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ОГЛЯД ЗАКОНОДАВСТВА 

₪ ₪ ₪ ₪ 

 

ПРО ПІДВИЩЕННЯ ДОСТУПНОСТІ ТА ЯКОСТІ  

МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ 
 

Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади і напрями регулювання 

розвитку охорони здоров’я у сільській місцевості для забезпечення гарантій рівного доступу 

громадян до якісного та ефективного медичного обслуговування. 

 

РОЗДІЛ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Сфера дії Закону 

1. Цей Закон регулює відносини, пов’язані із забезпеченням підвищення доступності, 

ефективності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості, до якої у цілях 

цього Закону належать території, що знаходяться за межами міст Києва, Севастополя, міст 

обласного значення. 

Стаття 2. Законодавство України щодо підвищення доступності та якості медичного 

обслуговування у сільській місцевості 

1. Законодавство України щодо підвищення доступності та якості медичного обслуговування 

у сільській місцевості базується на Конституції України і складається з Основ законодавства 

України про охорону здоров’я, законів України "Про засади державної регіональної 

політики", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", 

"Про державні цільові програми", цього Закону, міжнародних договорів України, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, інших законів, а також законодавчих 

актів, що регулюють суспільні відносини з відповідних питань. 

2. У разі якщо чинним міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана 

Верховною Радою України, визначено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, 

застосовуються правила міжнародного договору. 

Стаття 3. Основні принципи розвитку охорони здоров’я у сільській місцевості 

1. Підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості є 

одним із пріоритетних напрямів державної політики у сферах охорони здоров’я та 

регіонального розвитку, що здійснюються на таких принципах: 

1) ефективності підтримки розвитку охорони здоров’я у сільській місцевості; 

2) забезпечення участі органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, наукових 

установ у формуванні та реалізації державної політики в зазначених сферах; 

3) створення рівних можливостей для доступу територіальних громад до підтримки, 

передбаченої загальнодержавними, регіональними та місцевими програмами розвитку 

охорони здоров’я у сільській місцевості; 

4) ефективності використання бюджетних коштів, передбачених для виконання зазначених 

програм; 

5) відкритості та прозорості надання державної підтримки. 

2. Підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості 

забезпечується шляхом здійснення заходів з розроблення, затвердження, фінансування, 

виконання державних цільових програм, спрямованих на охорону, поліпшення, збереження 

та відновлення здоров’я населення, надання субвенцій з Державного бюджету України 

місцевим бюджетам для розвитку охорони здоров’я у сільській місцевості, а також 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1621-15
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належного контролю за цільовим та ефективним використанням коштів, спрямованих на 

виконання зазначених заходів. 

3. Заходи з підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській 

місцевості здійснюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх 

посадовими і службовими особами, закладами охорони здоров’я, іншими суб’єктами із 

залученням в установленому порядку наукових організацій, громадських об’єднань, 

міжнародних неурядових організацій. 

Стаття 4. Основні напрями розвитку охорони здоров’я у сільській місцевості 

1. Держава забезпечує виконання заходів з підвищення доступності та якості медичного 

обслуговування у сільській місцевості за такими основними напрямами: 

1) наближення якісного медичного обслуговування до населення шляхом сприяння розвитку 

лікувальних закладів усіх форм власності у сільській місцевості, удосконалення мережі 

закладів охорони здоров’я, зокрема центрів первинної медичної (медико-санітарної) 

допомоги, та матеріально-технічної бази таких закладів, створення умов для діяльності 

лікарів загальної практики - сімейних лікарів та лікарів інших спеціальностей, які надають 

первинну медичну допомогу та зареєстровані як фізичні особи - підприємці і одержали в 

установленому законом порядку ліцензію на провадження господарської діяльності з 

медичної практики, а також уклали договір про медичне обслуговування населення з 

відповідним розпорядником бюджетних коштів, проведення у сільській місцевості 

періодичних виїзних прийомів лікарів-спеціалістів; 

2) впровадження сучасних технологій з медичного обслуговування у сільській місцевості, 

зокрема з використанням телемедицини, особливо якщо відстань та час є критичними 

чинниками для надання медичної допомоги, здійснення належного ресурсного забезпечення 

впровадження медичного обслуговування з використанням телемедицини (телемедичне 

консультування, телемедичний консиліум, телеметрія та домашнє телеконсультування); 

3) розроблення та реалізація програм з медичного обслуговування у сільській місцевості 

щодо діагностики, лікування, реабілітації та профілактики захворювань населення, 

насамперед дітей, вагітних жінок та літніх людей; 

4) надання медичних послуг, лікарських засобів та виробів медичного призначення, 

передбачених програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, за 

рахунок коштів державного бюджету в порядку, визначеному законом; 

5) розроблення та реалізація програм із забезпечення населення у сільській місцевості 

ефективними, якісними та необхідними лікарськими засобами і виробами медичного 

призначення; 

6) запровадження дієвих механізмів залучення до медичного обслуговування у сільській 

місцевості кваліфікованих медичних і фармацевтичних працівників, зокрема шляхом 

створення для таких працівників додаткових гарантій оплати праці та належних умов праці, 

включаючи забезпечення необхідним медичним обладнанням та спеціальним транспортом, 

розроблення та реалізації мотиваційних пакетів, у тому числі надання службового житла, 

транспорту, мобільного зв’язку, пільгових (іпотечних) кредитів на будівництво або 

придбання житла, компенсації плати за житлово-комунальні послуги та енергоносії, 

обслуговування та експлуатацію автомобільного транспорту, інших заохочувальних заходів, 

а також сприяння підвищенню рівня професійних знань та практичних навичок таких 

працівників; 

7) розвиток необхідної телекомунікаційної інфраструктури, включаючи забезпечення 

закладів охорони здоров’я, а також лікарів загальної практики - сімейних лікарів та лікарів 

інших спеціальностей, які надають первинну медичну допомогу та зареєстровані як фізичні 

особи - підприємці і одержали в установленому законом порядку ліцензію на провадження 

господарської діяльності з медичної практики, а також уклали договір про медичне 

обслуговування населення з відповідним розпорядником бюджетних коштів, у сільській 

місцевості сучасними телекомунікаційними технологіями (широкосмуговим доступом до 
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мережі Інтернет із гарантованою пропускною спроможністю, необхідним програмним 

забезпеченням, комп’ютерним та іншим обладнанням) з метою запровадження 

функціонування електронної системи охорони здоров’я, електронних рецептів, організації 

