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використання складних медичних технологій і цілодобове спостереження. 

ІІ. Вимоги до порядку надання стаціонарної медичної допомоги в УК 

 

2.1. Інформування населення про порядок надання СМД в Центрі 

реконструктивної та відновної допомоги (Університетська клініка) 

Одеського національного медичного університету. 

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 МОЗ. 

2.3. Вимоги до порядку інформування про надання стаціонарної 

медичної допомоги. 

Інформування про порядок надання СМД здійснюється за допомогою 

розміщення інформації: 

а) на інформаційному стенді в УК; 

б) співробітниками call-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 та інших нормативних правових актів, що містять 

норми, що регулюють діяльність по наданню СМД; 

текст даного Регламенту з додатками; 

підстави для відмови в наданні СМД; 

порядок інформування про хід надання СМД; 

порядок одержання консультацій; 

порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності посадових осіб у ході 

надання СМД. 

2.5. Інформація про надання СМД пацієнтам надається: 

посадовими особами УК, які відповідають за організацію надання СМД 
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(заступник директора та завідувач лікувального / діагностичного відділення 

УК); 

лікуючим лікарем, який безпосередньо відповідає за надання СМД при 

особистій консультації; 

безпосередньо у приміщеннях лікувально-діагностичних відділень УК, 

що приймають участь у лікувально-діагностичному процесі при наданні СМД, 

на інформаційних стендах; 

з використанням засобів телефонного зв'язку медичними працівниками 

УК, що приймають участь в наданні СМД; 

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 СМД: 

 
Назва структурного 

підрозділу 

Місце розташування 

(поверх, номер кабінетів) 
Графік роботи 

Номери 

телефонів 

Терапевтичне відділення 5 поверх 9.00-14.00 – консультації 

лікарів-спеціалістів; 

14.00-18.00 – відвідування 

хворих в зимовий час 

(в літній час 14.00-19.00) 

68-38-66 

Неврологічне відділення 4 поверх 63-43-35 

Хірургічне відділення 2-3 поверх 68-08-72 

Відділення анестезіології  

та інтенсивної терапії 
2 поверх  718-36-34 

 

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 

підрозділів УК. 

 

ІІІ. Стандарт надання стаціонарної медичної допомоги 

 в Університетській клініці 

 

3.1. Обсяг стаціонарної допомоги й медичних послуг, що надаються в 

УК визначається ліцензією на здійснення медичної діяльності по 

розділахноменклатури робіт і послуг, а також медичними стандартами. 

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

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 СНІД 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 р. № 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 від 28.09.2012р. №751 «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»; 

Наказ МОЗ від 27.12.2006р. №898 «Про затвердження Порядку 

здійснення нагляду за побічними реакціями лікарських засобів, дозволених до 

медичного застосування»; 

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 Правил 

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20130328_0249.html
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20130328_0249.html
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20130328_0249.html
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20130328_0249.html
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зберігання та проведення контролю якості лікарських засобів у лікувально-

профілактичних закладах»; 

Наказ МОЗ України від 04.06.2007р. №294 «Про затвердження 

Державних cанітарних 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»; 

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 04.06.2007р. №294 «Про затвердження 

Державних санітарних правил і норм «Гігієнічні вимоги до влаштування та 

експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур 

(ДСП 6.6.1.6.3.000-05); 

Наказ МОЗ України від 31.10.2011р. № 736 «Про затвердження табелів 

оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення 

структурних підрозділів лікарні відновного лікування»; 

Наказ МОЗ України від 31.10.2011р. № 735 «Про затвердження табелів 

оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення 

структурних підрозділів лікарні інтенсивного лікування»; 

Наказ МОЗ України від 31.10.2011р. № 734 «Про затвердження табелів 

оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення 

структурних підрозділів лікарні планового лікування»; 

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 

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20111031_736.html
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20111031_736.html
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20111031_736.html
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20111031_735.html
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20111031_735.html
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20111031_735.html
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20111031_734.html
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20111031_734.html
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20111031_734.html
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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 СМД, підлягаючих 

наданню пацієнтом. 

