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Співпраця служби екстреної медичної 

допомоги з первинною медичною 

допомогою , надання невідкладної 

допомоги  . 

Доповідач: заступник          

директора  з медичної роботи 

Паушак С.Т. 



Час створення служб медичного порятунку : 
 

1894 рік – Львів - засновано лікарське «Товариство 

рятункове».  

 

1902 р.   м. Київ -  відкрита  станція швидкої медичної 

допомоги.  

 

1903 р. - в м. Одесі. 

  

1904 р. - в м. Чернівцях. 

 

1908 р. - в м. Бухаресті. 



2012  

ЗАКОН УКРАЇНИ 

 «ПРО ЕКСТРЕНУ 

МЕДИЧНУ 

ДОПОМОГУ» 

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ ОДА  

«ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ 

ПЛАНУ ДІЙ НА 

ВИКОНАННЯ ЗАКОНУ 

УКРАЇНИ «ПРО 

ЕКСТРЕНУ МЕДИЧНУ 

ДОПОМОГУ» В 

ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ 

ОБЛАСТІ»  

 

ДОРУЧЕННЯ ОДА  «ПРО 

ПІДГОТОВЧУ РОБОТУ  

ЩОДО СТВОРЕННЯ ТА 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ФІНАНСУВАННЯ 

СИСТЕМИ ЕКСТРЕНОЇ 

МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ  У 

2013 РОЦІ ЗА РАХУНОК 

КОШТІВ ОБЛАСНОГО 

БЮДЖЕТУ»  

 

НАКАЗ 

ДЕПАРТАМЕНТУ 

 ВІД 19.11.2012 №35 

«ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ 

ЗАКОНУ УКРАЇНИ 

«ПРО ЕКСТРЕНУ 

МЕДИЧНУ 

ДОПОМОГУ» В 

ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ 

ОБЛАСТІ»  

 



Станція швидкої медичної допомоги - 2 

Відділення екстреної медичної 
допомоги - 4 

Пункти швидкої медичної допомоги - 44 

Інший  

персонал – 
375,25 

 
Мол. мед. 

персонал – 99 
 

Фельдшери – 
353,5 

Лікарі – 169,25 

Загальне число – 
1002,75 

Структ ура Центру ЕМД  області  та  кадрове 

забезпечення  



Бригади екстреної (швидкої ) медичної допомоги 

7 спеціалізованих 
бригад 

24 загальнопрофільні 
лікарські бригади 

34 фельдшерські 
бригади 

Загальна 
кількість - 65 
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Перша допомога  

свідків  

інциденту 

Екстрене  

повідомлення  

про випадок,  

оперативне прийняття,   

порада викликаючому , 

виїзд бригади 

 

Доступність ЕМД ,  

фахова екстрена медична  

дошпитальна допомога,  

оснащеність бригади 

Кваліфіковане транспортування 

пацієнта   

      (оснащення санітарного автомобіля , 

 моніторування стану,  ) 

Відділення екстреної 

 медичної допомоги  

(шпитальний етап 

 порятунку) 
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Домедична допомога - невідкладні дії та організаційні заходи, спрямовані на 

врятування та збереження життя людини у невідкладному стані та мінімізацію 

наслідків впливу такого стану на її здоров’я, що здійснюються на місці події 

особами, які не мають медичної освіти, але за своїми службовими обов’язками 

повинні володіти основними практичними навичками з рятування та 

збереження життя людини, яка перебуває у невідкладному стані, та відповідно 

до закону зобов’язані здійснювати такі дії та заходи 

Закон України “Про екстрену медичну допомогу»    
5 липня 2012 року  № 5081-VI 

Екстрена медична допомога – медична допомога, яка полягає у здійсненні 
працівниками системи екстреної медичної допомоги відповідно до цього Закону 
невідкладних організаційних, діагностичних та лікувальних заходів, 
спрямованих на врятування і збереження життя людини у невідкладному стані 
та мінімізацію наслідків впливу такого стану на її здоров’я; 