надання первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної 

допомоги та медичної реабілітації із застосуванням телемедицини; 

8) розвиток транспортної інфраструктури, створення умов для застосування авіаційних, 

водних, автомобільних спеціальних та спеціалізованих санітарних транспортних засобів, у 

тому числі обладнаних реанімаційними засобами, для надання медичної допомоги у 

сільській місцевості; 

9) залучення інвестицій у розвиток медичного обслуговування у сільській місцевості, 

сприяння розширенню державно-приватного партнерства та здійсненню благодійної 

діяльності у сфері охорони здоров’я; 

10) сприяння дієвій просвітницькій роботі серед населення щодо активної соціальної 

орієнтації на здоровий спосіб життя шляхом формування традицій і культури здорового 

способу життя, престижності здоров’я, залучення населення до активних занять фізичною 

культурою і спортом для збереження здоров’я та активного довголіття. 

Стаття 5. Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 

щодо забезпечення підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській 

місцевості 

1. Кабінет Міністрів України з метою підвищення доступності та якості медичного 

обслуговування у сільській місцевості забезпечує: 

1) реалізацію політики у сферах охорони здоров’я та регіонального розвитку щодо 

підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості; 

2) розроблення та виконання державних цільових програм, стратегій, спрямованих на 

підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості; 

3) створення економічних, правових та організаційних механізмів, що стимулюють 

ефективну діяльність, спрямовану на підвищення доступності та якості медичного 

обслуговування у сільській місцевості; 

4) розроблення і здійснення заходів із забезпечення матеріально-технічної бази та інших 

умов, необхідних для підвищення доступності та якості медичного обслуговування у 

сільській місцевості; 

5) сприяння розвитку медичного обслуговування у сільській місцевості, удосконалення 

мережі закладів охорони здоров’я; 

6) координацію діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ та організацій щодо підвищення доступності медичного 

обслуговування у сільській місцевості; 

7) здійснення інших повноважень відповідно до закону. 

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

політику у сфері охорони здоров’я, з метою підвищення доступності медичного 

обслуговування у сільській місцевості: 

1) готує пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку медичного 

обслуговування у сільській місцевості, розробляє та організовує виконання державних 

цільових та інших програм, спрямованих на підвищення доступності та якості медичного 

обслуговування у сільській місцевості; 

2) узагальнює практику застосування законодавства про охорону здоров’я, у тому числі щодо 

підвищення доступності медичного обслуговування у сільській місцевості, розробляє 

пропозиції щодо його вдосконалення та вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України; 

3) здійснює моніторинг стану здоров’я населення, діяльності та ресурсного забезпечення 

закладів охорони здоров’я у сільській місцевості; 

4) забезпечує в межах компетенції нормативно-правове регулювання питань щодо 

підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості; 
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5) затверджує нормативи навантаження медичних працівників у сільській місцевості; 

6) координує в межах компетенції здійснення заходів, спрямованих на підвищення 

доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості; 

7) здійснює інші повноваження відповідно до закону. 

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

регіональну політику, з метою підвищення доступності та якості медичного обслуговування 

у сільській місцевості: 

1) здійснює в установленому порядку моніторинг соціально-економічних та інших 

показників розвитку сільських територій, розробляє і здійснює заходи, спрямовані на 

комплексний розвиток таких територій, та вносить на розгляд Кабінету Міністрів України 

відповідні пропозиції; 

2) бере участь у розробленні та виконанні за участю інших органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування програм, спрямованих на підвищення доступності 

медичного обслуговування у сільській місцевості; 

3) розробляє і здійснює заходи, спрямовані на розвиток медичної інфраструктури у сільській 

місцевості, та вносить на розгляд Кабінету Міністрів України відповідні пропозиції; 

4) здійснює містобудівний моніторинг на державному рівні при плануванні інфраструктури 

закладів охорони здоров’я, затверджує вимоги та зразки щодо проектів повторного 

використання для закладів охорони здоров’я у сільській місцевості; 

5) бере в межах компетенції участь у здійсненні заходів, спрямованих на підвищення 

доступності медичного обслуговування у сільській місцевості; 

6) перевіряє в межах повноважень, передбачених законом, дотримання нормативних 

документів і нормативів обчислення вартості будівництва закладів охорони здоров’я у 

сільській місцевості, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних 

і комунальних підприємств, установ та організацій, кредитів, наданих під державні гарантії; 

7) здійснює інші повноваження відповідно до закону. 

4. Місцеві державні адміністрації з метою підвищення доступності та якості медичного 

обслуговування у сільській місцевості здійснюють: 

1) визначення шляхів підвищення рівня доступу медичного обслуговування у сільській 

місцевості в межах адміністративно-територіальних одиниць; 

2) сприяння закладам охорони здоров’я у створенні механізму раціонального використання 

фінансових, кадрових та матеріально-технічних ресурсів; 

3) сприяння реалізації заходів із забезпечення доступу закладів охорони здоров’я у сільській 

місцевості до мережі Інтернет; 

4) інші повноваження відповідно до закону. 

5. Органи місцевого самоврядування з метою підвищення доступності та якості медичного 

обслуговування у сільській місцевості: 

1) забезпечують розвиток і вдосконалення мережі закладів охорони здоров’я, здійснюють 

заходи щодо підвищення доступності та якості медичного обслуговування з урахуванням 

географічних особливостей та потреб населення; 

2) вирішують в установленому порядку питання про забезпечення медичних та 

фармацевтичних працівників житлом, службовим транспортом, належними умовами праці, 

стаціонарним та мобільним зв’язком, мобільною комп’ютерною технікою та програмними 

продуктами, професійною літературою та періодичними медичними виданнями, у тому числі 

електронними; 

3) впроваджують додаткові стимули для залучення на роботу висококваліфікованих 

медичних працівників шляхом запровадження мотиваційних пакетів, що можуть включати, 

зокрема, позачергове безоплатне виділення земельних ділянок, сприяння в отриманні 

кредитів, у тому числі пільгових, та субсидій для будівництва чи придбання житла, надання 

допомоги власникам квартир (будинків) в їх обслуговуванні та ремонті, компенсацію плати 

за житлово-комунальні послуги, послуги зв’язку, обслуговування та експлуатацію 
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автомобільного транспорту, оплату за навчання в інтернатурі, підвищення кваліфікації, у 

тому числі за кордоном, додаткову оплату праці, інші заохочувальні заходи за проведення 

профілактичних медичних оглядів, диспансеризації, вакцинації пацієнтів або додаткові 

фінансові заохочення; 

4) сприяють реалізації заходів із забезпечення доступу закладів охорони здоров’я у сільській 

місцевості до мережі Інтернет; 

5) визначають потреби територіальних громад у медичних працівниках та вносять в 

установленому порядку пропозиції за погодженням з місцевими державними 

адміністраціями щодо формування замовлення на підготовку, підвищення кваліфікації таких 

фахівців; 

6) укладають договори щодо підготовки фахівців медичного профілю з урахуванням потреби 

в таких фахівцях у територіальних громадах; 

7) здійснюють інші повноваження відповідно до закону. 