Для одержання СМД в УК пацієнт або його законний представник 

пред’являє наступні документи: 

направлення на стаціонарне лікування; 

результати попередніх обстежень; 

посвідчення особи (паспорт). 

3.4. Направлення для отримання СМД 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 

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 СМД в УК, які не передбачені 
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нормативно-правовими актами, що регулюють відносини та порядок 

надання СМД. 
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 СМД необхідна 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 СМД, немає. 

3.7. Підставою для призупинення або відмови в наданні СМД в УК є: 

а) відсутність медичних показань для госпіталізації в УК; 

б) при плановій госпіталізації – відсутність направлення на планову 

госпіталізацію, видане установою охорони здоров'я за місцем проживання; 

в) відмова громадянина (його законного представника) від госпіталізації в 

УК; 

г) надання пацієнтом неправильно оформлених або таких, що втратили 

силу, документів також надання заявником неповного переліку документів. 

д) систематичне порушення громадянином правил внутрішнього 

розпорядку УК, при станах не загрозливих для життя громадянина. 

3.8. Максимальний термін очікування в черзі с метою отримання 

СМД в УК та при отриманні результатів надання СМД. 

Надання СМД в плановому порядку здійснюється з понеділка по 

п’ятницю з 9.00 до 14.00 за попереднім записом в call-центрі УК, із 

урахуванням обставин, що не залежать від УК. Виписний епікриз з медичної 

карти стаціонарного хворого надається до 12.00 в день виписки пацієнта. 

3.9. Надання СМД в екстреному випадку здійснюється при наявності 

медичних показань негайно. 

3.10. Термін та порядок реєстрації пацієнта для надання СМД. 

Максимальний термін реєстрації при особистому зверненні пацієнта 

становить 30 хвилин. 

3.11. Перелік медичних та не медичних послуг, які необхідні та 

обов’язкові для надання СМД в УК, в тому числі відомості про документ 

(документи), які видає УК після стаціонарного лікування: 

- прийом та розміщення пацієнтів; 
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- лікувальні й діагностичні заходи відповідно до затверджених стандартів 

медичної допомоги; 

- здійснення щоденних лікарських оглядів з метою оцінки стану здоров’я 

пацієнтів й корекція схеми лікуванні; 

- 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. 

- після стаціонарного лікування пацієнту або уповноваженої особі 

надається виписний епікриз з медичної карти стаціонарного хворого, за 

необхідності лист непрацездатності, довідки до 12.00 в день виписки. 

3.12. За результатами наданої СМД в лікувальних відділеннях УК 

заповнюються наступні документи: медична карта стаціонарного хворого 

(затвердженої форми), виписка з медичної карти стаціонарного хворого 

(затвердженої форми, завірена печаткою УК). 

Опис результату надання СМД. Результатом надання СМД є: одужання 

(поліпшення стану) хворих, які отримували СМД в Центрі. Результат надання 

СМД оформлюється випискою з історії хвороби, яку надає лікуючий лікар до 

12.00 в день виписки пацієнта самому пацієнту або його довіреній особі. 

3.13. Вимоги до приміщень, у яких надаються СМД, до місця 

очікування та прийому пацієнтів, розміщення й оформлення візуальної, 

текстової й мультимедійної інформації про порядок надання СМД. 

3.13.1. Місця інформування, призначені для ознайомлення громадян з 

інформаційними матеріалами, обладнаються інформаційними стендами, 

стільцями й столами для можливості ознайомлення та оформлення документів 

на отримання медичної послуги. 

3.13.2. Місця очікування в черзі обладнуються стільцями, крісельними 

секціями, або лавами (банкетками). Кількість місць очікування визначається, 

виходячи з фактичного навантаження й можливостей для їхнього розміщення в 

приміщеннях відділень УК, і повинна бути не менше 3. 

3.13.3. Приміщення для приймання громадян обладнаються 

протипожежною системою, засобами пожежогасіння й системою оповіщення 

про виникнення надзвичайної ситуації. 

