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ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Антоніна Нижник,  
директор ЮК  
«Медконсалтинг»

АКРЕДИТАЦІЯ ЗАКЛАДІВ  
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я: 
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА ЗМІНИ  

В УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

Акредитація закладів охорони здоров’я є поширеним в усьому світі проце
сом незалежної зовнішньої оцінки якості роботи служб охорони здоров’я 
з метою сприяння підвищенню ефективності їхньої діяльності. За стандар
ти акредитації зазвичай приймають досяжні рівні показників діяльності, 
які вважаються оптимальними.

Акредитації закладів охорони здо-
ров’я проводяться як на національ-
ному, так і на міжнародному рівні.

На національному рівні найбільш ціка-
вим є досвід США. Звичайно, в різних шта-
тах існує різноманітна практика, однак 
акредитацію проходять майже всі медичні 
установи, оскільки це прямо пов’язано зі 

страховими виплатами. У США акредита-
ція є недержавною справою, існує декілька 
об’єднань, що надають послуги з акредита-
ції, найбільш відомими з яких є: Joint 
Commission http://www.jointcommission.
org/, Community Health Accredіtatіon 
Program (CHAP) http://www.chapinc.org/, 
Accredіtatіon Commіssіon for Health Care, 
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На сьогодні ме
дичні заклади 
частіше надають 
перевагу акреди
тації на міжнарод
ному рівні та вда
ються до допо
моги великих між
народних акреди
таційних груп, що 
діють по всьому 
світові. 

Іnc. (ACHC) http://www.achc.org/, Healthcare 
Qualіty Assocіatіon on Accredіtatіon (HQAA) 
http://www.hqaa.org/Pages/SP/.

Зазвичай процес акредитації є платним 
і відбувається за акредитаційними програ-
мами, розробленими цими об’єднаннями. 
Вибір конкретної акредитуючої організації 
часто залежить не тільки від престижності 
програми, але й від визнання її страховими 
компаніями — тобто чим більше страхових 
компаній визнає ту чи іншу акредитаційну 
програму, тим вона привабливіша для ме-
дичного закладу. Саме тому між акредиту-
ючими організаціями точиться конкурен-
ція. Теоретично акредитація є добровіль-
ною (крім окремих штатів), однак більшість 
страхових компаній у США не оплачує вар-
тість медичних послуг, наданих у неакреди-
тованому закладі. Можна акредитувати як 
весь заклад у цілому, так і окремий напрям 
діяльності — наприклад, хірургічну службу. 
Більшість з цих об’єднань, крім власне пе-
ревірки, також надають так звані «післяа-
кредитаційні послуги», тобто рекомендації 
щодо усунення недоліків, різноманітні кон-
сультації, послуги з розроблення докумен-
тації тощо. Процес акредитації, як правило, 
відбувається за ініціативою опікунської 
ради або адміністрації медичного закладу. 
Можлива акредитація не тільки великої лі-
карні, але й окремого лікаря приватної 
практики. Заклад оплачує вартість інспек-
ції, зобов’язується надавати всі необхідні 
дані і співпрацювати з інспекторами. Ви-
сновки інспекторів надаються письмово і є 
суворо конфіденційними.

У Сполученому Королівстві якістю 
медичних послуг опікується Національна 
комісія з покращення системи охорони 
здоров’я, однак акредитації проводяться 
не державними установами, а різними 
організаціями, що входять до Акредита-
ційного форуму Сполученого Королів-
ства (United Kingdom Accreditation 
Forum (UKAF). Багато з них є вузькоспе-
ціалізованими організаціями, наприклад, 
організація з акредитації закладів, що 
практикують електроконвульсивну те-
рапію, — The ECT Accreditation Service 
(ECTAS) http://www.rcpsych.ac.uk/
quality/qualityandac creditation/
ectclinics/ectas.aspx.

У Франції питаннями якості медичних 
послуг займається Вищий орган з питань 
здоров’я (La Haute Autorité de santé). Це 
повністю незалежний державний орган, 
очолюваний колегією з 8 членів, до якої 
входять, окрім представників Міністерства 
охорони здоров’я, ще і представники коле-
гій лікарів (лікарських асоціацій) та медич-
них вищих навчальних закладів.

