
  

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я  

НАКАЗ 

 
06.12. 2017 року          м. Вінниця   № 1467 

 
 

«Про роботу служби  

екстреної медичної допомоги» 

 

          

 На виконання Закону України «Про екстрену медичну допомогу», 

Кодексу законів про працю України, Постанови Кабінету Міністрів України від 

27.03.2013 року № 199 «Деякі питання оплати праці медичних працівників 

системи екстреної медичної допомоги», наказу Міністерства праці та соціальної 

політики України від 19 квітня 2006 року № 138 «Про затвердження 

методичних рекомендацій щодо застосування підсумованого обліку робочого 

часу», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 18.12.2000 року № 

204-о «Про затвердження Галузевих правил внутрішнього трудового 

розпорядку», відповідно до роз’яснення голови Вінницької обласної організації 

профспілки працівників охорони здоров’я та з метою удосконалення роботи 

служби екстреної медичної допомоги,- 

НАКАЗУЮ: 

1. Головному лікарю КУ «ТМО «Вінницький обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф»» Пірникозі А.В.: 

1.1. Продовжувати роботу щодо поетапного об’єднання в єдину мережу 

центральної оперативної диспетчерської відділень екстреної медичної 

допомоги.  

Термін виконання – 2017 рік – І півріччя 2018 року. 

1.2.  Проводити роз’яснювальну роботу в колективах стосовно реформи галузі 

охорони здоров’я на даному етапі, дотримання вимог Закону України 

«Про екстрену медичну допомогу». 

Термін виконання – негайно. 

1.3. Забезпечити 12-ти годинний режим роботи без права сну медичних 

працівників бригад, диспетчерів та водіїв екстреної медичної допомоги, 

відповідно до вимог чинного законодавства. 

Термін виконання – негайно, постійно. 

 



1.4. Заборонити ведення амбулаторного прийому, відпуск процедур та 

виконання інших не передбачених для екстреної медичної допомоги 

функцій на станціях та відділеннях екстреної медичної допомоги. 

Термін виконання – негайно. 

1.5. Посилити виховну роботу в колективах щодо дотримання етики та 

деонтології при спілкуванні з населенням.  

Термін виконання – негайно. 

1.6. Доручити головним лікарям філій КУ «ТМО «Вінницький обласний 

центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»»: 

1.6.1.довести до місцевих органів влади, медичних працівників та населення 

через засоби масової інформації про здійснення виклику екстреної 

медичної допомоги за єдиним телефонним номером «103»; 

Термін виконання – негайно. 

1.6.2.забезпечити контроль з наданням екстреної медичної допомоги  згідно 

Протоколів надання екстреної медичної допомоги; 

Термін виконання – негайно. 

1.6.3.привести у відповідність до вимог керівних документів облікову 

документацію та статистичну звітність, в тому числі на електронних 

носіях; 

Термін виконання – негайно. 

1.6.4.забезпечити в повному об’ємі навчання та роботу медичного персоналу в 

програмному комплексі «ERIM 103», встановленому на комп’ютерах та 

планшетах; внести доповнення до Посадових інструкцій відповідних 

спеціалістів щодо виконання даної функції; 

Термін виконання – протягом 2018 року. 

1.6.5.з метою уникнення  одночасного початку робочої зміни, внести зміни в  

режим роботи бригад екстреної медичної допомоги.  

Термін виконання – негайно, постійно. 

2. Наказ Департаменту охорони здоров’я та курортів Вінницької 

облдержадміністрації від 03.04.2013 року № 345 «Про удосконалення роботи 

служби екстреної медичної допомоги» вважати таким, що втратив чинність. 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

Департаменту Марусяк Н.Д. 

 

 

 

Директор Департаменту      Л.Грабович 


