
  
 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 
 

Н А К А З  
 

16.02.2021 Київ 265 
 

 

 

 

 

 

Про внесення змін до наказу Міністерства 

охорони здоров’я України від 18 серпня 2020 

року № 1908  

 

 

Відповідно до статті 14
1
 Основ законодавства України про охорону 

здоров’я, підпункту 3 пункту 6 та пункту 8 Положення про Міністерство 

охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 25 березня 2015 року № 267 (у редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90); 
 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. Внести до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 18 

серпня 2020 року № 1908 «Про утворення персональних складів 

мультидисциплінарних робочих груп з розробки галузевих стандартів 

медичної допомоги» такі зміни: 

  1) у підпункті 11 пункту 1 слово «Опіоїди» замінити словами 

«Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання опіоїдів»; 

 

2) доповнити пункт 1 підпунктами 14-23 такого змісту: 

«14) Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з 

розробки галузевих стандартів медичної допомоги за темою «Організація 

акушерсько-гінекологічної допомоги»; 

 

       15) Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з 

розробки галузевих стандартів медичної допомоги за темою «Гіперплазія 

ендометрія»; 
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                16) Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з 

розробки галузевих стандартів медичної допомоги за темами «Гострий отит»,  

«Тонзиліт»; 

 

17) Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з 

розробки галузевих стандартів медичної допомоги за темами «Ентеральне 

харчування недоношених немовлят», «Респіраторний дистрес-синдром у 

недоношених новонароджених дітей»; 

 

18)  Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з 

розробки галузевих стандартів медичної допомоги за темою «Цукровий діабет 

І тип», «Цукровий діабет ІІ тип», «Нецукровий діабет»; 

 

19)  Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з 

розробки галузевих стандартів медичної допомоги за темами «Менопаузальні 

та перименопаузальні розлади»; 

 

20) Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з 

розробки галузевих стандартів медичної допомоги за темами «Педіатрія та 

неонатологія»; 

 

21)  Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з 

розробки галузевих стандартів медичної допомоги за темами «Первинний 

імунодефіцит»; 

 

22)  Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з 

розробки галузевих стандартів медичної допомоги за темами «Гострі 

респіраторні інфекції», «Грип»; 

 

23) Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з 

розробки галузевих стандартів медичної допомоги за темами «Туберкульоз».». 

 

2. Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з 

розробки галузевих стандартів медичної допомоги за темою «Гострий 

коронарний синдром без елевації сегмента ST», затверджений наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 18 серпня 2020 року №1908  

викласти в новій редакції, що додається. 

 

3. Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з 

розробки галузевих стандартів медичної допомоги за темою «Гострий 

коронарний синдром з елевацією сегмента ST», затверджений наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 18 серпня 2020 року №1908  

викласти в новій редакції, що додається. 
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4. Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з 

розробки галузевих стандартів медичної допомоги за темою «Хронічний 

коронарний синдром», затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я 

України від 18 серпня 2020 року №1908  викласти в новій редакції, що 

додається. 

 

5. Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з 

розробки галузевих стандартів медичної допомоги за темою «Геморагічний 

інсульт», затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від   

18 серпня 2020 року №1908  викласти в новій редакції, що додається. 

 

6. Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з 

розробки галузевих стандартів медичної допомоги за  темою «Ішемічний 

інсульт», затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від   

18 серпня 2020 року №1908  викласти в новій редакції, що додається. 

 

7. Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з 

розробки галузевих стандартів медичної допомоги за  темою «Акушерство та 

гінекологія», затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України 

від   18 серпня 2020 року №1908  викласти в новій редакції, що додається. 

 

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого 

заступника Міністра охорони здоров’я І. Садов’як. 

 

 

Міністр                                                                                Максим  СТЕПАНОВ 