Стаття 6. Засади взаємодії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

закладів охорони здоров’я з громадськістю щодо розвитку охорони здоров’я у сільській 

місцевості 

1. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, заклади охорони здоров’я 

взаємодіють із громадськістю при вирішенні питань поліпшення медичного обслуговування 

у сільській місцевості, зокрема вдосконалення мережі закладів охорони здоров’я, що 

забезпечують медичне обслуговування у сільській місцевості, поліпшення матеріально-

технічної бази таких закладів. 

2. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування можуть залучати 

громадськість до розгляду питань щодо підвищення доступності та якості медичного 

обслуговування у сільській місцевості, зокрема, шляхом проведення громадських слухань за 

участю жителів відповідної сільської місцевості, конференцій, форумів, круглих столів, 

зборів, зустрічей (нарад), засідань громадських рад, інших допоміжних органів, утворених 

при таких органах. Результати проведення таких заходів враховуються під час прийняття 

відповідних рішень та в подальшій роботі органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування. 

3. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, заклади охорони здоров’я 

надають громадськості в установленому порядку доступ до об’єктивної інформації про 

побудову та функціонування системи охорони здоров’я у сільській місцевості, права та 

обов’язки громадян тощо. 

Стаття 7. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення медичного обслуговування у 

сільській місцевості 

1. Медичне обслуговування у сільській місцевості забезпечують заклади охорони здоров’я, у 

тому числі центральні районні лікарні, центри первинної медичної (медико-санітарної) 

допомоги, фельдшерсько-акушерські/фельдшерські пункти, амбулаторії, медичні пункти, 

медичні кабінети, мобільні медичні кабінети, аптечні пункти, а також лікарі загальної 

практики - сімейні лікарі та лікарі інших спеціальностей, які надають первинну медичну 

допомогу та зареєстровані як фізичні особи - підприємці і одержали в установленому 

законом порядку ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, а 

також уклали договір про медичне обслуговування населення з відповідним розпорядником 

бюджетних коштів. 

З метою підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості 

надавачі медичних послуг, зазначені в абзаці першому цієї частини, застосовують 

телемедицину для залучення до надання медичної допомоги лікарів-консультантів із закладів 

охорони здоров’я, що забезпечують надання вторинної (спеціалізованої), третинної 

(високоспеціалізованої), екстреної, паліативної медичної допомоги, медичної реабілітації. 
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2. Кабінет Міністрів України визначає порядок та критерії забезпечення за рахунок коштів 

державного бюджету закладів охорони здоров’я у сільській місцевості обладнанням та 

транспортними засобами, необхідними для медичного обслуговування населення, зокрема: 

1) сучасними комп’ютерними та телекомунікаційними технологіями та засобами для 

забезпечення функціонування електронної системи охорони здоров’я, організації медичного 

обслуговування у сільській місцевості із застосуванням телемедицини, електронних 

рецептів, сумісності медичних інформаційних систем закладів охорони здоров’я, що 

забезпечують надання первинної медичної допомоги, з медичними інформаційними 

системами закладів охорони здоров’я, що забезпечують надання вторинної (спеціалізованої), 

третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, а також з інформаційними системами 

аптечних закладів; 

2) медичним обладнанням для первинного обстеження, портативними телемедичними 

діагностичними засобами для дистанційного збору та передачі інформації про показники 

діяльності (фізіологічні параметри) організму пацієнта, обладнанням та інструментарієм для 

надання невідкладної допомоги, малих хірургічних втручань, отоларингологічного, 

офтальмологічного, гінекологічного огляду, обладнанням та інвентарем для лабораторної 

діагностики та забору біоматеріалів, у тому числі міні-лабораторіями, інвентарем, 

препаратами та матеріалами для взяття аналізів та діагностики, спеціальним обладнанням 

для стерилізації та дезінфекції медичних виробів, а також для належного зберігання 

лікарських засобів та медичних виробів, їх транспортування; 

3) cучасним ультразвуковим, рентгенологічним, стоматологічним, ендоскопічним, 

ерготерапевтичним, фізіотерапевтичним (для електро-, світло-, водо-, теплолікування), 

комп’ютерним та іншим обладнанням, медичними меблями; 

4) авіаційними, водними, автомобільними спеціальними та спеціалізованими санітарними 

транспортними засобами, у тому числі обладнаними реанімаційними засобами, та 

службовими транспортними засобами. 

Стаття 8. Фінансування заходів з підвищення доступності та якості медичного 

обслуговування у сільській місцевості 

1. Фінансування заходів з підвищення доступності та якості медичного обслуговування у 

сільській місцевості здійснюється за рахунок: 

1) коштів Державного бюджету України у порядку, визначеному законом; 

2) коштів місцевих бюджетів; 

3) грантів, дарунків, благодійних внесків і пожертв, інших видів благодійності; 

4) коштів міжнародних організацій; 

5) інших джерел, не заборонених законодавством. 

2. Держава гарантує повну оплату за рахунок коштів державного бюджету надання 

громадянам медичних послуг, у тому числі із застосуванням телемедицини, що передбачені 

програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, у порядку, 

визначеному законом. 

