
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про 

затвердження Стандарту безпеки та організації надання 

анестезіологічної допомоги» 

Мета: затвердження нормативно-правових акту, необхідних для …. 

 

 

1. Підстава розроблення проекту акта 

 

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України розроблено з 

метою впровадження в Україні Міжнародних Стандартів безпечної роботи 

під час проведення анестезії, які були розроблені від імені Всесвітньої 

федерації анестезіологічних спілок (WFSA) – некомерційної організації, що 

представляє анестезіологів у 150 країнах, та Всесвітньої організації охорони 

здоров'я (ВООЗ). Рекомендації були схвалені ВООЗ та членами WFSA. Ці 

Стандарти можуть застосовуватись будь-якими спеціалістами з анестезіології 

у всьому світі. Вони призначені для використання та допомоги спеціалістами 

з анестезії, їхніми професійними організаціями, адміністраціями лікарень та 

закладів, а також урядами для підтримки та підвищення якості і безпеки 

анестезіологічної допомоги. Стандарти охоплюють професійні аспекти; 

приміщення та обладнання; ліки та внутрішньовенні розчини; моніторинг; 

проведення анестезії. Високо рекомендовані стандарти, функціональний 

еквівалент обов'язкових стандартів, включають (окрім іншого): безперервну 

присутність навченого та уважного анестезіолога; безперервний моніторинг 

оксигенації та перфузії тканин за допомогою клінічного спостереження та 

пульсоксиметра; періодичний контроль артеріального тиску; підтвердження 

правильного розміщення ендотрахеальної трубки (при її використанні) 

шляхом аускультації та виявлення діоксиду вуглецю; використання чек-листа 

з безпечної хірургії ВООЗ та систему передачі нагляду в кінці анестезії. 

Міжнародні Стандарти являють собою мінімальні стандарти, а на меті 
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завжди має стояти прагнення найвищих стандартів; бажано перевищити 

стандарти, викладені в цьому документі. 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта 

 

Проект акту підготовлено з метою нормативного врегулювання 

надання медичної допомоги за спеціальністю анестезіологія,   

3. Суть проекту акта 

Проектом акта … . 

 

4. Правові аспекти 

Нормативно-правовими актами у даній сфері правового регулювання 

є: Конституція України; Основи законодавства України про охорону 

здоров’я. 

 

5 Фінансово-економічне обґрунтування 

Затвердження проекту наказу не потребує додаткових фінансових 

витрат з Державного бюджету України.  

6. Прогноз впливу  

У зв’язку з тим, що основним завданням проекту акту є покращення 

організації надання медичної допомоги проект акту не впливає на ринкове 

середовище, розвиток регіонів, ринок праці та позитивно впливає на 

громадське здоров’я. Проект акта не впливає на екологію та навколишнє 

природне середовище. 

7. Позиція зацікавлених сторін 

Проект наказу підлягає опрацюванню з Національною академією 

медичних наук України. 

8. Громадське обговорення 

Громадське обговорення відбувається шляхом оприлюднення проекту 

наказу на офіційному веб-сайті МОЗ України. 
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9. Позиція зацікавлених органів 

Проект наказу підлягає погодженню з Міністерством соціальної політики 

України, Міністерством фінансів України, та підлягає державній реєстрації у 

Міністерстві юстиції України. 

10. Правова експертиза 

Проект наказу підлягає державній реєстрації у Міністерстві юстиції 

України. 

11. Запобігання дискримінації 

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки 

дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась. 

12. Запобігання корупції 

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити 

ризики вчинення корупційних правопорушень. Громадська антикорупційна 

експертиза не проводилась. 

13. Прогноз результатів 

Затвердження проекту наказу дозволить створити умови для 

впровадження сучасних міжнародних документів в систему надання 

медичної допомоги. 
 

В.о. Міністра охорони 

здоров'я України        Уляна СУПРУН 
 

 

___ _______________ 2018 р. 


