
 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я  

 

НАКАЗ 

 

29.12.2016р.м. Вінниця                       № 1639 

 

Про удосконалення організації надання 

невідкладної медичної 

допомоги населенню Вінницької області 

 
 

Порядок надання первинної медичної допомоги визначається 

центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я (ст. 35. 

Закону України «Про внесення змін до Основ законодавства У кишни про 

охорону здоров 'я» від 7 липня 2011 року № 3611-V1). 

Надання медичної допомоги за невідкладними показаннями 

здійснюється в робочі години амбулаторії, без попереднього запису, поза 

чергою, незалежно від прикріплення пацієнта до закладу ПМСД. У 

позаробочий час амбулаторії, невідкладна допомога надається службою 

швидкої медичної допомоги. 

 Відповідно до Закону України «Про екстрену медичну допомогу», 

Постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2012 року № 1119 «Про 

норматив прибуття бригад екстреної /швидкої / медичної допомоги на місце 

події» , наказу МОЗ України від 29.07.2016 року № 801 «Про затвердження 

Положення про центр первинної медико – санітарної допомоги та положень 

про його підрозділи», методичних рекомендацій МОЗ України від 

29.02.2012року «Організація надання невідкладної допомоги у Центрах 

ПМСД», та з метою удосконалення організації надання невідкладної 

медичної допомоги на первинному рівні, - 

НАКАЗУЮ: 

1. Вважати такими, що втратили чинність накази Департаменту охорони 

здоров’я та курортів облдержадміністрації від 03.07.2013 року № 740 «Про 

організацію надання невідкладної медичної допомоги», від 28,05.2015р. № 

659 «Про внесення змін та доповнень до наказу ДОЗ та К ОДА від 

03.07.2013р. №740». 

2. Затвердити: 

2.1. Примірне положення про пункт невідкладної медичної допомоги 

/Додаток № 1/. 



2.2 Перелік форм первинної облікової та іншої документації пункту 

невідкладної медичної допомоги /Додаток 2 / 

2.3 Покази для виклику чергових лікарів та молодших спеціалістів з медичної 
освітою пункту невідкладної медичної допомоги /Додаток 3/. 

2.4 Порядок взаємодії закладів екстреної медичної допомоги та центрів 

ПМСД під час надання невідкладної медичної допомоги населенню області 

/Додаток 4/ 

3. Директору Департаменту охорони здоров’я Вінницької міської ради, 

головним лікарям центрів первинної медико – санітарної допомоги: 

3.1. Привести у відповідність до даного наказу ДОЗ ОДА організацію роботи 

пунктів невідкладної медичної допомоги АЗПСМ при центрах первинної 

медико – санітарної допомоги. 

        1 квартал 2016року 

3 .2 . Забезпечити роботу пунктів невідкладної допомоги в межах 

робочого часу АЗПСМ з метою своєчасного надання невідкладної /не 

екстреної / медичної допомоги населенню в повсякденних умовах та при 

надзвичайних ситуаціях. 

            Постійно 

3.3. Організувати проведення занять, з дифзаліками та застосуванням 

практичних навичок з надання невідкладної медичної допомоги за 

Протоколами, затвердженими МОЗ України. 

щоквартально 

3.4. Забезпечити інформування населення про графік роботи пунктів 

невідкладної медичної допомоги в межах робочого часу амбулаторій. 

постійно. 

3.5. Графіки роботи пунктів невідкладної медичної допомоги та 

телефони чергових лікарів та молодших спеціаліст з медичною освітою 

(мобільні, робочі) надавати до станцій, підстанцій/відділень/ швидкої 

медичної допомоги, які обслуговують населення даної території для 

відпрацювання питання переадресації викликів. 

Щомісячно до 25 числа 

 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

Департаменту Марусяк Н.Д. 

 

Директор Департаменту  підпис   Л.О. Грабович 
 