Невідкладний стан людини - раптове погіршення фізичного або психічного 
здоров’я, яке становить пряму та невідворотну загрозу життю та здоров’ю 
людини або оточуючих її людей і виникає внаслідок хвороби, травми, отруєння 
або інших внутрішніх чи зовнішніх причин 
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КРИТЕРІЇ  

розподілу звернень залежно від стану пацієнта на 

екстрені та не екстрені 
1. До категорії екстрених належать звернення стосовно пацієнта, 

який перебуває у невідкладному стані, що: 

1) супроводжується: 

знепритомленням; 

судомами; 

раптовим розладом дихання; 

раптовим  та високими цифрами підвищення артеріального тиску; 

раптовим болем у ділянці серця , за грудиною; 

блювотою кров’ю; 

гострим болем у черевній порожнині; 

зовнішньою кровотечею; 

ознаками гострих інфекційних захворювань; 

гострими психічними розладами, що загрожують життю і 

здоров’ю пацієнта та/або інших осіб; 
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2) зумовлений: 

усіма видами травм (поранення, переломи, вивихи, опіки, важкі 

забої, травми голови); 

ураженням електричним струмом, блискавкою, тепловими 

ударами, переохолодженням, асфіксією всіх видів (утоплення, 

потрапляння сторонніх предметів у дихальні шляхи); 

ушкодженнями різної етіології під час надзвичайних ситуацій 

(дорожньо-транспортні пригоди, аварії на виробництві, стихійні 

лиха тощо); 

отруєннями, укусами тварин, змій, павуків та комах тощо; 

порушенням нормального перебігу вагітності (передчасні 

пологи, кровотеча тощо). 

До категорії екстрених належать також звернення медичних 

працівників щодо транспортування пацієнтів, які перебувають 

у стані, що потребує обов’язкового медичного 

супроводження та термінової госпіталізації до стаціонарних 

закладів охорони здоров’я. 
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Профільними для бригад екстреної (швидкої) медичної 

допомоги вважаються: 

-  Виклики на вулицю, у громадські місця, на виробництво, 

в установи, заклади, організації незалежно від вставленого 

діагнозу та стану пацієнта. 

• Виклики з приводу травм та отруєнь незалежно від місця 

виклику. 

• Виклики з приводу пологів, ускладнення вагітності. 

 

• 2. Диспетчер оперативно-диспетчерської служби центру 

екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ( 

медичний працівник , що приймає виклики в пунктах ЕМД 

районів області) направляє до пацієнта бригаду екстреної 

(швидкої) медичної допомоги невідкладно після отримання 

звернення, що належить до категорії екстрених. 

•   
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3. До категорії неекстрених належать звернення стосовно 

пацієнта, стан якого не є невідкладним та: 

1) супроводжується: 

раптовим підвищенням температури тіла з кашлем, нежиттю, 

болем у горлі; 

головним болем, запамороченням, слабкістю; 

болем у попереку, суглобах (радикуліт, остеохондроз, артрит, 

артроз тощо); 

підвищенням артеріального тиску; 

больовим синдромом у онкологічних хворих; 

алкогольним, наркотичним, токсичним абстинентним 

синдромом; 

2) зумовлений загостренням хронічних захворювань у 

пацієнтів, які перебувають під наглядом сімейного або 

дільничного лікаря з приводу гіпертонічної хвороби, виразки 

шлунка та дванадцятипалої кишки, хронічного запалення 

печінки, жовчного міхура, кишківника, хвороби нирок, суглобів 

тощо. 
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4. Диспетчер оперативно-диспетчерської служби центру 

екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ( медичний 

працівник , що приймає виклики в пунктах ЕМД районів 

області) перенаправляє звернення, що належить до категорії 

неекстрених, до відповідного закладу охорони здоров’я 

первинної медико-санітарної допомоги або ЦРЛ , а у разі 

відсутності такої можливості ( в т.ч.нічний час та вихідні дні) - 

направляє до пацієнта бригаду Е(Ш)МД, що не виконує екстрені 

виклики, протягом 1 години з моменту отримання звернення. 
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5. Бригада екстреної швидкої медичної допомоги не видає 

