівнює 3 109 

особам. 

 9. Форма № 8 «Економічна мотивація праці». 

Дані, що наведені у формі № 8, свідчать по те, що механізми мотивації праці  мають 

три форми 1) вибір зміни, 2) економічної мотивації праці,  

та 3) вибір змішаного мотивування. Змішане мотивування запроваджені майже в усіх 
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центрах ПМД регіонів крім Вінницької та Черкаської області, в яких застосований механізм 

вибору (зміни) лікаря ПМД. В Херсонської області мотивування не застосовувалось. 

У 2017 р. на мотивування лікарів ЗП-СЛ було використано 5 521 931 гривню, а на 

мотивування молодших спеціалістів з медичною освітою – 7 706 884 гривні. 

10. Форма № 9  «АРМ-и та доступ до Internet». 

Технічні можливості доступу до Інтернету мають центри ПМД, розташовані в усіх 

регіонах держави без винятку.  

Із загальної чисельності лікарів ЗП-СЛ центрів ПМД 11 968, АРМ– забезпечені 3397 

фахівців, що на 832 особи більше, ніж у 2016 р.  

Електронний реєстр пацієнтів створено у 1958 центрі ПМД. Безсумнівним лідером у 

цьому питанні є Вінницька область. 

11. Форма 9.3 «Стан оснащеності амбулаторій центрів ПМД» 

Забезпеченість амбулаторій автомобілями та автоматизованими робочими місцями 

конкретніше відображена у звітних формах №9 і 10. Можна лише констатувати, що ці 

показники потребують суттєвого покращення.  

Що стосується забезпечення амбулаторій табельним медичним обладнанням, 

інструментарієм та інвентарем, то, оскільки цей показник відображає багато різнорідних 

факторів, доцільно порекомендувати керівникам центрів ПМД використовувати усі 

можливості щодо залучення  різноманітних джерел для постійного покращення та 

удосконалення матеріально-технічної бази підпорядкованих закладів.    

12. Форма № 10 «Забезпеченість автомобілями». 

Загальна потреба центрів ПМД у транспортних засобах  складає 6 010 одиниць. 

Найбільш потребують забезпечення автомобілями Харківська, Закарпатська і Херсонська 

області.  

В тої же час центри ПМД міста Києва, Донецької та Луганської областей забезпечені 

транспортними засобами на 70%.  

13.  Форма № 11 «Забезпечення житлом лікарів ПМД» 

Дані форми № 11 свідчать про неповну вирішеність проблеми забезпечення житлом 

працівників центрів ПМД усіх рівнів. Так, не мають власного або службового житла 53 

головних лікарів (або їх заступників), 872 лікаря ПМД, та 1 192 молодших спеціаліста з 

медичною освітою. 

З метою вирішення проблеми всеохоплюючого забезпечення населення якісною 

первинною медичною допомогою на засадах сімейної медицини та за результатами аналізу 

усіх встановлених МОЗ звітних форм, що надійшли від регіонів держави, на нашу думку, 

керівникам органів управління охороною здоров’я усіх рівнів необхідно забезпечити 

виконання норм і вимог, передбачених законами  України «Основи законодавства України 

про охорону здоров’я», «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та 

лікарських засобів», «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у 

сільській місцевості». зокрема:  

1. Продовжити розширення мережі центрів ПМД та їх структурних підрозділів до 

встановлених нормативів.  

2. Активізувати роботу щодо заповнення наявних вакансій лікарів загальної практика-

сімейних лікарів кваліфікованими фахівцями та забезпечити їх навантаження пацієнтами 

згідно з встановленими нормативами.  

3. Завершити атестацію та підвищення кваліфікації керівників центрів ПМД, лікарів 

та молодших спеціалістів з медичною освітою.  

4. Постійно приділяти увагу питанням фінансового забезпечення діяльності центрів 

ПМД та їх структурних підрозділів, а також їх оснащення табельним медичним 

обладнанням, інструментарієм, інвентарем, автомобілями, автоматизованими робочими 

місцями тощо.  
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НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

ІНСТИТУТУ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ 

₪ ₪ ₪ ₪ 

ТУ «Актуальні питання надання первинної медичної допомоги» 

 
22 травня 2018 р. у м. Одеса науково-

педагогічні працівники Інституту сімейної 

медицини НМАПО імені П. Л. Шупика 

провели четверте заняття циклу 

тематичного удосконалення «Актуальні 

питання організації та надання первинної 

медичної допомоги при найбільш 

поширених захворюваннях» із залученням 

слухачів Київської, Миколаївської, 

Кіровоградської областей та м. Києва у 

режимі телемосту в рамках проекту 

Академії та Medical School. 