РОЗДІЛ II ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

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

2. Внести зміни до таких законів України: 

1) в Основах законодавства України про охорону здоров’я (Відомості Верховної Ради 

України, 1993 р., № 4, ст. 19 із наступними змінами): 

а) частину першу статті 3 доповнити з урахуванням алфавітного порядку терміном такого 

змісту: 

"телемедицина - комплекс дій, технологій та заходів, що застосовуються під час надання 

медичної допомоги з використанням засобів дистанційного зв’язку для обміну інформацією 

в електронній формі"; 

б) частину першу статті 6 доповнити пунктом "л" такого змісту: 

"л) інформування про доступні медичні послуги із застосуванням телемедицини"; 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#n24
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#n56
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в) доповнити статтею 35 -6 такого змісту: 

"Стаття 35-6. Надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини 

Медична допомога із застосуванням телемедицини передбачає можливість надання пацієнту 

медичних послуг з консультування, діагностики, лікування із використанням засобів 

дистанційного зв’язку у вигляді обміну інформацією в електронній формі, у тому числі 

шляхом передачі електронних повідомлень, проведення відеоконференцій. 

Медична допомога із застосуванням телемедицини надається з метою забезпечення пацієнту 

своєчасного доступу до медичної допомоги належної якості, у тому числі якщо відстань і час 

є критичними чинниками її надання. 

Надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини забезпечують заклади охорони 

здоров’я або фізичні особи - підприємці, які зареєстровані та одержали в установленому 

законом порядку ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики. 

Надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини здійснюється шляхом 

телемедичного консультування, телемедичного консиліуму, телеметрії, домашнього 

телеконсультування, виконання медичних маніпуляцій та операцій. 

При проведенні телемедичного консультування, телемедичних консиліумів, телеметрії, 

домашнього телеконсультування, виконання медичних маніпуляцій та операцій за 

допомогою електронних та програмних засобів може проводитися їх запис, у тому числі 

аудіо-, відео-, а також запис параметрів медичного обладнання в порядку, визначеному 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері охорони здоров’я. 

Порядок надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини визначається 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері охорони здоров’я"; 

2) частину другу статті 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" 

(Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170) доповнити словами "а також 

щодо додаткового фінансового заохочення та забезпечення службовим житлом і службовим 

транспортом працівників охорони здоров’я, які працюють у сільській місцевості". 

3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону: 

подати на розгляд Верховної Ради України законодавчі пропозиції, спрямовані на 

встановлення додаткових соціальних гарантій медичним та фармацевтичним працівникам, 

які працюють у сільській місцевості; 

забезпечити розроблення та реалізацію державних цільових програм, передбачених цим 

Законом; 

вжити в установленому порядку заходів для забезпечення доступу закладів охорони здоров’я 

у сільській місцевості до мережі Інтернет; 

опрацювати питання оплати послуг власникам транспортних засобів, які можуть залучатися 

для надання медичного обслуговування у сільській місцевості; 

вжити в установленому порядку заходів щодо забезпечення проїзду транспортних засобів до 

закладів охорони здоров’я в сільській місцевості; 

прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону; 

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

забезпечити прийняття, перегляд міністерствами та іншими центральними органами 

виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону. 

4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування розробити і затвердити програми 

забезпечення службовим житлом та службовим автотранспортом медичних працівників, які 

працюють у сільській місцевості. 

Президент України                                                                                                     П. ПОРОШЕНКО 

м. Київ  

14 листопада 2017 року  

№ 2206-VIII 

 

  

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#n477
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Проект закону №6634 

вноситься народними депутатами України 

І. В. Сисоєнко (посв. N 152), К. В. Яриніч 

(посв. N 303), О. М. Кириченко (посв. N 202), 

С. І. Березенко (посв. N 439)  

 
ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ 

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 

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. 
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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; 

безперервність - це постійне спостереження за станом здоров'я пацієнта у процесі надання 

первинної медичної допомоги; 
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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 

медичної реабілітації; направлення пацієнта, відповідно до медичних показань, для надання 

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

8. Суб'єкти первинної медичної допомоги забезпечують захист персональних даних 

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

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. 
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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; 

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; 
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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-

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; 
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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. 

2.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. 

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; 
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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; 

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. 
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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 

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. 
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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. 

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. 
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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; 

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; 
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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). 

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. 



25 

 

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 

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). 
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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. 

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; 
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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; 

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, 



28 

 

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, 

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. 
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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. 

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 
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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 

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. 
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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 
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АКТУАЛЬНІ СТАТТІ 
₪ ₪ ₪ ₪ 

 
ІНСТИТУТ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ –  

ЛІДЕР РОЗВИТКУ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 

Шекера О. Г., Медведовська Н. В., Ткаченко В. І., Жестерьов А. А. 
 

В основах політики ВООЗ «Здоров'я-2020: основи європейської політики і стратегія для 

XXI століття» зберігається прихильність принципу, згідно з яким первинна медико-санітарна 

допомога є основою систем охорони здоров’я. Відповідно Європейської рамкової програми 

ВООЗ для дій по організації інтегрованого надання послуг охорони здоров'я, яка була 

презентована на 66-й сесії Європейського регіонального комітету, 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 

національної системою охорони здоров'я, максимально наближає медико-санітарну допомогу 

до місця проживання і роботи людей і являє собою перший етап безперервного процесу 

охорони здоров'я народу». 

Нині в більшості держав світу частка лікарів загальної практики – сімейних лікарів 

(ЗПСЛ) серед усіх лікарів становить від 30 до 50%. Їхня питома вага найбільша у Франції – 

54%, а найменша в Іспанії – 15%, у США кількість лікарів ЗПСМ становить 39%. В Європі на 

100 тис. населення, в середньому, припадає 68 сімейних лікарів (від 47 в Голландії до 115 в 

Бельгії). 

Головною метою сімейної медицини, як основи охорони здоров’я, є забезпечення 

надання гарантованого обсягу доступної, якісної, своєчасної та ефективної первинної 

медичної допомоги пацієнту, покращення стану громадського здоров’я, збереження, 

відновлення і зміцнення здоров’я населення. 

На сьогодні первинна медична допомога, що функціонує на засадах сімейної медицини, 

задовольняє майже 80–90% потреб населення України у медичній допомозі, а також 

вважається раціональною з погляду економіки, потребуючи лише до 30% ресурсів галузі 

охорони здоров’я в цілому.  

Інститут сімейної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика розпочав функціонування як 

факультет «загальна практика - сімейна медицина», створений наказом НМАПО імені 

П. Л. Шупика від 19.07.2005 № 1415.  

У 2009 р. наказом НМАПО імені П. Л. Шупика від 30.11.2009 № 3694 «Про створення 

Інституту сімейної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика» факультет «загальна практика – 

сімейна медицина» було реорганізовано в Інститут сімейної медицини (далі – Інститут). 