Процедура акредитації у Франції не є 
обов’язковою для всіх закладів охорони 
здоров’я, але вона обов’язкова для «ризи-
кованих» видів медицини, до числа яких, 
наприклад, входять хірургія, ортопедія і 
травматологія, онкологія. Список «ризико-
ваних» видів медицини встановлюється Де-
кретом Міністерства охорони здоровя. 
Єдиних, обов’язкових для всіх стандартів 
не існує, але є певні рекомендації для окре-
мих видів діяльності, які теж встановлює 
Вищий орган з питань здоров’я.

Проте на сьогодні медичні заклади ча-
стіше надають перевагу акредитації на між-
народному рівні та вдаються до допо моги 
великих міжнародних акредитаційних груп, 
що діють по всьому світові. Перш за все це 
обумовлено високою довірою до оцінок 
авторитетних міжнародних організацій. 
Важливим так само є і те, що акредитацій-
ний сертифікат, виданий авторитетною 
міжнародною організацією, значно підви-
щує конкурентоспроможність медичної 
установи на глобальному світовому ринку 
медичних послуг.

У світі існує кілька загальновизнаних 
міжнародних систем акредитації, серед 
яких найбільш популярними є:

Joint Commission International (JCI) 
(Міжнародна спільна комісія) — акредита-
ційна система, що використовує ті самі ме-
тоди та підходи, що і внутрішня американ-
ська Joint Commission. На сьогодні за цією 
системою проведено акредитації багатьох 
закладів в Азії, Європі, на Близькому Сході 
та в Південній Америці.

QHA Trent — акредитаційна система, 
що походить зі Сполученого Королівства та 
є досить популярною в Європі та Азії.

Крім того, існують ще Accreditation 
Canada International (Міжнародна Канад-
ська система акредитації), The Australian 
Council on Healthcare Standards (ACHS) 
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ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

В Україні поки що 
немає закладів 
охорони здоров’я, 
що пройшли акре
дитацію за міжна
родними стандар
тами JCI або QHA 
Trent. Перш за все 
це пов’язано зі 
значною тривалі
стю і вартістю  про
цедури

(Австралійська рада зі стандартів у сфері 
охорони здоров’я), дуже популярна в 
країнах Тихоокеанського регіону, 
National Accreditation Board for Hospitals 
and Healthcare Providers (NABH) (Націо-
нальний акредитаційний комітет ліка-
рень та інших закладів у сфері охорони 
здоров’я), що в принципі є національною 
системою акредитації в Індії, але має ав-
торитет та використовується в інших 
країнах регіону.

Як правило, оцінка діяльності закладу 
міжнародними організаціями здійсню-
ється на підставі певних груп стандартів:

• Стандарти управлінської діяльності.
• Організація процесів самовдоскона-

лення: як фіксуються та виправляються 
недоліки в роботі.

• Загальні та медичні етичні стандар-
ти, що діють у закладі: як саме вони за-
стосовуються.

• Професіоналізм медичного персо-
налу, в тому числі рівень освіти і профе-
сійної підготовки.

• Організація документообігу в закла-
ді.

• Профілактика і реєстрація інфекцій-
них ускладнень у лікарні чи клініці.

• Контроль санітарного благополуч-
чя.

• Свідчення надійної, справедливої та 
чесної системи розгляду скарг пацієнтів 
(час від часу вони неминучі), а також ме-
ханізми розумної та справедливої ком-
пенсації втрат пацієнтів, якщо їхні пре-
тензії обґрунтовані.

Наведений вище перелік не є ви-
черпним і містить лише базові ос-
нови, що надають певне уявлення 

про міжнародну акредитацію. Крім того, 
варто пам’ятати, що за міжнародними 
стандартами лікарня може мати як пов-
ну акредитацію, так і часткову (напри-
клад, з інфекційного контролю).

Процес міжнародної акредитації є 
досить дорогим, складним і тривалим. 
Як правило, після направлення попере-
дньої заявки на акредитацію, заклад от-
римує анкету самоакредитації, що дає 
йому змогу з’ясувати, чи готовий він до 
акредитації, а інспекторам — визначи-

тися з необхідним обсягом робіт та їх-
ньою вартістю. Потім із закладом зв’я-
зується інспектор, який визначає необ-
хідний склад комісії та остаточно 
узгоджує вартість процедури, а також 
терміни, потрібні закладу для підготов-
ки. І тільки після цього заклад відвідує 
комісія. До складу комісії входять не 
тільки кваліфіковані лікарі, але й мо-
лодші спеціалісти з медичною освітою 
та менеджери в галузі охорони здо-
ров’я. За результатами акредитації ко-
місія готує звіт та рекомендації для по-
дальшого вдосконалення роботи закла-
ду. Різними є строки, на які дається 
акредитація. Наприклад, у системі JCI 
перша акредитація може надаватися на 
рік або на два роки, подальші — на тер-
мін від трьох років.

