
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

Н А К А З 

09 листопада 2020  Київ 

 

№ 2555_ 

Про затвердження стандартів медичної  

допомоги «Психічні та поведінкові розлади 

внаслідок вживання опіоїдів» 

 

Відповідно до статті 14¹ Закону України «Основи законодавства про 

охорону здоров᾿я», 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, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 

листопада 2012 року за № 2001/22313, пункту 4 та 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) 

 

НАКАЗУЮ: 

 
1. Затвердити стандарти медичної допомоги «Психічні та поведінкові 

розлади внаслідок вживання опіоїдів», що додаються. 

 

2. Внести до додатку наказу Міністерства охорони здоров᾿я України від  

28 лютого 2020 № 590 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких 

наказів Міністерства охорони здоров᾿я України» такі зміни: 

 

1) пункт 59 виключити; 

 

2) пункт 64 виключити; 

 

3) пункт 71 виключити. 

 

3. Визнати такими, що втратили чинність: 
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1) наказ Міністерства охорони здоров’я України від 19 серпня  

2008 року № 476 «Про затвердження стандарту лікування ВІЛ позитивних 

людей, які є споживачами ін᾿єкційних наркотиків»;  

 

2) наказ Міністерства охорони здоров’я України від 10 листопада  

2008 року № 645 «Про затвердження методичних рекомендацій «Замісна 

підтримувальна терапія в лікуванні із синдромом залежності від опіоїдів»; 

 

3) наказ Міністерства охорони здоров’я України від 21 вересня  

2009 року № 681 «Про затвердження клінічних протоколів надання медичної 

допомоги зі спеціальності «наркологія». 

 

4. Державному підприємству «Державний експертний центр Міністерства 

охорони здоров’я України» (Думенко Т.) забезпечити внесення медико-

технологічного документу, затвердженого пунктом 1 цього наказу до Реєстру 

медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги. 

 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

охорони здоров᾿я України – головного державного санітарного лікаря України 

Ляшка В. 
 

 

Міністр                   Максим СТЕПАНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 


