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Кабінет Міністрів України 

 

Міністерство охорони здоров’я України 

 

Національна служба здоров’я України 

 

 

Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна 

адміністрація) постійно докладає зусиль та вживає усіх можливих заходів щодо 

покращення надання стаціонарної допомоги пацієнтам з гострою 

респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-

2, та реалізації заходів щодо закупівлі необхідних послуг та товарів. Але під час 

їх реалізації виникли наступні проблемні питання: 

1. Щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 

05.02.2020 №65 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій 

медичного обслуговування населення у 2020 році» (далі – Постанова 65), де 

чітко визначені вимоги до посад медичних працівників, які можуть бути 

залучені до медичних команд при наданні медичної допомоги хворим на 

COVID-19. Вимоги Постанови 65 до медичних команд, в зв’язку із браком 

кадрів, не дають змоги розширити кількість ліжок та забезпечити медичними 

командами існуючі ліжка. 

Наприклад, в Олександрівській клінічній лікарні 500 ліжок, норматив на 

команду 20 пацієнтів, повинно бути 25 медичних команд. На сьогодні працює 

лише 10 команд. 

Постановою 65 визначено кількість та спеціалізацію лікарів, а брак 

медичного персоналу не дає змоги сформувати медичні команди відповідно до 

вимог Постанови 65. 

Разом з тим, медичну допомогу можуть надавати й інші лікарі, окрім 

анестезіологів, інфекціоністів та пульмонологів, як вимагає Національна 

служба здоров’я України (далі – НСЗУ). 
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Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна 

адміністрація) неодноразово звертався до НСЗУ, Міністерства охорони 

здоров’я України з проханням внести зміни до Постанови 65. Необхідно 

терміново спростити вимоги до медичних команд та внести зміни до Постанови 

65, які нададуть змогу залучати до медичних команд лікарів інших 

спеціальностей. 

Якщо вимоги не будуть спрощені Олександрівська клінічна лікарня буде 

змушена зменшити кількість розгорнутих ліжок.  

Обмежуючий пункт постанови потрібно прописати таким чином, щоб 

медичну допомогу могли надавати всі лікарі, визначені штатним розписом 

закладу. 

2. НСЗУ укладає договори про надання стаціонарної допомоги 

пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, але на жаль, тариф та 

умови договору не включають в себе коштів передньої оплати необхідних для 

повної підготовки закладу охорони здоров’я до надання стаціонарної допомоги 

пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 

коронавірусом SARS-CoV-2 (закупівля лікарських засобів, кисню, засобів 

захисті тощо). 

З метою своєчасної підготовки закладів до надання допомоги пацієнтам з 

COVID-19 потрібно передбачити попередню оплату закладам охорони здоров’я 

для забезпечення їх коштами, необхідними для підготовки надання 

стаціонарної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-

19 (укомплектованість медичним персоналом, медичними виробами та 

лікарськими засобами, забезпечення киснем тощо) та здійснювати оплату 

коштів до моменту надання медичної допомоги хворим на COVID-19. 

3. Тариф за надання допомоги пацієнтам з COVID-19, який 

встановлений умовами договору, укладеного між закладами охорони здоров’я 

та НСЗУ, не покриває всіх затрат необхідних для лікування пацієнтів, хворих на 

COVID-19. 

На заробітну плату та виплату доплат медикам спрямовується 80 відсотків 

отриманих коштів від НСЗУ. На лікарські засоби та засоби індивідуального 

захисту, кисень та інше коштів не вистачає. 

Наприклад, та ж Олександрівська клінічна лікарня погашає витрати на 

лікування пацієнтів з COVID-19 з інших джерел та пакетів медичних послуг, 

лише за жовтень лікарня недоотримала 12,1 млн грн (проліковано 1032 

пацієнта). Забезпечити безкоштовне лікування з таким дефіцитом коштів 

неможливо.  

Потрібно терміново збільшити тариф на надання стаціонарної допомоги 

пацієнтам, хворим на COVID-19. 
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4. Існує проблема щодо функціонування мобільних бригад 

первинного рівня надання медичної допомоги (центри первинної медико-

санітарної допомоги), на базі яких створені мобільні бригади з відбору, 

зберігання та транспортування зразків біологічних матеріалів для тестування на 

SARS-CoV-2 методом полімеразної ланцюгової реакції. Так, на неодноразові 

звернення Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) отримували відмову, 

хоча пунктом 116-12 порядку, затвердженого Постановою 65, не визначено, що 

збільшення мобільних бригад можливо лише один раз та не вказані часові 

проміжки (раз на тиждень, на місяць, чи раз на квартал), про що неодноразово 

зазначалось у листах Департаменту охорони здоров’я від 01.09.2020 № 061-

8780/07, від 03.09.2020 № 061-8863/07 та інших. 

Враховуючи постійне збільшення кількості звернень громадян, 

пов’язаного із ростом захворювання, а відповідно проведення заборів на дому, 

та за результатами проведеного аналізу за попередні місяці виїздів мобільних 

бригад, а також пункт 1 протоколу №19 від 12.08.2020 позачергового засідання 

Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій, просимо збільшити кількість мобільних бригад відповідно до запитів 

Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) або внести необхідні зміни до 

Постанови 65. 

5. ПАТ «Укрзалізниця» не виконується розпорядження керівника 

робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації 

природного характеру державного рівня пов’язаної із поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19) від 27.10.2020 № 122, яким Київську 

клінічну лікарню на залізничному транспорті № 3 Філії «Центр охорони 

здоров’я» Акціонерного товариства «Укрзалізниця» включено до переліку 

закладів охорони здоров’я, що визначені для госпіталізації пацієнтів з гострою 

респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 

(інформація у мед дату не вноситься, хворих приймати відмовляються, 

відповіді на письмові звернення відсутні). 

6. За оперативною інформацією закладів охорони здоров’я склалась 

критична ситуація з наявністю обладнання та спеціалістів для проведення робіт 

із збільшення потужності систем киснепостачання (на ринку відсутні ємкості 

для кисню великих розмірів 3 т та 5 т, очікувана дата поставки листопада-

грудень). 

7. У зв’язку із збільшенням споживання медичного кисню постає 

питання щодо можливостей його генерації виробниками. 

8. Відповідно до ДБН В2.2-10-2017 «Заклади охорони здоров’я» між 

киснево-газифікаційною станцією чи централізованим пунктом зберігання і 
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розподілу лікувальних газів (за умови зберігання більше 10 балонів місткістю 

40 л кожен) і будинками з постійним перебуванням хворих відстань повинна 

становити не менше 25 м. Наприклад, в КМКЛ № 15 - лише 6 метрів,  

КМКЛ № 18 - лише 11 метрів. При проведені комплексної експертизи, у разі не 

дотримання цієї норми, неможливо отримати експертний звіт. 

9. Надзвичайно велика кількість доручень, по яким необхідно 

звітувати, при цьому вони майже всі дублюють інформацію один одного, 

просто подаються за різними формами і різним адресатами, а в деяких просто 

текстова частина на одну й ту ж саму тему. Крім того, слід підкреслити, що 

будь-яка інформація, яка формується для подання – це узагальнена інформація 

від закладів охорони здоров’я, тобто йде неймовірне навантаження на заклади, 

які мають надавати якісну медичну допомогу, а ще і якісну інформацію для 

узагальнення постійно. При тому, що постійно виникають термінові доручення 

щодо надання інформації день в день, а то й необхідно подати через 2 години. 

 

 

Заступник голови                                                       Валентин МОНДРИЇВСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Валентина Гінзбург 

Ганна Хацюр 066 134 23 53 