листків непрацездатності; не виписує рецептів на медикаменти; 

не вирішує питання тимчасової або довгострокової 

непрацездатності пацієнтів; не проводить експертиз алкогольного 

чи наркотичного сп’яніння, судово-медичних експертиз і не дає з 

цього приводу висновків та письмових довідок; не видає усних 

та письмових довідок про стан здоров’я та діагноз пацієнтів без 

офіційного запиту юридичної особи; не виконує призначень 

медичних працівників інших лікувальних закладів; не виконує 

консультативних обстежень та не дає рекомендацій щодо 

подальшого лікування; не проводить перевезення пацієнтів, які 

не потребують екстреної медичної допомоги; без супроводу 

працівників правоохоронних органів не здійснює перевезення 

затриманих осіб в лікувальні заклади; не виконує перевезення 

трупів.                
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Правила виклику 

Бригад екстреної ( швидкої ) медичної допомоги 

( розроблені відповідно до наказу МОЗ України від 01.06.2009 р. № 370 , 

зареєстрованого Міністерством юстиції за N 863\16879 від 14.09.2009). 

• Екстрена  медична допомога на території Чернівецької області поза 

межами лікувально-профілактичних закладів надається цілодобово 

дорослому і дитячому населенню бригадами екстреної ( швидкої ) медичної 

допомоги (далі – Бригада) ОКУ « Чернівецький обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф».  

• Виклик Бригади здійснюється з будь-якого телефону набором номера 

виклику екстреної служби ( 103 ) або при особистому зверненні громадян до 

підрозділу екстреної (швидкої) медичної допомоги.  

• Бригаду може бути викликано у випадках: 

 втрати свідомості; 

 судом; 

 раптового розладу дихання; 

 раптового болю в грудній клітці … 
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11. Диспетчер з прийому викликів ( медичний працівник , що приймає 

виклик ), керуючись цими Правилами, має право відмовити в прийомі 

виклику. При цьому він зобов'язаний оформити письмову відмову і дати 

рекомендації щодо звернення у відповідний лікувально-профілактичний 

заклад (поліклініку, пункт невідкладної медичної допомоги або інші 

лікувально-профілактичні заклади), вказавши його  адресу та телефон.  

Диспетчер має право першим припинити розмову, якщо звернення 

абонента не стосується надання швидкої  допомоги, попередивши про це 

абонента. 

У разі необхідності індивідуального вирішення нестандартної або 

конфліктної ситуації особи, які здійснювали виклик, можуть звернутися до 

старшого лікаря зміни міської станції швидкої медичної допомоги через 

диспетчера оперативно – диспетчерського підрозділу (медичного працівника 

пункту (відділення ) ЕМД  в районах області)  або особисто.  

12. Інформаційно-довідкову допомогу надає оперативний відділ служби  

екстреної (швидкої)  медичної допомоги , відповідальний старший лікар 

зміни станції швидкої медичної допомоги, за телефоном (0372) 550 103 ( по 

області) , 54 23 20 ( по м. Чернівці) , 067 373 26 44 ,  тел..  103  надається 

довідка про місцеперебування хворих або постраждалих, яким була надана 

допомога Бригадою, без зазначення діагнозу.  
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МОЗ затвердив Порядок надання первинної медичної 

допомоги 
Укладено Порядок надання первинної медичної допомоги – 

документ, який регламентує роботу терапевтів, педіатрів та 

сімейних лікарів, дає чіткий перелік послуг закладів «первинки» і 

формує нову культуру взаємодії лікаря та пацієнта.  З 1 липня  

2018 р. абсолютно усі заклади первинної медичної 

допомоги  (ПМД) мають керуватися цим документом. 
Наказ №504 «Про затвердження порядку надання  первинної 

медичної допомоги»  