3.13.4. Вхід і вихід із приміщень обладнається відповідними 

покажчиками. 

3.13.5. Місця для заповнення документів обладнаються стільцями, 

столами (стійками) і забезпечуються зразками заповнення документів, 

бланками документів і ручками. 
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Вимоги до установ охорони здоров'я, що приймають участь у наданні 

СМД встановлені постановою головного санітарного лікаря від 18.05.2010р. 

№58 «Про затвердження СанПін 2.1.3.2630-10 «Санітарно-епідеміологічні 

вимоги до організацій, що здійснюють медичну діяльність». 

3.14. Вимоги до організації вивчення думки пацієнтів. 

У відділеннях, що надають СМД, в доступному місці знаходиться книга 

відгуків та пропозицій, яка надається відвідувачам УК на їхню вимогу. Відгуки 

та пропозиції розглядаються щотижня з прийняттям відповідних заходів.  

З метою виявлення думки пацієнтів стосовно якості та доступності СМД 

регулярно проводяться соціологічні опитування із подальшим їх аналізом та 

прийняттям рішень. 

3.15. Показники доступності та якості СМД, можливість одержання 

інформації про хід надання СМД, у тому числі з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

Основним показником якості і доступності СМД є її надання відповідно 

до вимог законодавства України. 

Оцінка якості й доступності СМД здійснюється за наступними 

показниками: 

ступінь інформованості громадян про порядок надання СМД (доступність 

інформації про СМД, можливість способу одержання інформації); 

фізична доступність приміщень, у яких надається СМД, в тому числі для 

громадян з обмеженими можливостями; 

своєчасність надання СМД у відповідності зі стандартом її надання, 

установленим даним Регламентом; 

відсутність обґрунтованих скарг на якість надання СМД. 

 

ІV. Порядок надання стаціонарної медичної допомоги. 

 

4.1. У рамках надання СМД виконуються: 

а) діагностичні, лікувальні, реабілітаційні заходи відповідно до 

затверджених 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 стаціонару: 

- в день надходженняв стаціонар; 

- протягом усього періоду лікування (кратність залежить від важкості 

стану пацієнта); 

г) при наявності медичних показань– консультація фахівцями інших 
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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 облікової-звітної документації (медична 

карта стаціонарного хворого): своєчасне внесення відомостей про стан 

пацієнта, результати обстеження, виконаних процедур; 

є) за результатами надання СМД пацієнту (його законному працівнику) 

видається виписка з медичної карти стаціонарного хворого (затвердженого 

зразку, завірена печаткою УК). 

4.2. Першочергово СМД надається інвалідам Великої вітчизняної війни, 

Учасникам бойових дій та іншим категоріям громадян, якіприрівнені за 

пільгами. 

4.3. Оскарження дій (бездіяльності) і рішень, прийнятих при наданні 

СМД, проводиться у встановленим законом порядку. 

4.4. Відшкодування шкоди, заподіяної при наданні СМД, здійснюється на 

підставі рішення суду. 

 

V. Захист інтересів пацієнтів 

 

5.1. 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 виконавчої влади відповідно до законодавства України. 

5.2. У стаціонарі проводяться опитування пацієнтів з метою 

виявлення їх думки щодо якості й доступності СМД. 

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 з 

метою вивчення діяльності всіх відділень стаціонару. Дані моніторингу 

використовуються для удосконалення даного стандарту, а також для здійснення 

контролю надання СМД. 
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VІ. Склад, послідовність та терміни виконання процедур, вимоги до 

порядку їх виконання 

 

6.1. У процесі надання СМД виконуються наступні процедури: 

- оформлення звернення пацієнта за отриманням СМД; 

- первинний прийом черговим лікарем; 

- огляд лікуючим лікарем та визначення переліку діагностичних 

досліджень та тактики лікування; 

- виконання комплексу лікувально-діагностичних заходів; 

- створення належних умов перебування пацієнта в стаціонарі. 