Директором став професор Г. І. Лисенко, який на той час був президентом Української 

асоціації сімейної медицини та головним редактором журналу «Сімейна медицина». 

У 2010 р. Інститут визначено основним координатором розвитку первинної медичної 

допомоги в Україні (наказ МОЗ України від 07.06.2010 № 466) та покладено такі основні 

функції: організація та впровадження якісної та ефективної системи підготовки спеціалістів 

за фахом «Загальна практика – сімейна медицина»; координація наукових досліджень у 

галузі сімейної медицини; участь у здійсненні науково-методичного супроводу 

впровадження сімейної медицини в первинну ланку охорони здоров’я України та 

формування стратегічних напрямків її розвитку.  

У тому ж році за клопотанням дирекції Інституту сімейної медицини та підтримки 

ректора НМАПО імені П. Л. Шупика, академіка НАМН України професора Ю. В. Вороненка 

була відкрита нова наукова спеціальність – 14.01.38 «Загальна практика - сімейна медицина» 

(наказ ВАК України від 29.04.2010. № 273). 
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На сьогодні Інститут сімейної медицини, який функціонує в структурі НМАПО імені 

П. Л. Шупика, безпосередньо підпорядкований ректору – академіку НАМН України, 

професору Ю. В. Вороненку – одному з провідних вчених у галузі соціальної медицини. За 

його участі розроблені державні та галузеві стандарти медичної освіти, впроваджено 

принципово новий механізм діагностики рівня знань та вмінь фахівців-медиків – ліцензійний 

медичний іспит та кредитно-рейтингова система у безперервному професійному розвитку. 

Він обґрунтував необхідність запровадження резидентури в системі післядипломної 

підготовки лікарів в Україні та ін. 

У цей же період, згідно наказу ВАК України від 18.11.2010 № 840 (на виконання 

постанови президії ВАК України від 10.11.2010 №7-09/7), у НМАПО імені П. Л. Шупика 

було створено спеціалізовану вчену раду Д 26.613.06 з правом прийняття до розгляду та 

проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних 

наук за спеціальностями 14.01.02 «Внутрішні хвороби» та 14.01.38 «Загальна практика - 

сімейна медицина».  

Продовжуючи традиції, у 2016 р. згідно наказу МОН України від 11.07.2016 № 820 та 

наказу НМАПО імені П. Л. Шупика від 28.09.2016 № 3055 в Національній медичній академії 

післядипломної освіти імені П. Л. Шупика відновлено діяльність спеціалізованої вченої ради 

Д 26.613.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.02 

«Внутрішні хвороби» та 14.01.38 «Загальна практика – сімейна медицина». Головою 

спеціалізованої вченої ради Д 26.613.06 призначено академіка АНВО України, доктора 

медичних наук, професора, заслуженого лікаря України О. Г. Шекеру, який очолює Інститут 

сімейної медицини з 2014 р. 

О. Г. Шекера – співавтор проекту Закону України «Про первинну медичну допомогу на 

засадах сімейної медицини», президент Міжнародної громадської організації «Міжнародна 

асоціація «Здоров’я суспільства», член правління Української асоціації сімейної медицини, 

голова експертної та проблемної комісій МОЗ та НАМН України за спеціальністю «Загальна 

практика - сімейна медицина», голова експертної проблемної комісії НМАПО імені 

П. Л. Шупика, голова вченої ради Інституту сімейної медицини, голова спеціалізованої ради 

Д 26.613.06 за спеціальностями 14.01.02 «Внутрішні хвороби» і 14.01.38 «Загальна практика 

- сімейна медицина», головний редактор міжнародного науково-практичного журналу 

«Здоров’я суспільства», головний редактор інформаційно-аналітичного бюлетеня «Сімейна 

медицина», член редакційних колегій багатьох українських і міжнародних наукових 

журналів. 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» Інститут отримав статус навчально-

наукового та є навчальним, науковим, лікувальним та організаційно-методичним 

структурним підрозділом Національної медичної академії післядипломної освіти імені 

П. Л. Шупика, діяльність якого спрямована на підготовку спеціалістів загальної практики-

сімейної медицини та надання науково-методичного супроводу впровадженню сімейної 

медицини в Україні, та має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного 

забезпечення.  

Інститут створений для впровадження інституційних положень сімейної медицини в 

практику первинної медичної допомоги шляхом розробки відповідних нормативно-правових 

документів, навчальних планів і програм, підготовки кваліфікованих кадрів для первинної 

ланки охорони здоров’я, проведення наукових досліджень з актуальних проблем сімейної 

медицини з метою збереження та укріплення здоров’я населення України. 

До складу Інституту сімейної медицини входять: дирекція, науково-організаційний 

відділ, а також 13 кафедр: сімейної медицини (завідувач - професор Хіміон Л. В.); сімейної 

медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги (завідувач - професор Матюха Л. Ф.); 

медицини катастроф та військово-медичної підготовки (завідувач - професор Рощин Г. Г.); 

хірургії і проктології (завідувач - професор Фелештинський Я. П.); неврології і 
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рефлексотерапїї (завідувач професор - Свиридова Н. К.); педіатрії – 2 (завідувач - професор 

Марушко Т. В.); інфекційних хвороб (завідувач - професор Дуда О. К.); загальної, дитячої, 

судової психіатрії і наркології (завідувач - професор Мішиєв В. Д.); фтизіатрії і 

пульмонології (завідувач - академік НАМН України, професор Фещенко Ю. І.); медицини 

невідкладних станів (завідувач - академік АНВО України, професор Зозуля І. С.); паліативної 

та хоспісної медицини (завідувач - член-кореспондент НАМН України, професор 

Губський Ю. І.); діабетології (завідувач - член-кореспондент НАМН України, професор 

Маньковський Б. М.); терапії та геріатрії (завідувач - професор Стаднюк Л. А.) – з них 8 є 

опорними кафедрами. Окрім того, при Інституті створені та функціонують вчена рада, рада 

студентського самоврядування та рада трудового колективу. На сьогодні в Інституті працює 

35 докторів наук, 30 професорів, 78 кандидатів наук і 44 доценти.   

Протягом 2014-2016 рр., під науковим керівництвом академіка НАМН України, 

професора Ю. В. Вороненка, академіка АНВО України, професора О. Г. Шекери, Інститутом 

сімейної медицини виконувалась міжкафедральна НДР за напрямком «загальна практика – 

сімейна медицина за темою «Обґрунтування міжсекторальної освіти, науки та практичної 

охорони здоров’я для ефективної підготовки медичних кадрів».  

