
          

 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

НАКАЗ  

N 463 26.06.2009 

м.Київ 

Про затвердження заходів щодо розвитку паліативної допомоги в 

Україні на 2009-2010 роки  
 

 

На виконання Міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я нації" на 2002-2011 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 

від 10 січня 2002 року, відповідно до Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 2 листопада 2006 року № 1542, з метою створення в Україні сучасної системи паліативної допомоги, спрямованої на 

забезпечення пацієнтів з невиліковними хворобами та обмеженим строком життя доступною та ефективною паліативною допомогою  

НАКАЗУЮ:  

1. Затвердити Заходи МОЗ України щодо розвитку паліативної допомоги в Україні на 2009-2010 роки (далі - Заходи), що додаються.  

2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та 

Севастопольської міських державних адміністрацій:  

2.1. Розробити та затвердити у двомісячний строк плани реалізації Заходів.  

2.2. Щорічно до 5 грудня надавати інформацію про хід їх реалізації в паперовому та електронному вигляді до Департаменту розвитку 

медичної допомоги (e-mail: kolga@moz.gov.ua).  

3. Керівникам структурних підрозділів МОЗ:  

3.1. Забезпечити своєчасне виконання Заходів.  

3.2. Щорічно до 5 грудня надавати інформацію про хід їх реалізації в паперовому та електронному вигляді до Департаменту розвитку 

медичної допомоги (e-mail: kolga@moz.gov.ua).  

4. Директору Департаменту розвитку медичної допомоги Ждановій М.П.щорічно до 20 грудня здійснювати узагальнення інформації про хід 

реалізації Заходів.  

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Митника З. М.  

Міністр 



               ЗАТВЕРДЖЕНО 

               Наказ Міністерства охорони 

               здоров'я України 

               від 26.06.2009 № 463 

ЗАХОДИ МОЗ України 

щодо розвитку паліативної допомоги в Україні на 2009-2010 роки 
 

№ Зміст заходу Термін виконання (роки) Виконавці МОЗ України 

1  

Розробити та подати на затвердження  Положення 

про організацію паліативної допомоги в Україні 

 

 

2009 рік 
Департамент розвитку медичної допомоги 

Департамент кадрової політики, освіти і науки 

Департамент економіки, фінансів і бухгалтерської 

звітності 

ДП “Інститут паліативної та хоспісної медицини 

МОЗ України” 

2. Підготувати зміни до наказу МОЗ України від 23 

лютого 2000 року N 33  

“Про штатні нормативи та типові штати закладів 

охорони здоров'я” в частині – лікарні "Хоспіс" 

(додаток 50).  

ІІІ квартал  

2009 року  

ДП “Інститут паліативної та хоспісної медицини 

МОЗ України”  

Департамент розвитку медичної допомоги 

Департамент економіки, фінансів і бухгалтерської 

звітності 

3.  Забезпечити проведення наукових досліджень з 

питань поліпшення надання паліативної 

допомоги 

2009 -2010 роки ДП “Інститут паліативної та хоспісної медицини 

МОЗ України”  

Департамент кадрової політики, освіти і науки 

4. Розробити навчальні програми підготовки 

фахівців лікарів та середнього медичного 

персоналу з паліативної медицини .на 

післядипломному рівні  

2009 рік Департамент кадрової політики, освіти і науки 

Національна медична академія післядипломної освіти 

імені П.Л.Шупика 

ДП “Інститут паліативної та хоспісної медицини 

МОЗ України” 

5. Розглянути питання щодо створення кафедри 

паліативної та хоспісної медицини при 

Національній медичній академїї післядипломної 

освіти  ім. П.Л.Шупика 

ІІІ квартал 2009  року 

 

Департамент кадрової політики, освіти і науки  

Національна медична академія післядипломної освіти 

імені П.Л.Шупика 

ДП “Інститут паліативної та хоспісної медицини 

МОЗ України” 

6. Підготувати пропозиції щодо   змін та доповнень 

до  нормативно-правових актів щодо 

застосування в клінічній практиці паліативної 

допомоги  

опіоїдних анальгетиків та психотропних засобів 

ІV квартал  

2009  року 

 

ДП “Інститут паліативної та хоспісної медицини 

МОЗ України” 

Комітет з контролю за наркотиками МОЗ України  

Департамент розвитку медичної допомоги 

 



7. Розробити клінічні протоколи та стандарти 

надання паліативної допомоги 

 

2009 -2010 роки 

 

ДП “Інститут паліативної та хоспісної медицини 

МОЗ України” 

ДП “Фармакологічний центр МОЗ України” 

Департамент розвитку медичної допомоги 

8. 