Змістовні та цікаві презентації за програмою циклу ТУ 

представили директор Інституту д. мед. н., професор 

О.Шекера, завідувачка кафедри педіатрії 2 професор 

Т. Марушко,  завідувачка кафедри сімейної медицини та 

амбулаторно-поліклінічної допомоги професор Л. Матюха та 

в. о. завідувача кафедри неврології і рефлексотерапії 

Інституту сімейної медицини д. мед. н., доцент Г. Чуприна. 

Стрижневою ідеєю всіх виступів була інформація щодо 

діяльності Інституту сімейної медицини НМАПО імені П. Л. 

Шупика щодо нормативно-правового забезпечення розвитку 

та функціонування первинної медичної допомоги на засадах 

сімейної медицини. 

Питання, які виникали під час обговорення, свідчать, що 

подібний формат проведення занять на сьогодні є актуальний 

та своєчасний як в практичній, так і теоретичній площині. 

5 червня 2018 р. відбулося заключне заняття у м. Києві. 
 

Читання з сімейної медицини імені професора Лисенка Г. І. 
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Інститут сімейної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика сумісно з Департаментом 

охорони здоровя Київської обласної держадміністрації 14.06.2018 провели традиційну 

щорічну регіональну конференцію "Читання з сімейної медицини імені проф. Лисенка Г. І.", 

з вшанування пам’яті одного з засновників сімейної медицини в Україні.  

На відкритті заходу з промовою виступив директор Інституту сімейної медицини 

проф. Шекера О. Г., доц. Ткаченко В.І., син професора Лисенка Г. І. - к. мед.н Лисенко М.Г., 

в.о. зав каф. неврології та рефлексотерапії д.мед.н. Чуприна Г. М.  

Доцент Ткаченко В.І. нагадала учасникам життєвий шлях й досягнення 

проф. Лисенка Г. І. в розвитку сімейної медицини в Україні.  

Учасники заходу згадали і вшанували пам’ять проф. Лисенка Г. І. хвилиною 

мовчання.  

З науковими доповідями з актуальних питань сімейної медицини на конференції 

виступали директор Інституту сімейної медицини проф. Шекера О.Г., представники кафедр 

НМАПО - сімейної медицини (доц. Ткаченко В І, к. мед.н Ситюк Т.О.), неврології та 

рефлексотерапії (доц. Ханенко Н. В.) та офтальмології (к. мед.н Лисенко М. Г.).  

 

Майстер – клас «Серцево-легенева реанімація у дорослих» 
З 1 березня по 2 квітня 2018 р. триває виїзний 

цикл передатестаційної підготовки зі 

спеціальності «Загальна практика – сімейна 

медицина», що проводиться кафедрою сімейної 

медицини та амбулаторно-поліклінічної 

допомоги Інституту сімейної медицини НМАПО 

імені П. Л. Шупика у м. Житомир. Куратором 

циклу є доцент кафедри к. мед. н. Т. Титова, а в 

освітньому процесі беруть участь всі науково-

педагогічні працівники кафедри. 

У межах проведення ПАЦ для лікарів загальної 

практики - сімейних лікарів м. Житомира, 15 

березня відбувся тренінг з невідкладної допомоги «Серцево-легенева реанімація у 

дорослих», який був проведений асистентом кафедри к. мед. н. Н. Малютіною. Практичній 

частині тренінгу передувала лекція «Загальна серцево-легенева реанімація у дорослих», у 

якій слухачам було запропоновано ознайомитися з основними принципами та сучасними 

рекомендаціями щодо 

надання реанімаційної 

допомоги, а також 

розглянуто алгоритми 

дій у випадку клінічної 

смерті у закладі 

охорони здоров’я та за 

його межами. 

Після теоретичної 

частини відбувся 

майстер-клас із використанням симуляційних методів навчання (муляж дорослої людини для 

відпрацювання практичних навичок з проведення серцево-легеневої реанімації, мішок Амбу, 

орофарингеальні повітроводи). Упродовж тренінгу присутні мали можливість неодноразово 

відпрацьовувати низку практичних навичок: діагностика клінічної смерті, непрямий масаж 

серця, відновлення і контроль прохідності дихальних шляхів, штучна вентиляція легень 

способом «рот до рота» і мішком Амбу. 
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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 та геріотрії 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 

 

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»: 
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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 оториноларингології в практиці сімейного лікаря / За редакцією 

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

О. Шкорбатуна  

4. 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 

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

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

О. В. Павленко 

6. 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 

7. 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. 

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

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

9. 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. 

10. 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 

11. 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 

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

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

13. 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/


50 

 

Для нотаток  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 


