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надання амбулаторної медичної допомоги. 

І. Загальні положення. 

1.1. Поняття та зміст регламенту 
Регламент надання амбулаторної медичної допомоги у Центрі 

реконструктивної та відновної допомоги (Університетська клініка) Одеського 
національного медичного університету (далі - УК) це сукупність (система) правил, 
що перечислюють, описують та регулюють термін, порядок й стандарти надання 
амбулаторної допомоги хворим, яким не потрібне цілодобове спостереження. 

1.2. Предмет надання амбулаторної медичної допомоги. 
Предметом регулювання даного регламенту Центра реконструктивної та 

відновної допомоги (Університетська клініка) Одеського національного медичного 
університету (далі - Регламент) є процес надання амбулаторної медичної допомоги 
(далі - АМД) з метою підвищення її якості й доступності. 

1.3. Види надання АМД. 
УК надає громадянам наступні види АМД: 
- загальна практика-сімейна медицина; 
- дерматовенерологія; 
- інфекційні хвороби; 
- неврологія; 
- кардіологія; 
- алергологія; 
- гастроентерологія; 
- оториноларингологія; 
- офтальмологія; 
- травматологія та ортопедія; 
- хірургія; 
- нейрохірургія; 
- судинна хірургія; 
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- судинна хірургія; 
- гінекологія; 
- репродуктивна медицина; 
- пластична хірургія; 
- онкологія; 
- ендокринологія; 
- профпатологія; 
- психіатрія; 
- стоматологія; 
- ендоскопія; 
- лабораторна діагностика; 
- функціональна діагностика; 
- УЗД-діагностика; 
- експертиза тимчасової непрацездатності. 
1.4. Мета надання АМД: 
Метою надання АМД є: діагностика, профілактика захворювань, 

лікування найпоширеніших хвороб, травм, отруєнь і інших невідкладних станів 
у хворих, лікування хворих, яким не потрібне цшодобове спостереження. 

1.5. Основні дії по наданню АМД: 
- проведення профілактичних заходів щодо попередження й зниження 

захворюваності, виявленню ранніх і прихованих форм захворювань, соціально 
значущих хвороб, факторів ризику; 

- диспансеризація населення; 
- надання первинної медичної (медико-санітарної) допомоги відповідно 

до затверджених локальних-клінічних протоколів надання медичної допомоги, 
профілем захворювання й фазою його перебігу; 

- при наявності медичних показань направлення хворих на медико-
соціальну експертизу з метою встановлення ступеня обмеження здатності до 
трудової діяльності й розробки індивідуальної програми реабілітації; 

- при наявності медичних показань направлення пацієнтів на: 
консультації інших спеціалістів УК, 
санаторно-курортне лікування; 
- проведення санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів, 

імунопрофілактики тощо. 
1.3. Коло споживачів АМД. 
Споживачами АМД відповідно до даного Регламенту є: 
громадяни України, що проживають на території адміністративно-

територіальної відповідальності УК, а також у м. Одеса, Одеській області, 
інших містах, селищах, селах України які потребують наданняі АМД. 
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Надання АМД вдома здійснюється тільки громадянам України, що 
проживають на території адміністративно-територіальної відповідальності УК. 

II. Вимоги до порядку надання амбулаторної медичної допомоги в УК 

2.1. Інформування населення про надання АМД. 
Громадянин має право в доступній для нього формі одержати інформацію 

про стан свого здоров'я, включаючи відомості про результати обстежень, 
наявності захворювання (захворювань), діагноз, методи лікування про пов'язані 
з ним ризики, можливі варіанти медичного втручання, їх наслідки і результати 
проведення лікування. 

2.2. Вивіска УК (засновник УК, найменування, місце її знаходження 
(адреса) розміщається у центрального входу в УК. 

У вестибюлі УК та біля реєстратури розміщається інформація: 
про види медичної допомоги; 
про графік роботи лікарів (номер кабінету, спеціальність лікаря, П І. Б. 

лікаря, день тижня, години прийому); 
про графік прийому громадян директором УК та його заступниками; 
про адресу й телефони відповідальних осіб за організацію надання АМД в 

управлінні охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації та МОЗ 
України. 

2.3. Вимоги до порядку інформування про надання амбулаторної 
медичної допомоги. 

Інформування про порядок надання АМД здійснюється за допомогою 
розміщення інформації: 

а) на інформаційному стенді в УК; 
б) співробітниками колл-центру УК; 
в) за тел : 737-37-70 
г) на офіційному сайті УК 
2.4. На інформаційних стендах УК, офіційному Інтернет — сайті в 

електронному виді розміщується наступна інформація: 
витяги із законодавчих і інших нормативних правових актів, що містять 

норми, що регулюють діяльність по наданню АМД; 
текст даного Регламенту з додатками; 
підстави для відмови в наданні АМД; 
порядок інформування про хід надання АМД; 
порядок одержання консультацій; 
порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності посадових осіб у ході 

надання АМД. 
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2.5. Інформація про надання АМД пацієнтам надається: 
посадовими особами УК, які відповідають за організацію надання АМД 

(заступник директора з поліклінічної роботи та завідувач відділення загальної 
практики-сімейної медицини); 

лікуючим лікарем, який несе безпосередню відповідальність за надання 
АМД при особистій консультації; 

приміщеннях лікувально-діагностичних відділеннях УК, що приймають 
участь у лікувально-діагностичному процесі при наданні АМД, на 
інформаційних стендах; 

з використанням засобів телефонного зв'язку медичними працівниками 
УК, що приймають участь в наданні АМД; 

з використанням інформаційно-телекомунікаційних мереж загального 
користування, у тому числі мережі Інтернет по електронній ПОШТІ. 