ЧИ БУДУТЬ ЛІКАРІ ПОЛІКЛІНІК ВИЇЖДЖАТИ НА ВИКЛИКИ ДО 

ПАЦІЄНТА 

http://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-19032018--504-pro-zatverdzhennja-porjadku-nadannja-pervinnoi-medichnoi-dopomogi
http://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-19032018--504-pro-zatverdzhennja-porjadku-nadannja-pervinnoi-medichnoi-dopomogi
http://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-19032018--504-pro-zatverdzhennja-porjadku-nadannja-pervinnoi-medichnoi-dopomogi
http://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-19032018--504-pro-zatverdzhennja-porjadku-nadannja-pervinnoi-medichnoi-dopomogi
http://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-19032018--504-pro-zatverdzhennja-porjadku-nadannja-pervinnoi-medichnoi-dopomogi
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Так, але рішення приймає лікар (терапевт, педіатр чи сімейний 

лікар), а не пацієнт чи працівники реєстратури. Люди, які 

насправді потребують консультації лікаря у себе вдома, не 

залишаться без допомоги. Пацієнт може подзвонити і записатись 

на прийом до лікаря або обґрунтувати потребу і викликати лікаря 

до себе додому, залишивши при цьому свої контактні дані. Лікар 

тепер матиме можливість передзвонити пацієнту і обговорити з 

ним його проблему, а також домовитись про час такого візиту. 

Раніше пацієнт самостійно здійснював оцінку свого стану або 

стану своєї дитини і приймав рішення дочекатися лікаря вдома. 

Зараз лікар на підставі інформації від пацієнта здійснюватиме 

оцінку ситуації і пропонуватиме пацієнту більш виважене 

рішення. Іноді стан пацієнта вимагатиме виклику швидкої (103), 

а не очікування, поки лікар ПМД прийде до нього. 

Мова йде не про екстрену допомогу – служба «швидкої» 

працюватиме у звичному режимі. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства 

охорони  

здоров'я України 

05.10.2011 № 646  

ПОРЯДОК МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ГРОМАДЯН ЦЕНТРАМИ ПЕРВИННОЇ 

МЕДИЧНОЇ (МЕДИКО - САНІТАРНОЇ) ДОПОМОГИ 

 

( зареєстрований Мінюстом за № 1414/20152 від 07.12.2011 р. ) 

 

1. Цей Порядок визначає основні принципи медичного обслуговування 

громадян центрами первинної медико-санітарної допомоги (далі  ЦПМСД), 

механізм та обсяг надання медичних послуг лікарем загальної практики ─ 

сімейним лікарем (далі ─ лікар ЗП-СЛ) і механізм скерування пацієнта 

лікарем ЗП-СЛ для отримання спеціалізованої медичної допомоги при 

різних клінічних станах та захворюваннях. 

2. Надання первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (далі ─ 

ПМСД) забезпечується за рахунок організації роботи мережі амбулаторій, 

які мають статус структурних або відокремлених підрозділів.  

У сільській місцевості у забезпеченні ПМСД беруть участь пункти 

долікарської медичної допомоги ─ фельдшерсько-акушерські та 

фельдшерські пункти (далі ─ МП), які є підрозділами амбулаторій. 
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4. Надання пацієнтам медичної допомоги ЦПМСД передбачає: 

право вибору лікаря ЗП-СЛ, терапевта та педіатра дільничного; 

прикріплення до закладу на строк не менше одного року; 

здійснення прийому планових пацієнтів за чергою; 

визначення часу, відведеного на планове консультування пацієнта, відповідно до 

нормативів; 

надання медичної допомоги хворим під час прийому в амбулаторії, медичному 

пункті (далі ─ МП) та вдома;  

здійснення патронажу дітей, паліативної допомоги; 

забезпечення надання невідкладної допомоги при гострих станах і раптових 

погіршеннях стану здоров’я: високій температурі тіла (38º і вище), гострому і 

раптовому болю будь-якої локалізації, порушенні серцевого ритму, кровотечі, інших 

станах, захворюваннях, отруєннях і травмах, що потребують невідкладної допомоги. 

