
 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 
 

Н А К А З 
 

Київ 
12.05.2020 р           № 1109 
 

 
Про затвердження Змін до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна 
хвороба (COVID-19)» 
 
 

Відповідно до статті 141 Основ законодавства України про охорону 
здоров’я, статей 6, 11 Закону України «Про захист населення від інфекційних 
хвороб», підпункту 14 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство 
охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 25 березня 2015 року № 267 (у редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), абзацу восьмого пункту 8 
постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (в редакції постанови 
Кабінету Міністрів України від 02 квітня 2020 року № 255), пунктів 2.4 розділу 
ІІ та 3.4 розділу ІІІ Методики розробки та впровадження медичних стандартів 
медичної допомоги на засадах доказової медицини, затвердженої наказом 
Міністерства охорони здоров'я України від 28 вересня 2012 року № 751 «Про 
створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації 
медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров’я України», 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2012 року за № 
2001/22313 з метою оптимізації заходів щодо недопущення занесення і 
поширення на території України випадків захворювань спричинених новим 
коронавірусом  

 
НАКАЗУЮ: 

 
  1. Затвердити Зміни до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна 
хвороба (COVID-19)», затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я 
України від 28 березня 2020 року № 722, що додаються. 

 
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

охорони здоров’я України - головного державного санітарного лікаря України 
Ляшка В. 

 
Міністр                        Максим СТЕПАНОВ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства охорони здоров’я 
України 
12.05.2020 р  № 1109 

 
 
 
 
 
 
 

Зміни до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба  
(COVID-19)» 

 
Пункт 7 Стандарту 1. Організація протиепідемічних заходів та медичної 

допомоги в осередку інфікування SARS-CoV-2 доповнити новими абзацами 
такого змісту: 

«Пацієнтам, яким надається медична допомога у зв’язку з проведенням 
планових заходів з госпіталізації або плановою операцією проводиться 
тестування на наявність коронавірусу SARS-CoV-2 методом ПЛР. Відбір зразку 
матеріалів для тестування на наявність коронавірусу SARS-CoV-2 методом 
ПЛР організовує лікуючий лікар, який направляє на госпіталізацію або 
безпосередньо в закладі охорони здоров’я, або через направлення мобільної 
бригади за місцем перебування пацієнта. 

У випадку звернення пацієнта за медичною допомогою, де не потрібне 
направлення лікуючого лікаря, відбір зразку матеріалів для тестування на 
наявність коронавірусу SARS-CoV-2 методом ПЛР організовує заклад охорони 
здоров’я, до якого звертається пацієнт. 

Рішення про госпіталізацію приймається у разі наявності первинного 
негативного результату.  

Відбір, зберігання та транспортування зразків матеріалів для тестування 
на наявність коронавірусу SARS-CoV-2 методом ПЛР до лабораторних центрів 
Міністерства охорони здоров’я України здійснюється відповідно до додатку 3 
до цих Стандартів.». 
 
 
В. о. генерального директора Директорату  
громадського здоров’я                                                                     Ірина ГАНЖА 