2.6. Відомості про місцезнаходження, графік роботи, контактні 
телефони (телефон для довідок, консультацій) структурних підрозділів УК, 
що приймають участь у наданні АМД: 

Назва структурного 
підрозділу 

Місце розташування 
(поверх, номер кабінетів) Графік роботи Номери телефонів 

Консультативне 
відділення 

1, 2, 3,4 поверхи 
поліклініки 8.00- 19.00 за графіком 0482-63-36-95 

Відділення загальної 
практики 2 поверх поліклініки 8.00- 19.00 за графіком 0482-63-36-95 

2.7. Режим роботи УК встановлюється відповідно до вимог кодексу 
законів про працю України й правилами внутрішнього трудового 
розпорядку, затвердженим статутом УК, з урахуванням специфіки надання 
конкретних видів медичних послуг і типу лікувально-діагностичних та 
допоміжних підрозділів УК. 

III. Стандарт надання амбулаторної медичної допомоги в 
Університетській клініці 

3.1. Обсяг амбулаторної допомоги й медичних послуг, що надаються 
в УК визначається ліцензією на здійснення медичної діяльності за 
розділами номенклатури робіт і послуг, а також медичними стандартами. 

3.2. Перелік нормативно-правових актів, що регулюють надання 
амбулаторної допомоги й медичних послуг, що надаються в УК: 

f 
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Загальнодержавна програма боротьби з онкологічними захворюваннями 
на 2007-201брр., затверджена розпорядженням КМУ від 10.07.2006р. №393-р. 

Загальнодержавна цільова програма протидії захворюваності на 
туберкульоз на 2012-201брр., затверджена Законом України. 

Закон України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом 
імунодефіцита людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які 
живуть з ВІЛ»; 

Закон України «Про внесення Змін до Основ законодавства України про 
охорону здоров'я щодо удосконалення надання медичної допомоги»; 

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 
благополуччя населення»; 

Закон України «Про метрологію, метрологічну діяльність»; 
Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб»; 
Закон України «Про внесення змін до Закону України Про запобігання 

захворюванню на СНЩ та соціальний захист населення»; 
Закон України «Про звернення громадян»; 
Закон України «Про інформацію»; 
Закон України «Про захист персональних даних»; 
Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування 

у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими 
похованням» від 18 січня 2001 року № 2240-ІІІ; 

Закон України «Про лікарські засоби»; 
Закон України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів»; 
Наказ МОЗ України від 28.09.2012р. №752 «Про порядок контролю якості 

медичної допомоги»; 
Наказ МОЗ №751 від 28.09.2012р. «Про створення та впровадження 

медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в 
системі Міністерства охорони здоров'я України»; 

Наказ МОЗ України від 10.02.2012р. №110 «Про затвердження форм 
первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що 
використовуються у закладах охорони здоров'я незалежно від форм власності 
та підпорядкування»; 

Наказ МОЗ України від 11.09.2013р. №795 «Про моніторинг клінічних 
індикаторів якості медичної допомоги»; 

Наказ МОЗ України від 06.08.2013р. №693 «Про організацію клініко-
експертної оцінки якості медичної допомоги»; 

/ 
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Наказ МОЗ від 27.12.2006р. №898 «Про затвердження Порядку 
здійснення нагляду за побічними реакціями лікарських засобів, дозволених до 
медичного застосування»; 

Наказ МОЗ від 04.11.2011р. №756 «Про порядок вибору та зміни лікаря 
первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»; 

Наказ МОЗ від 23.02.2012р. №129 «Про затвердження Примірних 
штатних нормативів центру первинної медичної (медико-санітарної) 
допомоги»; 

Наказ МОЗ від 23.02.2012р. №130 «Про затвердження Примірного 
переліку лабораторних досліджень, що виконуються при наданні первинної 
медичної допомоги населенню»; 

Наказ МОЗ від 23.02.2012р. №131 «Про затвердження Примірного 
положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та 
примірних положень про його підрозділи»; 

Наказ МОЗ України від 27.12.201 Зр. № 1150 «Про затвердження 
Примірного табеля матеріально-технічного оснащення Центру первинної 
медичної (медико-санітарної) допомоги та його підрозділів»; 

Наказ МОЗ України від 23.02.2012р. №132 «Про затвердження 
Примірного табеля оснащення лікувально-профілактичних підрозділів закладів 
охорони здоров'я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) 
допомогу»; 

Наказ МОЗ України від 28.03.2013р. № 249 «Про затвердження 
Методичних рекомендацій визначення нормативів навантаження на медичних 
працівників (лікарів) у закладах охорони здоров'я, які надають вторинну 
(спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану)...»; 

