
 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ  

НАКАЗ 

13.08.2021                                    Київ                               1731 

 

Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України  

від 18 серпня 2020 року № 1908 

Відповідно до статті 14
1 Закону України «Основи законодавства України 

про охорону здоров’я», пункту 8 Положення про Міністерство охорони 

здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 24 січня 2020 року № 90), наказу Міністерства охорони здоров'я України від 

28 вересня 2012 року № 751 «Про створення та впровадження медико-

технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі 

Міністерства охорони здоров’я України», зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 29 листопада 2012 року за № 2001/22313, з метою 

удосконалення медичної допомоги на засадах доказової медицини  

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: 

Пункт 1 доповнити підпунктами 24 - 39 такого змісту: 

«24) Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з 

розробки галузевих стандартів медичної допомоги за темою «Психічнi та 

поведінковi розлади внаслідок вживання психоактивних речовин та 

стимуляторів за виключенням опіоїдів»; 

25) Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з розробки 

галузевих стандартів медичної допомоги за темою «Лейоміома матки»; 

26) Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з розробки 

галузевих стандартів медичної допомоги за темою «Ектопічна вагітність»; 

27) Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з розробки 

галузевих стандартів медичної допомоги за темою «Гіпертензивні розлади у 

вагітних»; 
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28) Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з розробки 

галузевих стандартів медичної допомоги за темою «Доброякісна та 

передпухлинна патологія  шийки матки»; 

29) Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з розробки 

галузевих стандартів медичної допомоги за напрямом «Запальні захворювання 

органів малого таза»; 

30) Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з розробки 

галузевих стандартів медичної допомоги за темою «Передменструальний 

синдром»; 

31) Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з розробки 

галузевих стандартів медичної допомоги за темою «Аномальні вагінальні 

виділення»; 

32) Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з розробки 

галузевих стандартів медичної допомоги за темою «Бронхіальна астма у дітей»; 

33) Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з розробки 

галузевих стандартів медичної допомоги за темою «Пневмонії у дітей»; 

34) Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з розробки 

галузевих стандартів надання медичної допомоги за темою «Гострі 

риносинусити»; 

35) Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з розробки 

галузевих стандартів надання медичної допомоги за темою «Гостра і хронічна  

сенсоневральна приглухуватість»; 

36) Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з розробки 

галузевих стандартів надання медичної допомоги за темою «Хвороба 

Меньєра»; 

37) Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з розробки 

галузевих стандартів надання медичної допомоги за темою «Гострі і хронічні 

захворювання глотки і гортані (з включенням гіпертрофії піднебінних 

мигдаликів, гіпертрофії глоткового мигдалика, аденоїдиту, паратонзиліту, 

паратонзилярного абсцесу, парафарингіту, парафарингеального абсцесу, 

флегмони шиї)»; 

38) Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з розробки 

галузевих стандартів надання медичної допомоги за темою «Травми ЛОР-

органів»; 
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39) Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з розробки 

галузевих стандартів надання медичної допомоги за темою «Носова 

кровотеча».». 

Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з розробки 

галузевих стандартів медичної допомоги за темою «Геморагічний інсульт» 

викласти  в новій редакції, що додається; 

Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з розробки 

галузевих стандартів медичної допомоги за темою «Ішемічний інсульт» 

викласти  в новій редакції, що додається; 

Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з розробки 

галузевих стандартів медичної допомоги за напрямом «Фізіологічна вагітність» 

доповнити позицією такого змісту: 

«Артьоменко  

Володимир Вікторович 

професор кафедри акушерства і гінекології 

Одеського національного медичного 

університету.»; 

Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з розробки 

галузевих стандартів медичної допомоги за напрямом «Кесарів розтин» 

доповнити позицією такого змісту: 

«Федько  

Руслан Михайлович 

завідувач відділенням патології вагітних 

Ужгородського міського пологового будинку (за 

згодою).». 

 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника 

Міністра Садов’як І.Д. 

 

 

Міністр                                                                      Віктор ЛЯШКО 

 

 
 


