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На № _____________ від ____________

Заклади охорони здоров'я та фізичні
особи – підприємці, які одержали
ліцензію на провадження
господарської діяльності з медичної
практики
Щодо забезпечення функціонування
галузі охорони здоров’я
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Повідомляємо, що у зв’язку із військовою агресією Російської Федерації
проти України та введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу
Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 тимчасово, на період дії правового
режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи
людини і громадянина, передбачені статтями 30 – 34, 38, 39, 41 – 44, 53
Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних
інтересів юридичних осіб у межах та обсязі, що необхідні для забезпечення
можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного
стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України "Про правовий
режим воєнного стану".
Життя людини, її здоров’я є найбільшою цінністю. Головним
завданням системи охорони здоров’я є забезпечення безперервності надання
медичних послуг усім, хто їх потребує.
Наразі режим воєнного стану дозволяє працювати всім надавачам медичних
послуг у рамках вимог, встановлених для повсякденного функціонування. У разі
зміни обставин Міністерство охорони здоров’я України буде повідомляти
додатково.
Разом з тим, Міністерством охорони здоров’я України було затверджено
наказ від 28 лютого 2022 року № 388 “Щодо забезпечення функціонування галузі
охорони здоров’я”, яким врегульовано на період введення воєнного стану питання
виписування рецептів, направлень, ведення медичних записів, формування
медичних висновків про народження та реєстрації в Реєстрі суб’єктів
господарювання в охороні здоров’я.
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1. Щодо формування медичних висновків про народження наказом
передбачено виписування паперового «Медичного свідоцтва про народження»,
форма N 103/о з метою забезпечення реєстрації народження дитини в органах
реєстрації актів цивільного стану в умовах ризиків нестабільної роботи
інформаційних ресурсів та інших обставин, які ускладнюють використання
поточного механізму інформаційної взаємодії між системами ДРАЦСГ та ЕСОЗ.
Рекомендації щодо застосування зазначених норм було надано Міністерством
охорони здоров’я України листом від 24.02.2022 року за № 53/537/2-22
(додається).
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2. Щодо виписування та погашення електронних рецептів на лікарські
засоби, які підлягають реімбурсації, то даним наказом запроваджується наступне:
- у разі відсутності технічної можливості надавача медичних послуг
виписувати рецепти через електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ), він може
виписати рецепт на рецептурному бланку;
- у разі відсутності у пацієнта обраного ним лікаря первинної медичної
допомоги, рецепт має право виписати будь-який лікар первинної медичної
допомоги;
- у разі відсутності технічної можливості реєстрації в ЕСОЗ факту відпуску
лікарських засобів аптека може здійснювати відпуск за електронним рецептом з
фіксацією номеру рецепта у паперовій формі та подальшим включенням до
зведеного звіту, який подається до Національної служби здоровʼя України 1-го та
14-го числа кожного місяця;
- у разі наявності у пацієнта паперового рецепта, аптека може здійснювати
відпуск відповідно до Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного
призначення з аптек та їх структурних підрозділів з обліком рецепта у паперовій
формі та подальшим включенням до зведеного звіту, який подається до
Національної служби здоровʼя України 1-го та 14-го числа кожного місяця.
Звертаємо вашу увагу, що врегульований наказом механізм більш
розширений ніж рекомендації надані листом Міністерства охорони здоров’я
України від 24.02.2022 року за No 28/5373/2-22 (додається) в частині можливості
виписувати рецепти на лікарські засоби без залежності від факту подання
пацієнтом декларації про вибір лікаря первинної медичної допомоги.
3. Щодо електронних направлень встановлено, що за відсутності
технічної можливості у закладу, дозволяється виписування направлень в
паперовій формі. Разом з тим, надання допомоги за таким направленням
виконавцем повинно бути забезпечене з внесенням до ЕСОЗ відповідної медичної
інформації щодо наданої допомоги.
Окремо звертаємо увагу, що у разі ургентного звернення за отриманням
медичної допомоги, така медична допомога може надаватися без
направлення з внесенням відповідних медичних записів до ЕСОЗ за наявної
технічної можливості. Відсутність електронного направлення не буде підставою
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не оплачувати медичні та реабілітаційні послуги, надані в період воєнного стану,
Національною службою здоров’я України.
Рекомендації щодо порядку ведення в зазначений період медичних
записів у разі відсутності технічної можливості, надавалися листом
Міністерства охорони здоров’я України від 24.02.2022 року за No 28/5355/2-22
(додається). у разі відсутності технічної можливості ведення медичних записів в
електронній системі охорони здоров’я, медичні записи можуть робитися на
паперових формах первинно-облікової документації. Під час застосування
спеціального порядку ведення первинно-облікової документації, передбаченого
цим наказом, вимоги щодо ведення медичних записів, передбачені Порядком
ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в
електронній системі охорони здоров’я, затвердженим наказом Міністерства
охорони здоров’я України від 28 лютого 2020 р. № 587 “Деякі питання ведення
Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній
системі охорони здоров’я”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05
березня 2020 р. за № 236/34519, - не застосовуються.
Крім того, враховуючи нестабільну роботу інфраструктурних мереж, ризики
кібератак на державні інформаційні ресурси та ймовірність відключення окремих
з них, передбачено наказом обмеження щодо реєстрації нових суб’єктів
господарювання в ЕСОЗ за умови відсутності інформаційної взаємодії з Єдиним
державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань.
Бережіть себе та своїх рідних! Україна переможе!

Заступник Міністра з питань
цифрового розвитку, цифрових
трансформацій і цифровізації
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