Наказ МОЗ України від 16.12.2003р. №584 «Про затвердження Правіш 
зберігання та проведення контролю якості лікарських засобів у лікувально-
профілактичних закладах»; 

Наказ МОЗ України від 04.06.2007р. №294 «Про затвердження 
Державних санітарних правил і норм «Гігієнічні вимоги до влаштування та 
експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних 
процедур»; 

Наказ МОЗ України від 17.05.2008р. №254 «Про затвердження Інструкції 
про періодичність рентгенівських обстежень органів грудної порожнини 
певних категорій населення України»; 

Наказ МОЗ України від 18.07.2001р. №295 «Про створення системи 
контролю та обліку індивідуальних доз опромінення населення при 
рентгенорадіологічних процедурах»; 

f 
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Наказ МОЗ України від 14.07.1997р. №208 «Про затвердження Норм 
радіаційної безпеки України (НРБУ-97)»; 

Наказ МОЗ України від 28.11.1997р. №340 «Про удосконалення 
організації служби променевої діагностики та променевої терапії»; 

Наказ МОЗ України від 11.07.2007р. №393 «Про удосконалення 
ендоскопічної допомоги населенню України»; 

Наказ МОЗ України від 28.11.1997р. №340 «Про удосконалення 
організації служби променевої діагностики та променевої терапії»; 

Наказ МОЗ України від 21.09.2010р. №798 «Хірургічна та гігієнічна 
обробка рук медичного персоналу»; 

Наказ МОЗ України від 04. Об.2007р. №294 «Про затвердження 
Державних санітарних правил і норм «Гігієнічні вимоги до влаштування та 
експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур 
(ДСП6.6.1.6.3.000-05); 

Наказ Держспоживстандарту України від 29.03.2005р. №71 «Про 
затвердження правил уповноваження та атестації у державній метрологічній 
системі»; 

Наказ МОЗ України від 08.06.2002р. №135 «Про акредитацію 
вимірювальних лабораторій закладів, установ та організацій в сфері Управління 
МОЗ України»; 

Галузеві стандарти ГСТ 42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция 
изделий медицинского назначения»; 

СанПІН №5179-90 «Устрій, обладнання і експлуатація лікарень, 
пологових будинків та інших стаціонарів»; 

ДСанПІН 6.6.3-150-2007 «Гігієнічні вимоги до влаштування та 
експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних 
процедур». 

3.3. Перелік документів, необхідних для надання АМД. 
Для одержання АМД в УК пацієнт або його законний представник 

пред'являє наступні документи: 
направлення на амбулаторне лікування; 
результати попередніх обстежень; 
посвідчення особи (паспорт) або студентський квиток. 
3.4. Направлення для отримання АМД в УК можуть бути видані: 
головними спеціалістами Міністерства охорони здоров'я України; 
головними спеціалістами закладів охорони здоров'я м. Одеси, Одеської 

області, інших міст України за попереднім узгодженням з заступником 
директора УК з медичної частини, 

закладами охорони здоров'я інших країн відповідно до умов укладених 
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міждержавних та персональних угод; 
спеціалістами управлінням охорони здоров'я Одеської обласної 

державної адміністрації або головними позаштатними фахівцями управління 
охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації; 

лікарями поліклініки УК; 
заступником директора УК з поліклінічної роботи, у випадку, якщо 

громадянин звернувся без направлення, і мають місце дані про неправомірну 
відмову в видачі направлення на госпіталізацію у заклад охорони здоров'я за 
місцем проживання (при наявності показань, та з погодженням із заступником 
директора з медичної частини); 

довіреним лікарем УК відносно пацієнтів - співробітників УК. 
Форма направлення затверджена наказом МОЗ України від 10.02.2012р. №110 «Про 

затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що 
використовуються у закладах охорони здоров'я незалежно від форм власності та 
підпорядкування». 

3.5. Забороняється вимагати від пацієнта подання документів і 
інформації або здійснення дій при наданні А М Д в УК, які не передбачені 
нормативно-правовими актами, що регулюють відносини та порядок 
надання АМД. 

Згідно з Законом України «Про захист персональних даних» пацієнт приймає рішення 
щодо надання своїх персональних даних і дає письмову згоду на їхню обробку. Інформована 
згода на обробку персональних даних затверджена наказом МОЗ України від 10.02.2012р. 
№110 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх 
заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я незалежно від форм 
власності та підпорядкування». 

У випадку, якщо для надання СМДнеобхідна обробка персональних даних особи, що не 
є пацієнтом, і якщо відповідно до законодавства України обробка таких персональних даних 
може здійснюватися за згодою зазначеної особи, то пацієнт додатково надає документи, 
що підтверджують згоду зазначеної особи або його законного представника на обробку 
персональних даних зазначеної особи. 

3.6. Підстав для відмови в прийомі документів, необхідних для 
надання АМД, немає. 

3.7. Підставою для призупинення або відмови в наданні А М Д в УК є: 
а) відсутність медичних показань для надання АМД УК; 
б) відмова громадянина (його законного представника) від надання АМД 

в УК; 
в) надання пацієнтом неправильно оформлених або таких, що втратили 

силу, документів також надання заявником неповного переліку документів. 
г) систематичне порушення громадянином правил внутрішнього 

розпорядку УК, при станах не загрозливих для життя громадянина. 
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3.8. Максимальний термін очікування в черзі с метою отримання 
АМД в УК та при отриманні результатів надання АМД. 