У 2015 р. науково-педагогічними працівниками Інституту сімейної медицини 

розроблена Програма циклу спеціалізації (інтернатури) для випускників вищих медичних 

навчальних закладів за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина», яка 

затверджена МОЗ від 29.05.2015 р.  

За цей період в Інституті сімейної медицини створені наукові школи щодо проведення 

наукових досліджень за такими напрямками: фтизіатрії та пульмонології (академік НАМН 

України Ю. І. Фещенко), ендокринології та діабетології (член-кореспондент НАМН України 

Б. М. Маньковський), неврології та медицини невідкладних станів (академік АНВО України, 

професор І. С. Зозуля), хірургії та проктології (професор В. І. Мамчич), медичної біохімії та 

фармакології (член-кореспондент НАМН України Ю. І. Губський).  

З 2015 р. в Інституті сімейної медицини видається серія навчальних посібників 

«Сімейна медицина» з актуальних питань сімейної медицини за редакцією академіка НАМН 

України, професора Ю. В. Вороненка, академіка АНВО України, професора О. Г. Шекери (на 

сьогодні видано 15 посібників), є також національні підручники, навчально-методичні 

посібники за різними спеціальностями та довідковий інформаційно-аналітичний бюлетень 

«Сімейна медицина». 

Науково-педагогічні працівники Інституту є головними редакторами 8 наукових 

журналів: «Український медичний часопис» (академік АНВО України, професор 

І. С. Зозуля), «Экстренная медицина» (професор І. С. Зозуля), «Сімейна медицина» 

(професор Л. В. Хіміон), «Современная педиатрия» (професор В. В. Бережний), «Діабет, 

ожиріння, метаболічний синдром» (член-кореспондент НАМН України Б. М. Маньковський), 

«Здоров’я суспільства» (академік АНВО України, професор О. Г. Шекера), «Східно-

європейський журнал хвороби Паркінсона екстрапірамідних захворювань» (професор 

Є. О. Труфанов), «Східно-європейський неврологічний журнал» (професор Н. К. Свиридова). 

Протягом 2016-2017 рр. за ініціативи заступника Голови Комітету Верховної Ради 

України з питань охорони здоров’я, народного депутата України Ірини Сисоєнко науково-

педагогічними працівниками та спеціалістами Інституту сімейної медицини, представниками 

інших установ та організацій під керівництвом професора Олега Шекери розроблено 

законопроект «Про первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини», який 

зареєстровано у Верховній Раді України 22.06.2017 № 6634. Цей законопроект розроблено з 

метою створення правових підстав для ефективного розвитку первинної медичної допомоги 

на засадах сімейної медицини. Він регламентує адміністративні, економічні, соціальні та 

фінансові принципи забезпечення громадян України та інших осіб, які перебувають на її 

території, первинною медичною допомогою, встановлює  засади функціонування та розвитку 

сімейної медицини. Після прийняття Верховною Радою України та запровадження у життя 
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цей законопроект допоможе 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, подовження тривалості його життя. 

Інститут є ініціатором запровадження в Україні професійного свята – Дня сімейної 

медицини. З метою реалізації цього задуму підготовлений проект відповідного Указу 

Президента України, який підтримали Комітет Верховної Ради України з питань охорони 

здоров’я, Міністерство охорони здоров’я України, ГО «Українська асоціація сімейної 

медицини», Міжнародна громадська організація «Міжнародна асоціація «Здоров’я 

суспільства» та ін. 

Значну роботу у вирішенні усіх питань повсякденній діяльності Інституту виконують 

фахівці науково-організаційного відділу. На них покладено завдання збору, узагальнення 

звітної інформації, що надходить від регіонів і навчальних закладів, практичної підготовки 

конференцій, наповнення та підготовки до видання посібників і журналів, а також 

координація наукових розробок.  

Науково-педагогічні представники Інституту беруть активну участь у діяльності 

всесвітньої асоціації сімейних лікарів WONCA, міжнародних і всеукраїнських громадських 

професійних організацій. Науково-педагогічні працівники є головами та членами експертних 

проблемних комісій МОЗ та НАМН України, членами спеціалізованих вчених рад тощо. 

За період функціонування Інституту в ньому підвищило кваліфікацію 26 134 лікаря. За 

період 2012-2018 рр. пройшли навчання в: докторантурі – 6 осіб, аспірантурі – 200, клінічній 

ординатурі – 383 та магістратурі – 53 особи. В Інституті активно запроваджуються у 

практику сучасні технології навчання. Так у 2018 р. спільно з Medicalschool проведено очно-

заочний цикл підвищення кваліфікації з елементами дистанційного навчання для лікарів 

загальної практики-сімейних лікарів у чотирьох областях України (Київській, Одеській, 

Миколаївській, Кіровоградській) та у м. Києві. 

На сьогодні провідні фахівці Інституту входять до складу експертних проблемних 

комісій МОЗ і НАМН України, НМАПО імені П. Л. Шупика за напрямком «загальна 

практика – сімейна медицина»: О. Г. Шекера (голова комісії, директор Інституту сімейної 

медицини), члени комісій: Л. Ф. Матюха (завідувач кафедри сімейної медицини та 

амбулаторно-поліклінічної допомоги, президент Української асоціації сімейної медицини), 

Л. В. Хіміон (завідувач кафедри сімейної медицини, яка є опорною кафедрою з 

післядипломної освіти), Н. В. Медведовська (секретар експертної проблемної комісії МОЗ і 

НАМН України, професор кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної 

допомоги), В. І. Ткаченко (секретар експертної проблемної комісії НМАПО імені 

П. Л. Шупика, професор кафедри сімейної медицини). 

За ініціативи та за безпосередньої організації керівництва Інституту щорічно (в травні 

та жовтні) проводяться науково-практичні конференції з міжнародною участю. Також 

кафедри Інституту постійно організовують та проводять конференції за своєю спеціальністю.  

З метою методичної допомоги практикуючим лікарям науково-педагогічними 

працівниками Інституту підготовлено низку інструкцій, наказів, методичних рекомендацій, 

посібників тощо. Фахівці Інституту постійно залучаються до експертизи нормативних і 

регламентуючих документів, що розробляються спеціалістами МОЗ та МОН України.  

