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Закладам охорони здоров’я 

 

 

З метою надання роз’яснень щодо ведення медичних записів з                    

01 квітня 2020 року Національна служба здоров’я України повідомляє 

наступне. 

Відповідно до наказів Міністерства охорони здоров’я України                    

від 28.02.2020  № 586 «Про затвердження Порядку направлення пацієнтів до 

закладів охорони здоров’я та фізичних осіб - підприємців, які в установленому 

законом порядку одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з 

медичної практики та надають медичну допомогу відповідного виду» та від 

28.02.2020  № 587 «Деякі питання ведення Реєстру медичних записів, записів 

про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я» з             

01 квітня 2020 року для всіх надавачів медичних послуг, які уклали договори 

про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій (далі - 

Договір) з НСЗУ є обов'язковим внесення медичних записів про надання 

медичних послуг в амбулаторних умовах, про госпіталізацію, виписку зі 

стаціонару, записів про направлення та рецептів на лікарські засоби, які 

підлягають реімбурсації, в електронній системі охорони здоров'я (далі - ЕСОЗ) 

за умови наявності відповідної технічної можливості. 

При цьому технічна можливість в ЕСОЗ виникає з дати оприлюднення в 

установленому порядку на вебсайті ЕСОЗ інформації про підключення до 

центральної бази даних електронних медичних інформаційних систем та 

відповідне розширення їх функціональних можливостей, які передбачені 

технічними вимогами, затвердженими НСЗУ. 

Таким чином, у разі відсутності технічної можливості внесення медичних 

записів, записів про направлення та рецептів на лікарські засоби до ЕСОЗ 

зазначені записи необхідно вести відповідно до чинного законодавства (в 

паперовій формі). 

Разом з тим, медичні працівники зобов’язані внести медичні записи, 

записи про направлення та рецепти до ЕСОЗ не пізніше ніж на п’ятий робочий 

день після появи відповідної технічної можливості в системі.  

Також повідомляємо, що відповідно до умов Договору з НСЗУ звіт про 

медичні послуги формується на підставі інформації, що міститься в ЕСОЗ, 

медичної документації та інших документів, що підтверджують факт надання 

пацієнтам медичної допомоги відповідно до законодавства. 
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Враховуючи, що перший звіт про медичні послуги за квітень має бути 

сформовано 01.05.2020, рекомендуємо всім надавачам медичних послуг внести 

всю необхідну інформацію до ЕСОЗ до 30.04.2020. 

Перелік нормативно-правових актів додається: 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 

«Про договори про медичне обслуговування населення за програмою 

медичних гарантій». 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 05 лютого 2020 р. № 65 

«Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного 

обслуговування населення у 2020 році».  

 Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 28.02.2020  № 586 

«Про затвердження Порядку направлення пацієнтів до закладів охорони 

здоров’я та фізичних осіб - підприємців, які в установленому законом 

порядку одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з 

медичної практики та надають медичну допомогу відповідного виду».  

 Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 28.02.2020  № 587 

«Деякі питання ведення Реєстру медичних записів, записів про 

направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я».  

 

 

Т. в. о. Голови                                                                   ОКСАНА МОВЧАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Артюшенко Євгенія (044) 221-08-21 

 