6.2. При зверненні пацієнта проводяться наступні дії: 

- прийом пакета документів середнім медичним працівником 

приймального відділення; 

- оформлення паспортної частини медичної карти стаціонарного хворого 

(форма №003/о); 

- занесення даних пацієнта в журнал прийому. 

6.2.1. Юридичним фактом, що є підставою для початку дій, є 

пред’явлення пацієнтом (або його законним представником) направлення 

встановленої форми на одержання СМД. 

6.2.2. Відповідальною за виконання процедури, є медична сестра 

приймального відділення. 

6.2.3. Передача медичної карти стаціонарного хворого черговому лікарю, 

що здійснює прийом пацієнта. 

6.3. Первинний прийом пацієнта проводить лікар приймального 

відділення при наданні пацієнтом (або його законним представником) 

необхідних документів, наявності показань для стаціонарного лікування, 

відсутності протипоказань для стаціонарного лікування: 

- збір скарг, анамнезу, об’єктивний огляд пацієнта, вивчення 

представленої медичної документації; 

- призначення режимних, лікувально-діагностичних заходів; 

- оформлення медичної карти стаціонарного хворого; 

- внесення відомостей в медичну карту стаціонарного хворого; 

- фіксація факту прийому пацієнта в журнал прийому. 

Результат процедури (оформлена медична карта стаціонарного хворого) 

передається лікарю стаціонару. 

6.4. Огляд хворого в стаціонарі проводить лікар відповідного 

лікувального відділення: 

- збір скарг, анамнезу, об’єктивний огляд пацієнта, аналіз раніше 
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проведеного обстеження й лікування; 

- складання індивідуального плану обстеження й лікування пацієнта; 

- внесення змін у план ведення пацієнта залежно від результатів 

отриманих досліджень; 

- своєчасна корекція проведеної медикаментозної терапії; 

- оформлення медичної документації. 

6.4.1. Після огляду пацієнта лікар оформлює наступну медичну 

документацію: 

- медичну карту стаціонарного хворого; 

- лист призначень у медичній карті стаціонарного хворого з наступною 

передачею його медичній сестрі; 

- рекомендації з подальшого лікування та реабілітації пацієнта й 

виписний епікриз в медичній карті стаціонарного хворого; 

- передача виписного епікризу з рекомендаціями особисто пацієнту (або 

його законному представнику). 

6.5. Проведення комплексу лікувально-діагностичних заходів. 

- виконання лікарських призначень медичною сестрою; 

- направлення пацієнта на лабораторні, функціональні дослідження, 

консультації вузькими фахівцями, реабілітаційні процедури; 

- дотримання санітарно-епідеміологічного режиму; 

- ведення поточної медичної документації. 

6.5.1. Відповідальною за виконання процедури є медична сестра, яка 

вносить відмітки про виконання лікарських призначень в журналах 

установлених форм. 

6.5.2. Результатом лікувально-діагностичних заходів є досягнення 

клінічного поліпшення. 

Передача результату лікувально-діагностичних заходів проводиться 

особисто пацієнту (або його законному представнику). 

6.6. Забезпечення належних умов перебування пацієнта в стаціонарі. 

- забезпечення догляду за хворими; 

- забезпечення санітарних норм перебування пацієнта в стаціонарі; 

- проведення поточних і генеральних прибирань. 

6.6.1. Відповідальними за забезпечення належних умов перебування 

пацієнта є старша медична сестра, сестра-господарка, молодша медична сестра, 

які забезпечують пацієнта місцем у палаті й постільною білизною відповідно до 

нормативів; забезпечують дотримання санітарно-гігієнічних норм. 

7. Блок-схема надання Регламенту (Додаток №1). 

 

VIІ. Форми контролю за наданням стаціонарної медичної допомоги 
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7.1.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. 

7.2.Контроль над дотриманням послідовності дій, певних процедур по 

наданню СМД здійснюється посадовими особами, відповідальними за 

організацію роботи з надання СМД й у межах процедур при проведенні 

внутрішнього аудита результативності надання СМД. 