Колектив Інституту сімейної медицини на всіх етапах існування вносив і продовжує 

вносити вагомий вклад до надбань української медицини, сприяючи проведенню реформи 

системи охорони здоров’я та вищої медичної освіти в Україні.  
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НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ СІМЕЙНОЇ 

МЕДИЦИНИ 

₪ ₪ ₪ ₪ 

 
БУДНІ ІНСТИТУТУ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ  

НА ПОЧАТКУ НОВОГО  НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

 

6 вересня 2018 р. у актовому залі Інституту сімейної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика 

за головуванням директора Інституту 

професора Олега Шекери відбулася службова 

нарада за участі завідувачів кафедр, 

працівників дирекції та науково-

організаційного відділу Інституту. 

Основними питаннями наради були: стан 

підготовки до нового навчального року та 100-

річного ювілею заснування НМАПО імені 

П. Л. Шупика. Поряд з цим, обговорені питання 

щодо організації роботи кафедр з урахуванням 

вимог ISO:2015, виконання планів роботи у 

2018 році та ін. 

На засідання був запрошений завідувач відділу маркетингу Костянтин Балашов, який довів 

до присутніх основні вимоги до квартальних електронних звітів з міжнародної та 

маркетингової діяльності. 

Завідувач науково-організаційним відділом 

Інституту сімейної медицини Анатолій 

Жестерьов звернув увагу на виконавчу 

дисципліну та проінформував присутніх щодо 

планових перевірок діяльності кафедр та 

функціонування навчально-тренінгових 

класів. 

Під час наради відбулася робоча дискусія з 

актуальних питань повсякденної діяльності 

кафедр. 

На засіданні прийнято рішення щодо 

проведення вступної конференції з лікарями інтернами, аспірантів 1-го року навчання 13 

вересня о 14.00. 

 

 

ТРАДИЦІЙНА ЗУСТРІЧ В ІНСТИТУТІ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ  

З ЛІКАРЯМИ-ІНТЕРНАМИ І РОКУ НАВЧАННЯ 

 

13 вересня 2018 р. відбулася традиційна зустріч керівництва Інституту сімейної медицини з 

лікарями-інтернами першого року навчання. 

На заході був присутній перший проректор Академії член-кореспондент НАМН України 

професор Юрій Вдовиченко, який привітав слухачів зі вступом до Академії та розповив про 

її історію і проінформував щодо заходів, які заплановані в Академії у зв᾽язку з підготовкою 

до 100-річного ювілею НМАПО імені П. Л. Шупика. 

Наступним взяв слово директор Інституту сімейної медицини професор Олег Шекера, який 

ознайомив слухачів із структурою та організацією роботи Інституту, представив посадових 

осіб дирекції, науково-організаційного відділу та кафедр Інституту. 
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Професор Шекера відмітив, що на сьогодні Інститут сімейної медицини є лідером в Україні 

щодо розвитку сімейної медицини, і в підтвердження цього розповів про участь науково-

педагогічних працівників Інституту в розробці проекту Закону України «Про первинну 

медичну допомогу на засадах сімейної медицини», перспектив запровадження в державі 

професійного свята – Дня сімейної медицини, створенні навчальних посібників із серії 

«Сімейна медицина» та інших кроках, які робляться як в Інституті, так і в Академії щодо 

поліпшення надання первинної медичної допомоги в Україні. 

Наступним виступив завідувач кафедри медицини невідкладних станів професор Іван Зозуля, 

який, зокрема, зупинився на важливості володіння практичними навичками надання 

екстреної медичної допомоги лікарями загальної практики-сімейними лікарями та розповів 

про особливості навчального процесу на кафедрі. 

Завідувач кафедри сімейної медицини професор Людмила Хіміон ознайомила слухачів з 

основними напрямками програми навчання сімейних лікарів, їх роллю у системі охорони 

здоров᾽я в державі. 

Завідувач кафедри педіатрії - професор Тетяна Марушко розповіла про особливості 

підготовки інтернів з питань педіатрії, значення цього напрямку роботи в діяльності 

практикуючих лікарів загальної практики-сімейних лікарів, а завідувач кафедри сімейної 

медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги професор Лариса Матюха зупинилася на 

соціальній ролі сімейних лікарів і запросила слухачів до активної участі в діяльності 

Асоціації сімейних лікарів України. 

З великою увагою присутні лікарі-інтерни вислухали виступ запрошеної до участі у 

зазначеному заході завідувача сектору інтернатури Олександри Кирпач, яка ознайомила їх з 

організацією навчального процесу в Академії та розповіла про значення екзаменів КРОК-3 та 

умов, які створені для підготовки до нього. 

У кінці заходу присутні науково-педагогічні працівники відповіли на запитання інтернів, 

зокрема, висвітлили ситуацію поєднання навчання в Академії зі стажуванням в іноземних 

навчальних медичних закладах. 

Підводячи підсумок заходу професор Олег Шекера, зокрема, акцентував увагу на важливості 

навчання лікарів–інтернів сучасним технологіям, які є на клінічних базах Академії. 

На завершення зустрічі були зроблені спільні фотографії слухачів та представників керівного 

складу Академії та Інституту. 
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МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ І РЕФЛЕКСОТЕРАПІЯ В НЕВРОЛОГІЇ ТА 

СІМЕЙНІЙ МЕДИЦИНІ: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИК 
 

11 - 12 жовтня 2018 р. у м. Києві відбулася 

Науково-практична конференція з 

міжнародною участю «Медична реабілітація 

і рефлексотерапія в неврології та сімейній 

медицині: від теорії до практики», 

присвячена 100-річчю НМАПО імені 

П. Л. Шупика.  

В межах конференції був проведений V з’їзд 

ГО «Українська асоціація рефлексотерапії та 

медичної акупунктури» зі звітно-виборчими 

заходами.  
 

Сьогодні реабілітаційно-профілактичний напрямок в сучасній медицині світу і в Україні 

зазнає все більшої уваги. Тому впровадження нових або раніше відомих, але мало 

використовуваних, методик реабілітації та профілактики на практиці потребує подальшого 

розвитку, адже на сучасному етапі вже на первинній ланці медичної допомоги мають бути 

запропоновані певні заходи, залучені безпосередньо самі пацієнти. 