5. Надання медичної допомоги за невідкладними показаннями 

здійснюється в робочі години амбулаторії, МП без попереднього 

запису, поза чергою незалежно від прикріплення пацієнта до закладу 

ПМСД. У позаробочий час амбулаторії, МП невідкладна допомога 

надається службою швидкої медичної допомоги. 
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2.2. Направлення пацієнта до закладу ВМД чи ТМД в 

екстреному порядку можуть здійснювати: 

лікарі ЗП-СЛ, лікарі-терапевти дільничні та лікарі-педіатри 

дільничні ЦПМСД;  

лікарі ЗП-СЛ, які провадять господарську діяльність з 

медичної практики як фізичні особи ─ підприємці, що 

перебувають з ЦПМСД у цивільно-правових відносинах;  

лікарі-спеціалісти ЦПМСД; 

лікарі-спеціалісти закладів ВМД та ТМД;  

служба швидкої медичної допомоги. 

  

  

   

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства охорони  

здоров'я України 

05.10.2011 № 646 

( зареєстрований Мінюстом за № 1414/20152 від 07.12.2011 р. ) 

ПОРЯДОК  

ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА НАПРАВЛЕННЯ 

ПАЦІЄНТІВ ДО ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я, ЩО НАДАЮТЬ 

ВТОРИННУ (СПЕЦІАЛІЗОВАНУ) ТА ТРЕТИННУ 

(ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНУ) МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ  
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Програма медичних гарантій .  
ПРОЦЕС ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ 

nszu.gov.ua 
Первинна медична допомога 

Реімбурсація 

Екстрена медична допомога 

Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога 

Медична реабілітація 

Паліативна допомога 

Затверджується в межах Державного бюджету  

 

 

Альона Горошко 

Начальниця відділу розробки програми 

медичних гарантій  
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СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ І ПРІОРИТЕТНІ СТАНИ 

В ПРОГРАМІ МЕДИЧНИХ ГАРАНТІЙ 

nszu.gov.ua 

СТРАТЕГІЧНИЙ 

НАПРЯМ 1 

Первинна медична 

допомога та 

амбулаторне лікування 

СТРАТЕГІЧНИЙ 

НАПРЯМ 2 

Підвищення якості 

надання допомоги 

пацієнтам 

в невідкладних станах 

СТРАТЕГІЧНИЙ 

НАПРЯМ 3 

Підвищення рівня 

доступності лікарських 

засобів  
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У 2016 році лише 8.5% реанімацій, що проводились в Україні працівниками 

екстреної медичної допомоги на догоспітальному етапі пацієнтам з 

позагоспітальною зупинкою серця, виявились успішними (тобто дозволили 

відновити самостійний кровообіг). Для порівняння, відповідний середній 

показник для країн Європи становив 28.6% станом на 2014 рік. 

Проект розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції 

реформи системи екстреної медичної допомоги» 

 

 

 

В обґрунтуванні необхідності прийняття проекту розпорядження  

зазначається :  

У 2016 р. 392 тис. українців померло від захворювань системи кровообігу і ще 

31.7 тис – від зовнішніх причин смерті (нещасних випадків, транспортних 

пригод, насильницьких дій). Разом це становило 72.3% від всіх смертей 

в Україні того року. Жодна інша причина смерті, крім новоутворень (які 

забрали у 2016 р. 78.9 тис або 13.5% життів) не мала подібного масштабу. 

Наша країна посідає друге місце в світі за кількістю смертей на 100 тис. 

населення, і саме перелічені причини пояснюють цей трагічний показник. 