Надання АМД здійснюється з понеділка по п'ятницю з 9.00 до 18.00 в 
зимовий час (з 9.00- до 19.00- в літній час), в суботу та неділю з 9.00 до 14.00 
переважно за попереднім записом в колл-центрі УК, із урахуванням обставин, 
що не залежать від УК. Отримання результату надання АМД здійснюється в 
день закінчення лікування під час прийому у лікаря, що надав АМД. 

3.9. Надання АМД в екстреному випадку здійснюється при наявності 
медичних показань негайно. 

3.10. Надання АМД вдома. 
3.10.1. Надання АМД вдома здійснюється щоденно з 12.00 до 19.00, в 

суботу та неділю з 14.00 до 16.00 після попереднього виклику лікаря за 
телефоном колл-центру (із вказанням домашнього телефону, кодів домофону та 
іншої інформації щодо безперешкодного потрапляння лікаря до пацієнта). 

3.10.2. Виклики додому здійснюються з 9.00 до 12.00 щоденно, в окремих 
випадках в понеділок - п'ятницю до 18.00. 

3.11. Термін та порядок реєстрації пацієнта для надання АМД. 
Максимальний термін реєстрації при особистому зверненні пацієнта 

становить 30 хвилин, який здійснюється в реєстратурі поліклініки УК на 
другому поверсі, після чого реєстратор надає медичну карту амбулаторного 
хворого лікарю загальної практики-сімейної медицини. На руки пацієнту 
медична карта амбулаторного хворого не видається! 

3.12. Перелік медичних та не медичних послуг, які необхідні та 
обов'язкові для надання АМД в УК, в тому числі відомості про документ 
(документи), які видає УК після амбулаторного лікування: 

- реєстрація пацієнтів в реєстратурі; 
- лікувальні й діагностичні заходи відповідно до затверджених локальних 

медичних протоколів та стандартів медичної допомоги; 
- створення умов для повноцінного відпочинку після проведення 

лікувальних і діагностичних процедур; 
- виконання лікувальних і діагностичних процедур, що здійснюються за 

участю середнього медичного персоналу та доглядом з боку молодшого 
медичного персоналу. 

- видача виписки з медичної карти амбулаторного хворого (форма 027/о) 
після закінчення надання АМД лікуючим лікарем, видача листка 
непрацездатності працюючим пацієнтам в кабінеті видачі листів 
непрацездатності (каб. №106) в день закінчення надання АМД під час прийому 
лікаря, що надавав АМД 
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3.13. За результатами наданої АМД в лікувальних відділеннях УК 
заповнюються наступні документи: медична карта амбулаторного хворого 
(затвердженої форми), виписка з медичної карти амбулаторного хворого 
(затвердженої форми, завірена печаткою УК). 

Опис результату надання АМД. 
Результатом надання АМД є: одужання (поліпшення стану) хворих, які 

отримували АМД в УК. Результат надання АМД оформлюється записом в 
медичній карті амбулаторного хворого. Результат надання АМД також 
оформлюється в виписці з медичної карти амбулаторного хворого (форма 
027/о), яка видається пацієнту або довіреній особі під час прийому лікаря, що 
надавав АМД. 

3.14. Вимоги до приміщень, у яких надаються АМД, до місця 
очікування та прийому пацієнтів, розміщенню й оформленню візуальної, 
текстової й мультимедійної інформації про порядок надання АМД. 

3.14.1. Місця інформування, призначені для ознайомлення громадян з 
інформаційними матеріалами, обладнаються інформаційними стендами, 
стільцями й столами для можливості оформлення документів. 

3.14.2. Місця очікування в черзі обладнаються стільцями або крісельними 
секціями, або лавами (банкетками). Кількість місць очікування визначається, 
виходячи з фактичного навантаження й можливостей для їхнього розміщення в 
приміщеннях відділень УК, і повинне бути не менше 3. 

3.14.3. Місця для приймання громадян обладнаються протипожежною 
системою, засобами пожежогасіння й системою оповіщення про виникнення 
надзвичайної ситуації. 

3.14.4. Вхід і вихід із приміщень обладнається відповідними 
покажчиками. 

3.14.5. Місця для заповнення документів обладнаються стільцями, 
столами (стійками) і забезпечуються зразками заповнення документів, 
бланками документів і ручками. 

Вимоги до установ охорони здоров'я, що приймають участь у наданні 
АМД встановлені постановою головного санітарного лікаря від 18.05.2010 №58 
«Про затвердження СанПін 2.1.3.2630-10 «Санітарно-епідеміологічні вимоги до 
організацій, що здійснюють медичну діяльність». 

3.15. Вимоги до організації вивчення думки пацієнтів. 
В реєстратурі поліклініки в доступному місці знаходиться книга відгуків 

та пропозицій, яка надається відвідувачам УК на їхню вимогу. Відгуки та 
пропозиції розглядаються щотижня з прийняттям необхідних заходів. 
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З метою виявлення думки пацієнтів стосовно якості та доступності СМД 
регулярно проводяться інтерв'ювання та медико-соцюлогічні опитування з 
подальшим аналізом їх результатів та прийняттям управлінських рішень. 