 

Опрацювати питання щодо призначення головних 

позаштатних спеціалістів з паліативної та 

хоспісної медицини МОЗ України, МОЗ 

Автономної Республіки Крим, управлінь охорони 

здоров’я обласних, Київської та Севастопольської 

міських державних адміністрацій  

ІІІ квартал  

2009  року 

 

Департамент кадрової політики, освіти і науки  

ДП “Інститут паліативної та хоспісної медицини 

МОЗ України” 

Департамент розвитку медичної допомоги 

 

9. Розробити та подати на затвердження Положення 

про клініку ДП “Інститут паліативної та хоспісної 

медицини МОЗ України” 

ІІІ квартал  

2009 року 

ДП “Інститут паліативної та хоспісної медицини 

МОЗ України” 

Департамент розвитку медичної допомоги 

10.  Розглянути питання щодо  створення клінічних 

відділень ДП “Інститут паліативної та хоспісної 

медицини МОЗ України”   

  

ІV квартал  

2009 року  

 

ДП “Інститут паліативної та хоспісної медицини 

МОЗ України” 

Департамент розвитку медичної допомоги 

Департамент економіки, фінансів і бухгалтерської 

звітності 

11. Вжити заходів щодо відкриття "Хоспісів" та 

відділень  паліативної медицини закладів охорони 

здоров'я 

 

 

2009 -2010 роки 

 

МОЗ Автономної Республіки Крим, управління 

охорони здоров’я обласних, Київської та 

Севастопольської міських державних адміністрацій  

Департамент розвитку медичної допомоги 

ДП “Інститут паліативної та хоспісної медицини 

МОЗ України” 

12. Розробити Концепцію Державної цільової 

соціальної програми розвитку паліативної та 

хоспісної допомоги в Україні на період до 2014 

року. 

 

2009 рік ДП “Інститут паліативної та хоспісної медицини 

МОЗ України” 

Департамент розвитку медичної допомоги 

Департамент економіки, фінансів і бухгалтерської 

звітності 

МОЗ Автономної Республіки Крим, управління 

охорони здоров’я обласних, Київської та 

Севастопольської міських державних адміністрацій  

13. Підготувати примірний табель оснащення 

«Хоспісу», відділення паліативної медицини 

закладу охорони здоров'я 

І квартал 2010 року 

 

ДП “Інститут паліативної та хоспісної медицини 

МОЗ України” 

Департамент розвитку медичної допомоги 

14. Підготувати пропозиції до Національного 

переліку основних лікарських засобів для 

надання паліативної допомоги  

ІІ квартал 2010 року 

 

ДП “Інститут паліативної та хоспісної медицини 

МОЗ України” 

Департамент регуляторної політики у сфері обігу 



 лікарських засобів  та продукції в системі охорони 

здоров'я  

Комітет з контролю за наркотиками 

Департамент розвитку медичної допомоги 

15. Здійснювати заходи щодо подальшої співпраці з 

громадськими організаціями щодо розвитку 

паліативної медицини 

2009 -2010 роки 

 

МОЗ Автономної Республіки Крим, управління 

охорони здоров’я обласних, Київської та 

Севастопольської міських державних адміністрацій  

ДП “Інститут паліативної та хоспісної медицини 

МОЗ України” 

Департамент розвитку медичної допомоги 

16. Вжити заходів щодо підвищення інформованості 

суспільства з питань, пов’язаних з наданням 

паліативної допомоги 

 

2009 -2010 роки 

 

МОЗ Автономної Республіки Крим, управління 

охорони здоров’я обласних, Київської та 

Севастопольської міських державних адміністрацій  

ДП “Інститут паліативної та хоспісної медицини 

МОЗ України” 

Департамент розвитку медичної допомоги 

Прес-служба МОЗ України 

17. Провести круглі столи  з нагальних питань 

надання паліативної допомоги 

 

 

 

 

 

2009 -2010 роки 

 

ДП “Інститут паліативної та хоспісної медицини 

МОЗ України” 

Департамент розвитку медичної допомоги 

Прес-служба МОЗ України  

МОЗ Автономної Республіки Крим, управління 

охорони здоров’я обласних, Київської та 

Севастопольської міських державних адміністрацій  

18. Провести нараду керівників органів охорони 

здоров'я щодо розвитку паліативної допомоги 

IV квартал 2009 року 

 

Департамент розвитку медичної допомоги 

ДП “Інститут паліативної та хоспісної медицини 

МОЗ України” 

19. Провести семінар для відповідальних осіб з 

паліативної допомоги МОЗ Автономної 

Республіки Крим, управління охорони здоров’я 

обласних, Київської та Севастопольської міських 

державних адміністрацій  

І  квартал 2010  року 

 

 

Департамент розвитку медичної допомоги 

ДП “Інститут паліативної та хоспісної медицини 

МОЗ України” 

20. Провести науково-практичну конференцію з 

паліативної допомоги  «Актуальні питання 

надання паліативної  допомоги» за участю 

головних лікарів хоспісів, науковців, 

представників громадських організацій 

 

III квартал 2010 року Департамент розвитку медичної допомоги 

ДП “Інститут паліативної та хоспісної медицини 

МОЗ України” 

 

Директор Департаменту  розвитку медичної допомоги         М.П. Жданова 