Як хвороби серця, так і нещасні випадки та умисні ушкодження, — це складні 

соціальні явища, що вимагають комплексних дій. Однак, принциповою 

проблемою при цьому залишається слабкість системи екстреної медичної 

допомоги ( матеріально – технічне забезпечення та стан підготовки  фахівців). 
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Рівень проведення успішної серцево-легеневої реанімації на 

догоспітальному етапі залишається відносно низьким в порівнянні з 

середньоєвропейськими даними ( в більшості Центрів ЕМД по Україні 

4,8–5,3 % , по Чернівецькому Центру ЕМД за 2017 р. –10.4 % , за 2018 

р. – 9.6% ), особливо дане твердження до бригад сільських населених 

пунктів . Більша частина випадків серцево-легеневої реанімації, 

проведених бригадами Е(Ш)МД, відповідає уніфікованим протоколам 

та рекомендаціям Європейської ради реанімації. Наявність сучасної 

апаратури сприяє якісному та ефективному наданню екстреної 

медичної допомоги в разі критичних станів. Проведення симуляційних 

навчань з бригадами (лікарями, фельдшерами, молодшими медичними 

працівниками та водіями) , медичним персоналом закладів АЗПСМ , 

фармацевтами , працівниками поліції , рятувальниками , іншими 

особами  , забезпечать  поліпшенню якості надання екстреної медичної 

допомоги у разі критичних станів та збільшення питомої ваги випадків 

успішної реанімації. 
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НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 

 Центр на базі навчально-тренувального відділу 

проводить удосконалення  підготовки медиків та 

навчання навичкам домедичної допомоги 

немедичних працівників. 

 В 2018 році пройшли навчання  практичним 

навичкам  , в т.ч. домедичної допомоги – 1372 

особи, з них: 

- 493 сестер медичних та фельдшерів АЗПСМ ; 

- 63 молодших медичних працівників; 

-19 працівників поліції; 

- 7 рятувальників; 

- 493 працівники без медичної освіти.  
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Структура викликів за причинами по Центру  в цілому 

за 2016 -2018 рр. ( на 1000 населення ) 
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“ Скорая помощь , действительно , 

является лупой, в которую нетрудно 

увитеть все отрицательные мелочи , 

свойственные большому городу, а, 

увидев , начать борьбу с этим 

отрицательным и побеждать его” 

                       1922 г. 

                               Н.А.Семашко 

                                  ( 1876 – 1949 гг.) 
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Структура виїздів по класам хвороб в розрізі 

дорослого віку за 2017 -2018 рік 
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Забезпечення надання ЕМД при  гострому інфаркті 

міокарда  ( ГКС)  2016 - 2018 рр . Стратегія  2019 рік .                                              

,                                                                 

  

За рік в країні трапляється 55 тис ГІМ 

По Центру ЕМД діагностовано :  

2018 р. - 873 ; 2017 р. -838  ;        2016 

р. -  807;  2015 р. -  735 

103 

Невідкладна медична 

допомога 

ЕКГ, дефібріляція , 

пульсоксиметрія 

Бетаблокатори, опіоїди, н/г , 

тромболітики, аспірін 

клопідогрель ,  інше 

Пацієнт з ГКС 

Первинна та 

екстрена медична 

допомога 

Госпітальний етап Амбулаторний етап  

           Рятує життя 

Рятує життя 
Кошти держави 

Місцевий бюджет,кошти 

пацієнтів 

Ургентне ЧКВ 
Стенти,  

рентген-контрасти, 

госпітальні ЛЗ 
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кардіохірургія 
Розхідні матеріали 

Госпітальні ЛЗ 

Поліпшує 

якість 

життя 

Амбулаторний 

нагляд 
Антитромбоцитарна 

терапія, статини 

Спосіб життя/дієта 

Повернення до 

повноцінного 

життя 

Кошти 

пацієнтів  
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Шляхи  зменшення навантаження непрофільними та 

хронічними викликами бригад T(Ш)МД ,зокрема: 

• організація роботи первинної МСД за графіком, який  

збільшує доступність до цього виду допомоги ( в більшості 

АЗПСМ , особливо сільської території після 15:00 звернутися 

для надання амбулаторної допомоги немає можливим із-за 

відсутності медичного працівника,  в окремих випадках в 

поліклініках запис виклику лікаря додому відмовляє пацієнту , з 

порадою «телефонуйте на 103» , “нехай швидка вколить 

дексаметазон” , зніме ЕКГ , тощо); 