 

ВАКЦИНАЦІЯ В ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ 

 
Задля забезпечення безперервності 

післядипломної освіти та в рамках науково-

дослідної роботи кафедри сімейної медицини 

та амбулаторно-поліклінічної допомоги 

Інституту сімейної медицини НМАПО імені 

П. Л. Шупика в березні 2018 р. 

започатковано проведення освітнього 

проекту «Вакцинація в практиці сімейного 

лікаря». 

 
 

 

Мета проекту полягає в удосконаленні знань, умінь та навичок лікарів загальної практики–

сімейних лікарів та медичних сестер первинної ланки з питань імунізації дорослих та дітей. 

В першому півріччі семінарами-тренінгами вже охоплено по 30 медичних працівників 

Обухівського і Броварського міських та районних центрів первинної медико-санітарної 

допомоги. З 9 жовтня 2018 р. розпочалися тренінги для медичних працівників первинної 

ланки м. Біла Церква та Білоцерківського району Київської області. Для кожного регіону 

передбачено по 4 семінари-тренінги, що відбуватимуться щовівторка в позаробочий час на 

базі Комунального неприбуткового підприємства Білоцерківської міської ради «Міський 

центр первинної медико-санітарної допомоги №1». Заняття проводяться к.мед.н., доцентом 

кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги Т. Бухановською. 

Перше заняття у м. Біла Церква було присвячено обговоренню нормативно-правової бази, 

що регламентує заходи з імунопрофілактики, міфам та фактам вакцинації та введенню в 

вакцинологію. 
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СЕМІНАР ДЛЯ СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ ОВІДІОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
10.08. 2018 р. за ініціативи голови Овідіопольської районної державної адміністрації 

Володимира Левчука відбувся семінар для сімейних лікарів з питання медичної реформи, 

втілення її в життя. 

  
10.08. 2018 р. за ініціативи голови Овідіопольської районної державної адміністрації 

Володимира Левчука відбувся семінар для сімейних лікарів з питання медичної реформи, 

втілення її в життя.  

Учасниками семінару стали: депутати Овідіопольської районної ради; головний лікар КУ 

«Овідіопольська центральна районна лікарня», виконуючий обов’язки головного лікаря КУ 

«ОЦПМСД», сімейні лікарі, педіатри. 

Семінар проводив доктор медичних наук, професор Олег Шекера (директор Інституту 

сімейної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика), який у своєму виступі проінформував 

присутніх про актуальні питання щодо реформи первинної медичної допомоги в Україні. 

Окрему увагу професор Олег Шекера приділив проекту Закону України “Про первинну 

медичну допомогу на засадах сімейної медицини” від 22.06.2017 р. №6634. 

 

ЗУСТРІЧ З ЛІКАРЯМИ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ - СІМЕЙНИМИ 

ЛІКАРЯМИ М. ТРУСКАВЕЦЬ 
25.07.2018 р. у Трускавецькій міській лікарні відбулась зустріч директора Інституту сімейної 

медицини НМАПО імені П. Л. Шупика професора Олега Шекери з лікарями загальної 

практики - сімейними лікарями за участю голови м. Трускавця п. Андрія Кульчинського. 

Професор Олег Шекера виступив з презентацією про роль НМАПО імені П. Л. Шупика в 

реформуванні первинної медичної допомоги та розвитку сільської медицини в Україні. 

Детально зупинився на нормативно-правовому забезпеченні охорони здоров’я України, 

етапах впровадження медичної реформи. Розглядалося питання і запровадження міжнародної 

класифікації первинної медичної допомоги ІСРС-2, з якою лікарі первинної ланки м. 

Трускавця працюють з квітня 2018р. по формі 074/о. Окрему увагу Олег Григорович 

приділив проекту від 22.06.2017 р. №6634 Закону України “Про первинну медичну допомогу 

на засадах сімейної медицини”. 
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НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ ТА З’ЇЗДИ 

ЗА УЧАСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ ІСМ НМАПО ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА 

   ₪ ₪ ₪ ₪    

ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНИЙ КОНГРЕС ЄВРОПЕЙСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ 

ЗАХВОРЮВАНЬ РЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМИ 

 
17–19 вересня 2018 р. завідувач кафедри інфекційних хвороб 

Інституту сімейної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика 

професор Олександр Дуда взяв участь у роботі 

інтернаціонального конгресу Європейської асоціації 

захворювань респіраторної системи «European Respiratory 

Society (ERS)», що відбувся в м. Париж (Франція). 

Програма візиту передбачала участь у наукових засіданнях 

найбільшого Європейського форуму з питань вивчення 

патогенезу, діагностики та лікування захворювань 

респіраторної системи на сучасному науковому і 

практичному рівні. Під час конгресу активно обговорювались 

сучасні підходи до медикаментозного лікування у пацієнтів 

різних вікових групп з різноманітною фоновою патологією.   

Отримана на конгресі нова наукова інформація буде 

впроваджена в навчально-науковий процес кафедри 

інфекційних хвороб, що безперечно допоможе покращити 

підготовку слухачів щодо надання лікувально-діагностичної допомоги пацієнтам як з 

гострими захворюваннями дихальної системи, так і пацієнтам з хронічними хворобами 

респіраторного тракту. 

 

 

НОВИНИ ІСМ НМАПО ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА 

₪ ₪ ₪ ₪  

Вітаємо колег з державними нагородами! 
Відповідно до Указів Президента України 

№300/2018 «Про відзначення державними 

нагородами України з нагоди Дня працівників 

освіти» та №301/2018 «Про присудження 

Державних премій України в галузі освіти 2018 

року» працівники НМАПО імені П. Л. Шупика 

отримали високі державні нагороди. 

 

 

 

 

 

Нагороджений - Орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня  професор Іван Зозуля. 

Нагороджений почесним званням - Лауреат Державної премії України в галузі освіти у 

номінації "Наукові досягнення в галузі освіти" – професор Георгій Рощін.  

Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України - професор Володимир 

Мамчич. 
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Інформація для ознайомлення 

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 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 

11. 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  

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

НАМН України, професора Ю. В. Вороненка, професора О. Г. Шекери, професора Рикова С.О.  
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13. Актуальні питання серцево-судинних хвороб у практиці сімейного лікаря / За редакцією 

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

М. М. Долженко 

14. 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 

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

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

 

В найближчий час Інститут сімейної медицини Національної медичної академії 

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

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

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

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

В. О. Шкорбатуна  

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

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

О. В. Павленко 

3. 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 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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 

7. 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 

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

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

9. 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/

