
Затверджено        

Постановою Кабінету  

від 27. 11. 2019 року № 1073 

ПЕРЕЛІК 

зобов’язань надавача медичних послуг щодо забезпечення 

належного рівня надання таких послуг за договором 

1. Надавач медичних послуг зобов’язаний протягом строку дії договору відповідно до 

законодавства: 

1) створити та забезпечити в місцях надання медичних послуг функціонування системи 

запобігання виникненню та поширенню інфекційних хвороб відповідно до стандартів та 

інших нормативно-правових актів та вживати оперативних заходів стосовно них; 

2) стимулювати застосування та призначення лікарями лікарських засобів з доведеною 

клінічною ефективністю, розробити програму та вживати заходів до запобігання 

антибіотикорезистентності; 

3) забезпечити функціонування системи розгляду та оперативного реагування на 

звернення пацієнтів, у тому числі створити реєстр скарг пацієнтів та оприлюднювати в 

місцях надання послуг (за умови знеособлення персональних даних) інформацію про 

причини звернення та вжиті заходи; 

4) створити та забезпечити функціонування системи внутрішнього контролю якості 

медичного обслуговування; 

5) реєструвати та подавати щокварталу замовнику звіт про випадки, зазначені у пункті 4 

цього додатка (далі - випадки), які відбулися під час надання послуг. 

2. Надавач зобов’язаний протягом строку дії договору співпрацювати із замовником з 

метою вироблення програми контролю за якістю медичного обслуговування, у тому числі:  

1) затверджувати та контролювати виконання правил внутрішнього розпорядку 

медичними працівниками; 

2) затверджувати та контролювати виконання плану підвищення якості медичного 

обслуговування працівниками та підрядниками надавача; 

3) призначити уповноважених осіб, які будуть відповідальними за реєстрацію випадків, 

проводити внутрішні перевірки якості медичного обслуговування та вживати заходів до 

усунення причин та запобігання випадкам відхилення від встановлених договором та 

законодавством умов надання медичних послуг. 

3. Надавач зобов’язаний реєструвати та подавати щокварталу замовнику таку 

інформацію про випадки: 

короткий опис випадку; 

медичних працівників, які мають відношення до випадку; 

наслідки випадку; 

заходи, що вжиті у зв’язку із настанням випадку; 

заходи, що вжиті для запобігання подібним випадкам. 

4. До звіту включається інформація, зокрема про такі випадки: 

видалення чужорідного тіла після попереднього хірургічного втручання; 

переливання крові, несумісної до групи крові чи резусу-фактора пацієнта; 



проведення медичних втручань чи надання лікарських засобів не тому пацієнту, якому 

вони призначені, або не на тій частині тіла пацієнта; 

нещасний випадок з пацієнтом, що стався в місці надання медичних послуг; 

помилка під час призначення лікарського засобу; 

зараження інфекційною хворобою у місці надання медичних послуг; 

внесення до медичних записів пацієнта недостовірної інформації про надані послуги. 

5. У разі отримання замовником від уповноважених органів інформації про те, що 

надавач порушує вимоги законодавства, якого він зобов’язаний дотримуватися під час 

медичного обслуговування, сторони зобов’язані включити до плану заходів з удосконалення 

медичного обслуговування, передбаченого пунктом 20-2 Типової форми договору про 

медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, заходи із усунення 

таких порушень.” 

 