3.16. Показники доступності та якості АМД, можливість одержання 
інформації про хід надання АМД, у тому числі з використанням 
інформаційно-комунікаційних технологій. 

Основним показником якості і доступності АМД є надання АМД 
відповідно до вимог законодавства України. 

Оцінка якості й доступності АМД здійснюється за наступними 
показниками: 

ступінь інформованості громадян про порядок надання АМД (доступність 
інформації про АМД, можливість способу одержання інформації); 

фізична доступність приміщень, у яких надається АМД, в тому числі для 
громадян з обмеженими можливостями; 

своєчасність надання АМД у відповідності зі стандартом її надання, 
установленим даним Регламентом; 

відсутність обгрунтованих скарг на якість надання АМД. 

IV. Умови надання амбулаторної медичної допомоги. 

4.1. Умови надання АМД хворим, що не мають екстрених показань 
(планова допомога). 

Пацієнт, що проживає на території, яка прикріплена до УК та 
обслуговується дільничним лікарем, має право на вибір дільничного лікаря (при 
його згоді та поданні відповідної заяви на ім'я завідувача відділенням загальної 
практики-сімейної медицини). 

В поліклініці УК пацієнт записується на прийом до дільничного лікаря 
або лікаря спеціаліста в реєстратурі у порядку живої черги, за винятком 
пільгових категорій, хворих з високою температурою тіла, гострим больовим 
синдромом будь-якої локалізації. 

В умовах поліклініки УК пацієнтові здійснюється обстеження та 
лікування згідно з призначенням лікаря, у тому числі клініко-лабораторш, 
біохімічні, серологічні, бактеріологічні та ін.. 

Організація прийому в поліклініці УК передбачає: 
1) Позачергове надання АМД за екстреними показаннями без 

попереднього запису та позачергово; 
2) Наявність черговості планових хворих на прийом до лікаря, окремі 

діагностичні дослідження, консультативну допомогу фахівців (за попереднім 
записом). 
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Медичні карти амбулаторного хворого зберігаються в реєстратурі. При 
зверненні пацієнта в поліклінік УК працівники реєстратури забезпечують 
передавання медичної карти амбулаторного хворого до лікаря та відповідають 
за їх збереження. 

4.2.Умови надання АМД за екстреними показаннями. 
За екстреними показами прийом пацієнта здійснюється при гострих і 

раптових погіршеннях стану здоров'я: 
1) Висока температура тіла (38 °С та вінце); 
2) Втрата свідомості, судоми; 
3) Гострі раптові болі будь-якої локалізації; 
4) Гострі порушення серцевого ритму; 
5) Кровотечі; 
6) Інші стани, захворювання, отруєння, травми, що вимагають 

екстреної допомоги. 
Прийом за екстреними показами здійснюється без попереднього запису, 

поза загальною чергою, незалежно від прикріплення пацієнта до УК. 
Відсутність особистих документів не є причиною відмови в екстреному 

прийомі. 
4.3. Умови надання АМД на консультативному прийомі. 
Показаннями для консультації є наявність у пацієнта проблеми, яку не 

може розв'язати лікар у силу відсутності необхідного обладнання 
(устаткування) та матеріального забезпечення, безумовної необхідності 
спеціалізованої або високоспеціалізованої медичної допомоги, незрозумілості 
та складності наявного лікувально-діагностичного процесу, інших умов, які 
склалися в конкретній ситуації, а також за особистим бажанням пацієнта 
отримати консультацію. 

Консультативний прийом пацієнта здійснюється за попереднім записом. 
4.4. Умови надання АМД вдома. 
Показання для виклику медичного працівника (лікаря, медичної сестри) 

додому до пацієнта: 
1) Гострі та раптові погіршення стану здоров'я; 
2) Висока температура (від 38 °С і вище); 
3) Гострі та інтенсивні болі в ділянці серця; 
4) Раптове порушення серцевого ритму; 
5) Гострі болі в животі; 
6) Кровотечі; 
7) Інші стани, що вимагають екстрену допомогу; 
8) Необхідність суворого дотримання ліжкового режиму, 
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9) Загострення тяжких хронічних захворювань або неможливість 
пересування пацієнта; 

10) Захворювання жінок у період вагітності та у післяпологовому 
періоді. 

Крім того, вдома здійснюється: 
1) Організація стаціонару вдома відповідно до чинних нормативно-

правових актів, 
2) Спостереження за хворими з інфекційними захворюваннями; 
3) Спостереження за нетранспортабельними хворими; 
4) Спостереження за хворими, що знаходяться на диспансерному 

обліку та не з'являлися протягом року на прийом . 
Виклик медичного працівника повинен бути виконаний в день звернення 

пацієнта. 