• організація виконання маніпуляцій , зняття ЕКГ  та 

призначення лікарів вдома лікування закладами первинної МСД  

покращать надання медичної допомоги; 

• організація дієвої санітарно-просвітницької роботи серед 

населення  

• ефективна робота закладів сімейної медицини  може 

знизити кількість  викликів до хронічних хворих  та 

попередження  ускладнень 



 Таким чином, “ швидка “ зможе 
сконцентруватися на викликах до 
пацієнтів, які знаходяться в критичному 
стані. Медичний персонал “швидкої “ 
допомоги  буде націлений на швидкий 
приїзд до хворого або постраждалого, 
проведення інтенсивної терапії та 
реанімаційних заходів. 

 Викликати службу “ швидкої “ допомоги 
можна буде за телефоном “ 103 “ 

 В цей же час робота “ невідкладної ” 
допомоги, спрямована на підвищення 
ефективності надання громадянам 
первинної медико-санітарної допомоги при 
загостренні хронічних захворювань, 
виконанні планових ін'єкцій, буде 
виконуватись викликаним додому 
спеціалістом (лікарем або медсестрою), 
забезпеченим санітарним транспортом. 

 Викликати “ невідкладну “ допомогу можна за 
номером регістратури найближчого ЦПМСД 

Відокремлення “ швидкої ” та “ невідкладної ”  

медичної допомоги ( 2012 рік) 
Служба “ швидкої “ допомоги “103” сьогодні в 60 % виконує не свої функції (перевозить 

лікарів-консультантів, проводить планові ін'єкції, виїжджає при незначному погіршенні 

самопочуття або просто вимірює тиск). Тому у випадках, коли необхідна дійсно екстрена 

допомога, її доводиться чекати тривалий час. Розподіл викликів на “ швидку ” та “ 

невідкладну “ допомогу  і спрямовано на розв'язання цієї проблеми. 

В результаті відокремлення буде забезпечено: 

прискорення роботи “ швидкої “ 

допомоги: 

Приїзд на виклик через 10 хвилин в місті,  

20 хвилин – в селі 

оперативне надання невідкладної 

допомоги кваліфікованими 

спеціалістами  первинної медико-

санітарної допомоги до 60 хвил. Від 

звернення 

Завдяки відокремленню кожна служба буде виконувати свою роботу: “ невідкладна “ 

допомога – виїжджати на виклики, що не потребують термінового медичного втручання, а 

“ швидка “ медична допомога займеться  важкими випадками, які загрожують життю 

пацієнта. 



 Введення системи НМД в кожній 

адміністративній території, її 

функціонування та перекладання на неї 

частини навантаження, яке зараз несе 

ЕМД  та  амбулаторії ЗПСМ– виглядає  

доцільним , значно зменшує 

необґрунтовані  фінансові витрати  

Центру ЕМД , покращить якість надання 

первинної медичної допомоги та робить 

доступнішою службу ЕМД щодо 

оперативного прибуття бригад на 

екстрені виклики .  
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Для запровадження нової моделі підготовки та атестації 

фахівців створено Агентство екстреної медицини (далі – 

АЕМ) — державне підприємство у сфері управління 

Міністерства охорони здоров’я України, яке 

забезпечуватиме процес стандартизації, навчання та 

підвищення кваліфікації, а також контролю рівня знань 

медичного персоналу системи екстреної медичної 

допомоги. 

 

 

 

Лікарські бригади, залишаться важливою частиною 

реагування на виклики, що потребують участі лікаря. Такі 

бригади будуть створюватись центрами екстреної медичної 

допомоги та медицини катастроф залежно від специфіки та 

обсягу навантаження. Підходи утворення лікарських бригад 

буде вдосконалено, їх склад – оптимізовано, а технічне 

оснащення – принципово покращено. 

