
  
 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 
 

Н А К А З  
 

 

06 грудня 2021 року 
Київ  

№ 2711 
   

 

 

 

 

 

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) 
 

 

НАКАЗУЮ: 

 

  1. Внести зміни до пункту 1 наказу Міністерства охорони здоров’я 

України від 18 серпня 2020 року № 1908 «Про утворення та затвердження 

персональних складів мультидисциплінарних робочих груп з розробки 

галузевих стандартів медичної допомоги», доповнивши його новими 

підпунктами такого змісту: 

 «73) Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з 

розробки галузевих стандартів медичної допомоги за темами «Хірургічна  

стоматологія. Дентоальвеолярна травма. Переломи нижньої щелепи. 

Переломи середньої зони обличчя. Ортогнатична хірургія»; 

  74) Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з 

розробки галузевих стандартів медичної допомоги за темами «Ортодонтія. 

Мезіальна оклюзія. Глибокий прикус. Відкритий прикус. Дистальна 

оклюзія»; 

75) Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з 

розробки галузевих стандартів медичної допомоги за темами «Терапевтична 

стоматологія. Поверхневий карієс. Середній карієс. Глибокий карієс. Карієс 

емалі стадії білої (крейдо подібної) плями (початковий карієс). Карієс 

дентину»; 
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76) Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з 

розробки галузевих стандартів медичної допомоги за темами «Ортопедична 

стоматологія. Хвороби твердих тканин зуба. Адентія часткова вторинна»; 

77) Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з 

розробки галузевих стандартів медичної допомоги за темами «Дитяча 

стоматологія. Крапчасті зуби. Флюороз зубів»; 

78) Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з 

розробки галузевих стандартів медичної допомоги за темами «Дитяча 

стоматологія. Рецидивуючі афти порожнини рота»; 

79) Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з 

розробки галузевих стандартів медичної допомоги за темами «Дитяча 

стоматологія. Карієс, обмежений емаллю»; 

80) Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з 

розробки галузевих стандартів медичної допомоги за темами «Дитяча 

стоматологія. Пульпіт гострий. Пульпіт хронічний. Пульпіт гнійний»; 

81) Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з 

розробки галузевих стандартів медичної допомоги за темами «Дитяча 

стоматологія. Гострий апікальний періодонтит пульпарного походження. 

Хронічний апікальний періодонтит»; 

82) Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з 

розробки галузевих стандартів медичної допомоги за темами «Патологія 

щитоподібної залози: профілактика, діагностика та лікування у дорослих і 

дітей». 

 

2. Внести зміни до персонального складу мультидисциплінарної 

робочої групи з розробки галузевих стандартів медичної допомоги за темою 

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

затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18 серпня 

2020 року № 1908 (в редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України 

від 16 лютого 2021року № 265)  виклавши його у новій редакції, що 

додається. 

 

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Міністр                                 Віктор ЛЯШКО 

 