V. Порядок надання амбулаторної медичної допомоги. 

5.1. У рамках надання АМД виконуються: 
а) діагностичні, лікувальні, реабілітаційні заходи відповідно до 

затверджених локальних клінічних протоколів та стандартів медичної 
допомоги, профілем захворювання й фазою його перебігу (діагностичні, 
лікувальні, реабілітаційні заходи здійснюються за участю середнього 
медичного персоналу); 

б) динамічне спостереження пацієнта лікарем у період лікування; 
в) огляд пацієнта завідувачем відділення загальної практики-сімейної 

медицини або заступником директора з поліклінічної роботи: 
- протягом періоду лікування (кратність залежить від тяжкості стану 

пацієнта); 
г) при наявності медичних показань - консультація фахівцями інших 

закладів охорони здоров'я МОЗ України, фахівцями кафедр ОНМедУ; у 
складних клінічних випадках з метою постановки діагнозу й вибору тактики 
лікування проводиться консиліум; 

д) ведення первинної медичної документації (медична карта 
амбулаторного хворого): своєчасне внесення відомостей про стан пацієнта, 
результати обстеження, виконаних процедур; 

є) за результатами надання АМД пацієнту (його законному працівнику) 
видається виписка з медичної карти амбулаторного хворого (затверджена 
форма, завірена печаткою УК). 
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5.2. Переважно та першочергово АМД надається інвалідам Великої 
вітчизняної війни, учасникам бойових дій, ліквідаторам аварії на ЧАЕС, 
прирівненим за пільгами. 

5.3. Оскарження дій (бездіяльності) і рішень, прийнятих при наданні 
АМД, проводиться відповідно до встановлених законом порядку. 

5.4. Відшкодування шкоди, заподіяної при наданні АМД, здійснюється на 
підставі рішення суду. 

VI. Захист інтересів пацієнтів 

6.1. Скарги на порушення даного стандарту пацієнти можуть 
направляти в: 

адміністрацію УК; 
адміністрацію ОНМедУ, 
управління охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації; 
Міністерство охорони здоров'я України; 
інші органи відповідно до законодавства України. 
6.2. В поліклініці проводяться опитування пацієнтів з метою 

виявлення їх думки щодо якості й доступності АМД. 
В УК організовані: 
прийом та реєстрація письмових звернень громадян; 
об'єктивний, всебічний і своєчасний розгляд звернень; 
підготовка й видача письмової відповіді по суті поставлених в зверненні 

питань. 
Організація розгляду звернень пацієнтів здійснюється відповідно до 

Закону України «Про звернення громадян». 
Адміністрація УК щорічно проводить моніторинг думки пацієнтів в 

розрізі відділень стаціонару. Дані моніторингу використовуються для обробки 
даного стандарту та здійснення контролю надання АМД. 

VII. Склад, послідовність та терміни виконання процедур, вимоги до 
порядку їх виконання 

7.1. У процесі надання АМД виконуються наступні процедури: 
- звернення пацієнта за отриманням АМД; 
- первинний прийом лікарем; 
- огляд лікарем; 
- лікувально-діагностичний процес; 
- забезпечення життєдіяльності пацієнта. 
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7.2. При зверненні пацієнта проводяться наступні дії: 
- прийом пакета документів співробітником реєстратури; 
- оформлення паспортної частини медичної карти амбулаторного хворого 

(форма №003/о) 
- занесення даних пацієнта в журнал реєстрації медичних карт 

амбулаторного хворого. 
7.2.1. Юридичним фактом, що є підставою для початку дій, є 

пред'явлення пацієнтом (або його законним представником) посвідчення особи 
(паспорту). 

7.2.2. Відповідальною за виконання процедури, є реєстратор. 
7.2.3. Передача медичної карти амбулаторного хворого проводиться 

лікарю, що здійснює прийом пацієнта. 
7.3. Первинний прийом пацієнта проводить лікар загальної практики-

сімейної медицини при наданні пацієнтом (або його законним представником) 
необхідних документів: 

- збір скарг, анамнезу, об'єктивний огляд пацієнта, вивчення 
представленої медичної документації; 

- призначення режимних, лікувально-діагностичних заходів; 
- оформлення медичної карти амбулаторного хворого. 
- внесення відомостей про дії в медичну карту амбулаторного хворого, 
- фіксація факту прийому пацієнта в карту попереднього запису до лікаря 

(форма 040/о) або журнал консультаційного прийому. 
Результат процедури (оформлена медична карта амбулаторного хворого) 

залишається у лікаря загальної практики-сімейної медицини, передається в 
реєстратуру або лікарю спеціалісту відповідного профілю. 

7.4. Огляд хворого в поліклініці проводить лікар відповідного 
профілю. 

При цьому лікар під час огляду пацієнта здійснює: 
- збір скарг, анамнезу, об'єктивний огляд пацієнта, аналіз раніше 

проведеного обстеження й лікування; 
- складання індивідуального плану обстеження й лікування пацієнта; 
- внесення змін у план ведення пацієнта залежно від результатів 

отриманих досліджень; 
- своєчасну корекцію проведеної медикаментозної терапії; 
- оформлення медичної документації. 
7.4.1. Після огляду пацієнта лікар заповнює наступну медичну 

документацію: 
- медичну карту амбулаторного хворого; 
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- лист призначень у медичній карті амбулаторного хворого з наступною 
передачею його медичній сестрі; 

- рекомендації з подальшого лікування й реабілітації пацієнта й виписний 
епікриз в медичній карті амбулаторного хворого; 

- передача виписного епікризу з рекомендаціями особисто пацієнту (або 
його законному представнику). 

