
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

Н А К А З 

 Київ  

05.06.2019  № 1269 
 

Про затвердження та впровадження 
медико-технологічних документів зі 
стандартизації екстреної медичної 
допомоги 

 

 
Відповідно до статті 141 Основ законодавства України про охорону 

здоров’я, частини сьомої статті 3 Закону України «Про екстрену медичну 
допомогу», абзацу 15 підпункту 8 пункту 4, пункту 8 Положення про 
Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, пункту 2.4 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 (зі 
змінами), на підставі протоколу узгоджувальної наради щодо впровадження 
Нового клінічного протоколу «Екстрена медична допомога: догоспітальний 
етап» від 28 травня 2019 року № 1 та з метою удосконалення надання екстреної 
медичної допомоги на засадах доказової медицини 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Новий клінічний протокол «Екстрена медична допомога: 
догоспітальний етап» (далі – Новий клінічний протокол), що додається. 

2. Державному підприємству «Державний експертний центр Міністерства 
охорони здоров’я України» (Думенко Т.М.) забезпечити внесення документа, 
затвердженого пунктом 1 цього наказу, до реєстру медико-технологічних 
документів. 

3. Міністерству охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, 
керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, 
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити 
виконання цього наказу. 

4. Визнати такими, що втратили чинність: 

1) наказ Міністерства охорони здоров'я України від 31 серпня 2004 року 
№ 437 «Про затвердження клінічних Протоколів надання медичної допомоги 
при невідкладних станах у дітей на шпитальному і дошпитальному етапах»; 
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2) наказ Міністерства охорони здоров’я України від 15 січня 2014 року 
№ 34 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі 
стандартизації екстреної медичної допомоги». 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 
Лінчевського О.В. 

 
 
 

В.о. Міністра Уляна СУПРУН 
 