 



          ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ та ЗАВДАННЯ на   2019   РІК 

  1.  Забезпечення надання доступної, своєчасної і в повному обсязі  екстреної медичної 

допомоги населенню області на догоспітальному етапі , враховуючи матеріально – 

технічне забезпечення виїзних бригад Е(Ш)МД.  Забезпечення готовності структурних 

підрозділів Центру ЕМД  до надання екстреної медичної допомоги при надзвичайних 

ситуаціях. 

         2. Продовжити заходи та роботу по створенню єдиної оперативно-диспетчерської 

служби Центру (при наявності коштів). 

         3. Дооснащення  структурних підрозділів ПМСД та виїзних бригад Е(Ш)МД ЕКГ- 

апаратами  , дефібриляторами , кисневою апаратурою , сучасним медичним 

обладнанням, іншою медичною апаратурою,   медикаментами, виробами медичного 

призначення відповідно до переліку та затвердженого табеля оснащення. 

 4. Створення пунктів та виїзних бригад Е(Ш)МД в структурних підрозділах Центру, з 

метою покращення  доступності надання екстреної медичної допомоги на 

догоспітальному етапі та створення бригад невідкладної допомоги при Центрах ПМСД 

та ЦРЛ у всіх адміністративних  районах області та М.Чернівці  

         5 .Створення додаткових двох лікарських бригад Е(Ш)МД , в контексті створення  

госпітальних округів на теренах області , з метою забезпечення відповідного 

транспортування  пацієнтів в лікарні 1-го рівня , Центр серця, інсультний центр та  для 

здійснення перевезень пацієнтів з вторинного на третинний рівень надання медичної 

допомоги. 
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 6. Створення на базі Центру ЕМД кардіологічного телеметричного відділення в режимі 24/7 із 

організацією на його базі Сoll - центру ( із забезпеченням відповідного оснащення ) з 

інтеграцією в єдину телеметричну кардіологічну мережу Чернівецької області ( Центр ЕМД – 

Центри ЗПСМ – ЦРЛ – ОККД) та створення бази ЕКГ пацієнтів. 

 7.  Інтенсифікувати та підвищити якість надання медичної допомоги  виїзних бригад  Е(Ш)МД    

Центру , амбулаторій ЗПСМ застосовуючи єдину методологію надання первинної , екстреної 

медичної допомоги згідно  стандартів ,  алгоритмів , маршрутів скерування. 

 8. Дооснащення навчально-тренувального відділу для покращення практичної підготовки  

персоналу бригад ЕМД , удосконалення практичної підготовки лікарів, медичних сестер , 

фельдшерів закладів ПМСД при проходженні курсів підвищення кваліфікації та немедичних 

працівників.  

 9. Покращити взаємодію з закладами ПМСД  ( амбулаторно-поліклінічними закладами) ,  з 

метою зменшення кількості непрофільних та безрезультатних  викликів , в т ч шляхом 

передачі неекстрених звернень в робочий час  на обслуговування  до дільничого (сімейного) 

лікаря або пункт невідкладної медичної допомоги. Вдосконалити  взаємодію  оперативної 

диспетчерської ( пунктів ЕМД)  з центрами ПМСД та поліклініками м. Чернівці в разі  

екстреного виклику . 

         10. Створення відділень екстреної медичної допомоги при багатопрофільних лікарнях 

Чернівецької області . Перегляд клінічних маршрутів скерування пацієнтів, удосконалення 

взаємодії  виїзних бригад Е(Ш)МД , амбулаторій ЗПСМ та стаціонарів лікувальних закладів 

для застосування єдиної тактики та наступності в наданні екстреної медичної допомоги 

хворим та постраждалим. 

 11. Затвердження ДОЗ правил виклику сімейного лікаря ( дільничого лікаря), спеціаліста, 

бригади екстрено (швидкої) медичної допомоги, лікаря спеціалізованої бригади Е(Ш)МД. 
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“ Той , хто врятував одне                                           

життя,  врятував цілий світ” 

                                                        ( Mishnah Sanhedrin) 

Дякую за увагу! 
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