7.5. Проведення лікувально-діагностичних заходів полягає у: 
- виконанні лікарських призначень медичною сестрою; 
- направленні пацієнта на лабораторні, функціональні дослідження, 

консультації вузькими фахівцями, реабілітаційні процедури; 
- дотриманні санітарно-епідеміологічного режиму; 
- веденні поточної медичної документації. 
7.5.1. Відповідальною за виконання процедур є медична сестра, яка 

вносить відмітки про виконання лікарських призначень в журналах 
встановлених форм. 

7.5.2. Результатом лікувально-діагностичних заходів є досягнення 
клінічного поліпшення. 

Передача результату лікувально-діагностичних заходів проводиться 
особисто пацієнту (або його законному представнику). 

7.6. Забезпечення належних умов перебування пацієнта в поліклініці. 
- забезпечення догляду за хворими; 
- забезпечення санітарних норм перебування пацієнта в поліклініці; 
- проведення поточних і генеральних прибирань. 
7.6.1. Відповідальними за забезпечення належних умов перебування 

пацієнта є старша медична сестра консультативного відділення, старша 
медична сестра відділення загальної практики-сімейної медицини, сестра-
господарка, молодша медична сестра, які забезпечують дотримання санітарно-
гігієнічних норм. 

7.7. Блок-схема надання амбулаторної медичної допомоги відповідно до 
Регламенту (Додаток №1). 

VIII. Форми контролю за наданням амбулаторної медичної допомоги 

8.1. Порядок здійснення поточного контролю за дотриманням і 
виконанням відповідальними посадовими особами положень Регламенту й 
інших нормативно-правових актів, що встановлюють вимоги до надання СМД, 
а також прийняттям ними рішень, установлюються й визначаються відповідно 
до нормативно-правових актів України. 
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8.2. Контроль за дотриманням послідовності дій, певних процедур по 
наданню АМД здійснюється посадовими особами, відповідальними за 
організацію роботи з надання АМД й у рамках процедур при проведенні 
внутрішнього аудита результативності надання АМД. 

8.3. Персональна відповідальність посадових осіб за рішення й дії 
(бездіяльність), прийняті (здійснюванні) ними в ході надання АМД 
закріплюється в їхніх посадових інструкціях відповідно до вимог законодавства 
України. 

8.4. Виконавець, відповідальний за здійснення відповідних процедур 
даного Регламенту, несе персональну відповідальність за: 

1) прийом звернення за АМД; 
2) первинний прийом лікарем; 
3) огляд лікарем; 
4) лікувально-діагностичний процес; 
5) забезпечення життєдіяльності пацієнта. 
8.5. Громадяни можуть контролювати надання АМД шляхом одержання 

інформації за телефоном, за письмовим зверненням, по електронній пошті, на 
офіційному сайті. 

IX. Досудовий (позасудовий) порядок оскарження рішень і дій 

9.1. Пацієнти мають право на оскарження рішень, дій (бездіяльності) 
посадових осіб у досудовому (позасудовому) порядку. 

9.2. Предметом досудового (позасудового) оскарження можуть бути 
рішення, дії (бездіяльність) посадових осіб у зв'язку з наданням АМД. Пацієнт 
може повідомити про порушення своїх прав і законних інтересів, діях або 
бездіяльності посадових осіб, що забезпечують надання АМД, порушенні 
положень даного Регламенту. 

9.3. При одержанні письмового звернення (скарги), у якому містяться 
нецензурні або образливі слова, загрози життю, здоров'ю й майну посадової 
особи, а також членів його родини, УК має право залишити звернення (скаргу) 
без відповіді по суті поставлених в ньому (їй) питань і повідомити заявника, що 
направив звернення (скаргу), про неприпустимість зловживання правом. 

9.4. У випадку, якщо текст письмового звернення (скарги) неможливо 
прочитати, відповідь на звернення (скаргу) не дається, про що повідомляється 
заявнику, що направив звернення (скаргу). 

9.5. У випадку, якщо письмове звернення (скарга) заявника має 
питання, на яке заявникові багаторазово надавалися письмові відповіді по суті у 
зв'язку зі зверненнями (скаргами), що раніше направлялись, і при цьому в 
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зверненні (скарзі) не приводяться нові доводи або обставини, уповноважена 
посадова особа має право ухвалити рішення щодо безпідставності чергового 
звернення (скарги) і припинення переписки із заявником по даному питанню за 
умови, що зазначене звернення (скарга) як і попередні звернення (скарги) 
направлялись тій самій посадовій особі. Про дане рішення повідомляється 
заявник, що направив звернення (скаргу). 

9.6. У випадку, якщо відповідь по суті поставленого в зверненні (скарзі) 
питання не може бути надана без розголошення відомостей, що становлять 
державну або іншу (згідно чинного законодавства) таємницю, заявникові, що 
направив звернення (скаргу), повідомляється про неможливість надання 
відповіді по суті поставленого в ньому питання у зв'язку з неприпустимістю 
розголошення зазначених відомостей. 

9.7. У випадку, якщо причини, по яких відповідь по суті поставлених в 
зверненні (скарзі) питань неможливо було надати, надалі були усунуті, заявник 
має право знову направити звернення (скаргу) відповідній посадовій особі. 

