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ЗМІНИ 

до Методики розробки системи індикаторів якості медичної допомоги 

 

1. У розділі І: 

1) у пункті 1.1 слова «локальних протоколів медичної допомоги 

(клінічних маршрутів пацієнтів))» замінити словами «клінічних маршрутів 

пацієнтів»; 

2) у пункті 1.2: 

абзац четвертий виключити.  

У зв’язку з цим абзаци п’ятий – сьомий вважати відповідно абзацами 

четвертим – шостим;  

в абзаці четвертому слова «, локальних протоколів медичної допомоги» 

виключити. 

 

2. У підпункті 3.5.4 пункту 3.5 розділу ІІІ слова «дії, які необхідно 

включити до локальних протоколів медичної допомоги при запровадженні 

Індикатора,» виключити. 

 

 

В.о. директора  

Медичного департаменту         Н. Острополець 
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ЗМІНИ 

до Положення про мультидисциплінарну робочу групу з розробки 

медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) медичної 

допомоги на засадах доказової медицини 

1. Пункт 2.2 розділу ІІ виключити.  

У зв’язку з цим пункт 2.3 вважати пунктом 2.2.  

2. У абзаці другому пункту 4.1 розділу ІV слова «та локального протоколу 

медичної допомоги» виключити. 

 

В.о. директора  

Медичного департаменту         Н. Острополець 
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ЗМІНИ 

до Положення про реєстр медико-технологічних документів зі 

стандартизації медичної допомоги 

 

1. У пункті 2: 

1) абзац третій виключити.  

У зв’язку з цим абзаци четвертий, п’ятий вважати відповідно абзацами 

третім, четвертим; 

2) в абзаці третьому слово «локальних» замінити словами «нових 

клінічних»; 

3) доповнити після абзацу третього новим абзацом четвертим такого 

змісту: 

«новий клінічний протокол медичної допомоги – клінічна настанова, 

обрана Міністерством охорони здоров’я України для її застосування на 

території України як клінічного протоколу без проходження процедури її 

адаптації; визначає процес надання медичної допомоги при певному 

захворюванні; затверджується Міністерством охорони здоров’я України як 

текст нового клінічного протоколу або посилання на джерело його 

розміщення чи публікації.». 

 У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим. 

2. У пункті 3 слова «інформаційно-методичного забезпечення локальних 

медико-технологічних документів;» та «розробників локальних медико-

технологічних документів,» виключити.  

В.о. директора  

Медичного департаменту         Н. Острополець 

 