На сьогодні в Україні поки що немає 
закладів охорони здоров’я, що пройшли 
акредитацію за міжнародними стандар-
тами JCI або QHA Trent. Перш за все це 
пов’язано зі значною тривалістю і вар-
тістю  процедури, дехто зупиняється ще 
на моменті заповнення досить об’ємної 
анкети — заявки самоакредитації анг-
лійською мовою.

У світі також існують організації, що 
на міжнародному рівні об’єднують на-
ціональні чи міжнаціональні акредита-
ційні системи. Серед них варто відзна-
чити The International Society for 
Quality in Health Care (ISQua) (Міжна-
родна організація за якість у сфері охо-
рони здоров’я) зі штаб-квартирою в 
Ірландії. Ця організація має своїх чле-
нів більш ніж у 70 країнах світу. Вона не 
здійснює сама акредитаційних проце-
дур, але розробляє настанови та поши-
рює успішну практику роботи серед 
своїх членів.

Популярною альтернативою систе-
мам акредитації є сертифікація системи 
управління якістю, що здійснюється за 
стандартами Міжнародної організації зі 
стандартизації (англ. International 
Organization for Standardization (ISO).

Більш детально цю тему ми розгля-
немо в наступній статті.

А зараз повернемось до акредитації в 
Україні.
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Популярною аль
тернативою систе
мам акредитації є 
сертифікація си
стеми управління 
якістю, що здійс
нюється за стан
дартами Міжна
родної організації 
зі стандартизації 
(англ. International 
Organization for 
Standardization 
(ISO).

Аналізуючи досвід зарубіжних країн, 
варто відзначити, що в Україні про-
стежується тенденція до змін у про-

цедурі проходження акредитації. Зміни в 
стандартах, передбачені наказом МОЗ 
України від 14.03.2011 № 142 «Про вдоско-
налення державної акредитації закладів 
охорони здоров’я», назріли вже давно. Тому 
Міністерство охорони здоров’я України іні-
ціювало проведення громадських слухань, 
круглих столів і т. ін., під час яких розгляда-
лися можливі корективи стандартів акре-
дитації, доповнення їх новими розділами та 
корегування існуючих.

Однак на сьогодні змін зазнав лише 
пакет документів, що подається на роз-
гляд акредитаційної комісії.

Відповідно до наказу МОЗ України від 
20.12.2013 № 1116 «Про внесення змін 
до наказу МОЗ України від 14 березня 
2011 року № 142 «Про вдосконалення 
державної акредитації закладів охорони 
здоров’я», було внесено зміни до перелі-
ку документів, що подаються для про-
ходження акредитації. 

Отже, для проходження державної 
акредитації заклад подає такі документи:

1. Заява на проведення державної 
акредитації.

При оформленні заяви закладам при-
ватної форми власності варто звернути 
увагу на найменування закладу охорони 
здоров’я — воно має відповідати наказу 
МОЗ України від 28.10.2002 № 385, тоб-
то заяву має подавати, наприклад, ме-
дичний центр, амбулаторія чи меди-
ко-санітарна частина, а не товариство з 
обмеженою відповідальністю чи приват-
не підприємство. Крім того, найменуван-
ня закладу охорони здоров’я має бути 
однакове в усіх поданих документах. У 
заяві також зазначають юридичну та 
фактичну адреси закладу (в тому числі 
відокремлені структурні підрозділи) і те-
лефон. Заяву підписує керівник закладу.

2. Копія положення (статуту) закла-
ду охорони здоров’я, засвідчена у нота-
ріальному порядку.

Для закладів приватної форми влас-
ності, крім нотаріальної копії статуту, 

можна подати і Положення про заклад 
охорони здоров’я, яке має бути обов’яз-
ково затверджене керівником юридичної 
особи у відповідності до п. «а» п. 2.4. Лі-
цензійних умов провадження господар-
ської діяльності з медичної практики, 
затверджених наказом Міністерства охо-
рони здоров’я України 02.02.2011 № 49.

3. Копія ордера або угоди на оренду 
приміщень, інші документи на право 
користування, в тому числі обладнан-
ням, яке необхідне для надання ліку-
вально-профілактичної допомоги.