9.8. Звернення (скарга), в якому оскаржується судове рішення, 
повертається заявнику, що направив звернення (скаргу), з роз'ясненням 
порядку оскарження даного судового рішення. 

9.9. Підставою для початку процедури досудового (позасудового) 
оскарження може бути звернення, що надійшло. 

9.10. Заявники мають право звернутися зі скаргою (претензією) особисто 
(усно) або направити письмову пропозицію, заяву або скаргу (далі письмове 
звернення). Заявник має право на одержання інформації й документів, 
необхідних для обґрунтування й розгляду скарги (претензії). 

9.11. Особистий прийом заявників в УК проводиться директором та 
уповноваженими ним посадовими особами. 

У випадку, якщо викладені в усному зверненні (скарзі) факти й обставини 
є очевидними й не вимагають додаткової перевірки, відповідь на звернення 
(скаргу) за згодою заявника може бути надана усно в ході особистого прийому. 
В інших випадках надається письмова відповідь по суті поставлених в 
зверненні (скарзі) питань. 

9.12. Письмове звернення (скарга) на дії (бездіяльність) та рішення 
посадових осіб при наданні АМД розглядається протягом 30 днів від дня 
реєстрації письмового звернення (скарги). 

Керівник або уповноважена ним посадова особа має право продовжити 
термін розгляду звернення не більше ніж на 30 днів, повідомивши про 
продовження терміну його розгляду заявника, що направив звернення, якщо 
буде потреба одержання додаткової інформації від інших органів державної 
влади. 
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9.13. Звернення (скарга) у формі електронних повідомлень надходить на 
офіційний сайт УК шляхом заповнення заявником спеціальної форми, що 
містить необхідні реквізити. 

9.14. Заявник у своєму письмовому зверненні (скарзі) в обов'язковому 
порядку вказує: 

а) найменування органа, у який направляється письмове звернення 
(скарга), або прізвище, ім'я, по-батькові відповідної посадової особи, або 
посада відповідної посадової особи; 

б) свої прізвище, ім'я, по батькові, поштова адреса, по якій повинен бути 
спрямована відповідь або повідомлення про переадресування звернення 
(скарги); 

в) виклад суті пропозиції, заяви або скарги; 
г) письмове звернення (скарга) повинне містити особистий підпис 

заявника й дату. 
Якщо буде потреба на підтвердження своїх доводів заявник додає до 

письмового звернення (скарги) документи й матеріали або їх копії. 
9.15. Уповноважені особи, що надають АМД: 
1) забезпечують об'єктивний, всебічний і своєчасний розгляд 

звернення, якщо буде потрібно - за участю заявника, що направив звернення, 
або його законного представника. 

2) запитують необхідні для розгляду звернення документи й матеріали 
в інших державних органах, органах місцевого самоврядування й інших 
посадових осіб, за винятком суддів, правоохоронних органів; 

3) за результатами розгляду звернення вживають заходи, спрямовані 
на відновлення або захист порушених прав, свобод та законних інтересів 
заявника, дають письмову відповідь по суті поставлених в зверненні питань. 

9.16. Усі звернення, що поступили в УК, підлягають обов'язковому 
розгляду. 

За результатами розгляду звернення (скарги) уповноваженою посадовою 
особою ухвалюється рішення про задоволення вимог заявника або про відмову 
в задоволенні звернення (скарги). 

Письмова відповідь, що містить результати розгляду звернення (скарги), 
направляється заявнику по поштовій адресі, зазначеній в зверненні. Відповідь 
на звернення (скаргу) підписується керівником або заступником керівника або 
уповноваженою на те посадовою особою. 

9.17. У випадку відсутності в письмовому зверненні прізвища заявника 
або найменування юридичної особи, що направив звернення (скаргу), та 
поштової адреси, по якій повинна бути спрямована відповідь, відповідь на 
звернення (скаргу) не надається. 
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9.18. Результатом досудового (позасудового) оскарження стосовно до 
кожної процедури, або інстанції оскарження, є відповідь заявнику, яку підписує 
керівник та (або) посадові особи в межах своєї компетенції, інформування 
здійснюється в письмовій формі шляхом поштових відправлень або по 
електронній ПОШТІ. 
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Додаток №1 
до регламенту надання 
амбулаторної медичної допомоги 

Блок- схема надання амбулаторної медичної допомоги 

пацієнт 

Прийом документів 
реєстратором 

Реєстрація в журналі 
реєстрації медичних карт 
амбулаторного хворого 

Оформпення паспортної 
частини медичної карти 
амбулаторного хворого 

Надання амбулаторної 
медичної допомога 

Надання пацієнтом 
документів 

Сбір скарг, анамнезу, огляд, 
вивчення наявної медичної 

документації 

Призначення режиму та 
ліку вально-діа гностичних 
заходів у відповідності до 

клінічного діагнозу 

Паспорт пацієнта 

Направлення на лікування 

Результати обстежень та 
аналізів 

Прийом лікуючим лікарем — 

Лікувально-діагностичний 

Забезпечення умов 
жіттедіяльності пацієнта 

^Оформлення медичної карти 
амбулаторного хворого Процеси 
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