7.3.Персональна відповідальність посадових осіб за рішення й дії 

(бездіяльність), прийняті (здійснюванні) ними в ході надання СМД 

закріплюється в їхніх посадових інструкціях відповідно до вимог законодавства 

України. 

7.4.Виконавець, відповідальний за здійснення відповідних процедур 

даного Регламенту, несе персональну відповідальність за: 

прийом звернення за СМД; 

первинний прийом лікарем; 

огляд лікарем; 

лікувально-діагностичний процес; 

забезпечення життєдіяльності пацієнта. 

7.5.Громадяни можуть контролювати надання СМД шляхом одержання 

інформації по телефону, письмовим зверненням, електронній пошті, а також на 

офіційному сайті УК. 

 

VIIІ. Досудовий (позасудовий) порядок оскарження рішень і дій. 

 

8.1.Пацієнти мають право на оскарження рішень, дій (бездіяльності) 

посадових осіб УК у досудовому (позасудовому) порядку.  

8.2.Предметом досудового (позасудового) оскарження можуть бути 

рішення, дії (бездіяльність) посадових осіб у зв’язку з наданням СМД. Пацієнт 

може повідомити про порушення своїх прав і законних інтересів, діях або 

бездіяльності посадових осіб, що забезпечують надання СМД, порушенні 

положень даного Регламенту. 

8.3.При одержанні письмового звернення (скарги), у якому містяться 

лайливі (нецензурні) або образливі слова, міститься інформація із загрозою 

життю, здоров’ю й майну посадової особи, а також членів його родини, 

адміністрація УК має право залишити звернення (скаргу) без відповіді по суті 

поставлених в ньому (їй) питань і повідомити заявника, що направив звернення 
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(скаргу), про неприпустимість зловживання цим правом. 

8.4.У випадку, якщо текст письмового звернення (скарги) неможливо 

прочитати, відповідь на звернення (скаргу) не дається, про що повідомляється 

заявнику, що направив звернення (скаргу). 

8.5.У випадку, якщо письмове звернення (скарга) заявника має питання, 

на яке заявникові багаторазово давалися письмові відповіді по суті у зв’язку зі 

зверненнями (скаргами), що раніше направлялись, і при цьому в 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). 

8.6.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 із неприпустимістю 

розголошення зазначених відомостей. 

8.7.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 УК. 

8.8.Звернення (скарга), в якому оскаржується судове рішення, 

повертається заявнику, що направив звернення (скаргу), із роз’ясненням 

порядку оскарження даного судового рішення. 

8.9.Підставою для початку процедури досудового (позасудового) 

оскарження може бути звернення, що надійшло. 

8.10.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). 

8.11.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. 

8.12. Письмове звернення (скарга) на дії (бездіяльність) та рішення 
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посадових осіб при наданні СМД розглядається протягом 30днів 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. 

8.13. Звернення (скарга) у формі електронних повідомлень надходить на 

офіційний сайт УК шляхом заповнення заявником спеціальної форми, що 

містить необхідні реквізити. 

8.14.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 

посаду відповідної посадової особи; 

б) свої прізвище, ім’я, по-батькові, поштову адресу, по якій повинна бути 

спрямована відповідь або повідомлення про переадресування звернення 

(скарги); 

в) виклад суті пропозиції, заяви або скарги; 

г) письмове звернення (скарга) повинна 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. 

8.15.Уповноважені особи, що надають СМД: 

- забезпечують об’єктивний, всебічний і своєчасний розгляд звернення, 

якщо буде потрібно за участю заявника, що направив звернення, або його 

законного представника. 

- запитують необхідні для розгляду звернення документи й матеріали в 

інших державних органах, органах місцевого самоврядування й інших 

посадових осіб, за винятком суддів та представників правоохоронних органів; 

- 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. 

8.16.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), 
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направляється заявнику поштою за адресою, зазначеною в зверненні. Відповідь 

на звернення (скаргу) підписується керівником, заступником керівника або 

уповноваженою на те посадовою особою. 

8.17.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. 

8.18.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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