Крім ордера чи угоди на оренду при-
міщень, на розгляд комісії може бути по-
дане свідоцтво на право власності на 
приміщення. В разі подання угоди на 
оренду приміщення варто подати і акт 
прийому-передачі приміщення. Доку-
ментами на право користування облад-
нанням можуть бути угоди на оренду 
обладнання та/або довідка за підписом 
бухгалтера/директора про обладнання, 
що знаходиться на балансі підприємства.

4. Затверджена структура закладу 
охорони здоров’я.

Структуру закладу охорони здоров’я 
може бути зображено графічно, але це не 
обов’язково. Структура, як і Положення 
про заклад охорони здоров’я, має бути 
обов’язково затверджена керівником 
юридичної особи у відповідності до п. «а» 
п. 2.4. Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з медичної 
практики. Для закладів, які оформлюва-
ли чи переоформлювали ліцензію на ме-
дичну практику протягом останнього 
півріччя, структура новинкою не є — її 
вже було показано в довідці про матері-
ально-технічну базу.

5. Звіт закладу про лікувальну робо-
ту, проведену за останні три роки, а в 
разі першої акредитації — за останні 
два роки.

Звіт закладу про лікувальну роботу має 
містити інформацію про діяльність закладу 
за останні три роки (в разі першої акредита-
ції — за два роки). Встановленої форми та-
кого звіту не існує, але варто зазначити 
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ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Редакція журналу «Приватний лікар» рекомендує звертатися за порадою до професійних 
юристів компанії «Медконсалтинг», аби зекономити час та гроші на процедурі отримання  

ліцензії, внесення змін до умов провадження медичної діяльності тощо. 
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ПОШУК ПРИМІЩЕННЯ 

Приміщення для здійснення медичної 
практики повинно відповідати вимогам 
Державних будівельних норм України 
«Будинки і споруди. Заклади охорони 
здоров’я ДБН В.2.2-10-2001». 

ОБЛАДНАННЯ ПРИМІЩЕННЯ 
ВІДПОВІДНО ДО ТАБЕЛІВ  
ОСНАЩЕННЯ

Вимоги до оснащення приміщення 
медичним обладнанням були встановлені 
різними наказами Міністерства охорони 
здоров’я України (МОЗ). Наведемо деякі 
з них: Наказ МОЗ № 739 від 31.10.2011, 
Наказ МОЗ № 1150 від 27.12.2013, Наказ 
МОЗ № 734 від 31.10.2011, Наказ МОЗ  
№ 735 від 31.10.2011, Наказ МОЗ № 153 
від 05.06.1998.   

Проте слід пам’ятати, що ці табелі осна-
щення затверджені вже досить давно, а 
розвиток та досягнення науки у виробни-
цтві медичної техніки не стоять на місці. Є 
чимало медичного обладнання, яке на сьо-
годні сертифіковане в Україні, а його нема 
в табелях. Тому табель оснащення, що за-
тверджений МОЗ, є скоріше орієнтиром на 
основний, базовий перелік обладнання. 

ПОШУК ПРАЦІВНИКІВ,  
ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ ЄДИНИМ 
КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ВИМОГАМ

Суб’єкт господарювання забезпечує 
наявність щонайменше одного медично-
го працівника, зокрема з числа працюю-
чих за сумісництвом, за кожною заявле-
ною лікарською спеціальністю, спеціаль-
ністю молодших спеціалістів з медичною 
освітою та немедичних працівників, які 
працюють у системі охорони здоров’я.

На цьому кроці важливо пам’ятати, 
що освітні документи мають бути чинни-
ми на момент отримання ліцензії.

ОТРИМАННЯ АКТУ  
САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧ-
НОГО ОБСТЕЖЕННЯ  
ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ

Наступний крок — отримання Акту 
санітарно-епідеміологічного обстежен-
ня, що видає Держпродспоживслужба. 
На жаль, досить часто в даному докумен-
ті робляться помилки, і тому майбутньо-
му ліцензіату варто звернути увагу на на-
ступне:

• чи правильно, без помилок, вказані 
ПІБ ФОП чи назва юридичної особи;

• чи правильно вказана адреса прова-
дження діяльності;

• чи зазначений повний перелік лікар-
ських спеціальностей та спеціальностей 
молодших спеціалістів з медичною осві-
тою, за якими планує працювати ліцензіат.

ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ  
НА МЕДИЧНУ ПРАКТИКУ

Здобувач ліцензії для її отримання по-
дає у спосіб, передбачений частиною 
першою статті 10 Закону України «Про 
ліцензування видів господарської діяль-
ності», до органу ліцензування заяву про 
отримання ліцензії. До заяви, крім доку-
ментів, передбачених статтею 11 Закону, 
додаються за підписом здобувача ліцен-
зії або уповноваженої ним особи Відо-
мості про стан матеріально-технічної 
бази, наявність персоналу із зазначенням 
його освітнього і кваліфікаційного рівня.

У наступній статті ми детально розгля-
немо порядок заповнення Відомостей про 
стан матеріально-технічної бази, наяв-
ність персоналу із зазначенням його освіт-
нього і кваліфікаційного рівня, порядок 
подання пакету документів до Єдиного 
вікна МОЗ України, також розглянемо 
найчастіші зауваження, які робить МОЗ 
при розгляді зазначених документів. 

Матеріал підготовлено юридичною компанією «МЕДКОНСАЛТИНГ». 
Контакти: тел.: +380 (44) 466–11–46, +380 (67) 796–11–36,  
e-mail: director@medconsulting.com.ua,  
http://www.medconsulting.com.ua
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реквізити ліцензії на медичну практику, пе-
релік спеціальностей, за якими надається 
медична допомога, описати структуру за-
кладу та схему взаємодії відокремлених 
підрозділів, методи лікування і новітні тех-
нології, що застосовуються, зазначити кіль-
кість лікарів та молодших спеціалістів з ме-
дичною освітою, які працюють у закладі, а 
також кількість пацієнтів — за основу мож-
на взяти дані зі щорічних статистичних зві-
тів за формами № 20 та № 17, затвердже-
ними наказом Міністерства охорони здо-
ров’я України від 10 липня 2007 р. № 378.

6. Аналіз діяльності закладу щодо 
якості медичної допомоги та критерії її 
оцінки.

Аналіз діяльності закладу щодо якості 
медичної допомоги має відображати си-
стему контролю якості, впроваджену в 
закладі. При підготовці звіту варто звер-
нути увагу на наказ МОЗ від 24.02.2010 
№ 163 «Про управління якістю медичної 
допомоги». Якщо заклад пройшов серти-
фікацію за міжнародними стандартами 
ISO, OHSAS або іншими системами, має 
відзнаки чи надбання, — це також варто 
зазначити.

Крім того, Головна акредитаційна ко-
місія при МОЗ України може в разі по-
треби доповнити перелік документів. 
Часто ГАК просить додати копію ліцензії 
на медичну практику, і хоча цього доку-
мента в переліку немає, така вимога є 
цілком логічною.

Після подання документів, відповідно 
до постанови Кабінету Міністрів України 
від 15 липня 1997 року № 765 «Про за-

твердження Порядку державної акреди-
тації закладу охорони здоров’я», акреди-
таційна комісія у двомісячний термін 
повинна провести акредитацію закладу.

Відповідно до наказу МОЗ України від 
25.11.2011 № 826 «Про запровадження 
надання адміністративних послуг Мініс-
терством охорони здоров’я України за 
принципом «Єдиного вікна», прийом до-
кументів від юридичних та фізичних осіб, 
які подаються з метою надання Міністер-
ством охорони здоров’я України адміні-
стративних послуг, здійснюється за адре-
сою: м. Київ, вул. Смоленська, 10.

Саме за цією адресою приймають до-
кументи для проходження закладом дер-
жавної акредитації. На момент написан-
ня статті прийом документів здійснював-
ся щоденно, з 9.00 до 17.00 (обідня 
перерва — з 13.00 до 14.00), телефон для 
довідок: +380 (44) 451-79-02.

Звичайно, документи також можна 
подати, надіславши їх поштою. Адреса 
для поштового відправлення не змінила-
ся: м. Київ, вул. Грушевського, 7, отриму-
вач — Управління ліцензування та контр-
олю якості надання медичної допомоги, 
Відділ ліцензування, сертифікації та 
акредитації.

У цілому підготовка документів до 
державної акредитації є досить копітким 
і тривалим процесом. У разі виникнення 
сумнівів чи питань завжди можна звер-
нутися до спеціалістів Головної акреди-
таційної комісії МОЗ України або юрис-
тів, фахівців у галузі медичного права, які 
допомагають при підготовці та поданні 
вищезазначених документів.

У цілому підготовка 
документів до дер
жавної акредитації є 
досить копітким і 
тривалим процесом. 
У разі виникнення 
сумнівів чи питань 
завжди можна  
звернутися до 
спеціалістів Голов
ної акредитаційної 
комісії МОЗ України 
або юристів




