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Про затвердження Порядку допуску вщвщувач1в до пащснНв, 
яю перебувають на стащонарному лжуванш у вщдшенш 

штенсивно! терапн

Вщповщно до статей 6. 64 Основ законодавства Украши про охорону здоров’я, стагп 287 
Цившьного кодексу Украши, а також пункту 8 Положения про Мшстерство охорони здоров’я 
Украши, затвердженого постановою Кабинету Мпнстр1в Украши вщ 25 березня 2015 року № 
267, з метою сокращения надання медично! допомоги та дотримання прав пащенпв у 
вщдшенш штенсивно! терапп Н А К А З У Ю :

1. Затвердити Порядок допуску вшвшувач!в до пашстпв. яы перебувають на 
стапюнарному Л1куванш у вшлгпент штенсивно! терапн. що додаеться.

2. ММстру охорони здоров’я Автономно! Республши Крим, коровникам структурних 
шдроздшв з питана охорони здоров’я обласних, Кшвсько! та Севастопольсько! м1ських 
державних адмнистрацш забезпечити виконання цього наказу.

3. Медичному департаменту (В. Кравченко) забезпечити подання цього наказу у 
встановленому порядку на державну реестращю до Мнпстерства юстицп Украши.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника М ш стра - кер!вника 
апарату Р. Василишина.

5. Цей наказ набирае чинностт з дня його офщшного опубл1кування.

В.о. Мйпстра В. Шафранський

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови 
Спшьного представницького органу 
сторони роботодавщв 
на нац юналыюму р1вн1 О. М1рошниченко
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ПОРЯДОК
допуску вщвщувач1в до пащент1в, яю перебувають на 

стащонарному лжуванш у вщцленшштенсивноЁ терапн

1. Цей Порядок встановлюе правила допуску вщвщувачхв до пащентхв, яю перебувають на 
стащонарному ;н’куванн1 у ввддшеннях хнтенсивноУ терапп (дал! - В1Т) ушх закладхв охорони 
здоров’я будь-якох форми власностх та оргашзацшно-правовох форми.

Правила допуску до пащентхв, якх перебувають на стащонарному лхкуваннх у В1Т, хювиннх 
бути У вшьному ДОСТуПХ ДЛЯ УС1Х ос/б, ЯК1 ВЩВВДуЮТЬ паЩСНТХВ у В1Т заклад1в охорони здоров’я 
будь-якох форми влас ноет та органхзащйно-правовох форми.

Дхя цього Порядку поширюеться на усх вхддхлення, блоки, палати штенсивнох терапп' усхх 
закладхв охорони здоров’я будь-якох форми власноеп та оргашзацшно-правовох форми.

2. Заклад охорони здоров’я зобов’язаний:

забезпечити пацхентам, якх перебувають на лхкуваннх у В1Т, право на допуск до них 
вщвщувачхв 24 години на добу в будь-який день тижня згхдно з правилами, визначеними цим 
Порядком;

шформувати пащентхв 1 в1дв1дувач1в про правила вщв1дування пащентхв, встановлен1 цим 
Порядком, а також про шш1 вимоги, дотримання яких е необххдним для забезпечення безпеки та 
штересхв пащентхв.

3. Особи, що не е батьками пащснта-дитини, мають право на допуск до пац1ента-дитини за 
умови наявностх усно'У згоди одного з батьюв пащснта-дитини або законних представниюв.

4. Одному з В1дв1дувач1в дозволяеться перебувати б1ля л1жка пащента у В1Т без часових 
обмежень.

5. В палат В1Т бшя одного пацкнта одночаено можуть знаходитися не бшьше двох 
В1дв1дувач1в. У виключних випадках за рщенням л1куючого або чергового л 1 каря до В1Т може 
бути допущена бшьша кхльк1сть вщв1дувач1в.

6. Вщвщувач1 повинн1 ставитися з повагою до приватност та спокою пац1ента, у тому числ1 
1нших пацхентхв, яю знаходяться в палат В1Т. 1м не дозволяеться заходити в шшх палати або 
втручатися в питания, пов’язаш 31 станом здоров’я пащентв. Вони також не повиннх 
перешкоджати виконанню медичними пращвниками сво'Ух професшних обов’язкхв та 
зобов’язанх виконувати вимоги внутрпннього розпорядку В1Т.

7. В1дв1дувач1 зобов’язан1 дотримуватися вимог сан1тарно-протиеп1дем1чного режиму, 
визначеного адмппстрашсго закладу охорони здоров’я, з урахуванням сан1тарно-еп1дем1чноУ 
ситуацп.

8. Вхдвщувачх зобов’язан1 утримуватись В1Д вщвщування пац1ента, якщо у них 
спостерхгаються прояви 1нфекц]йних захворювань або вони нещодавно мали контакт з нощем 
1нфекщйного захворювання, який може створити загрозу для здоров’я пац1снтв В1Т.

9. У раз1 наявност сумшв1в до вщвщування пац1ента СЛ1Д проконсультуватися з лхкарем 
щодо конкретних обставин та ризикхв. В1двздувач1 не допускаються до В1Т у випадку гострих 
прояв1в шфекцшних захворювань, у сташ алкогольного чи наркотичного сп’ян1ння, про що 
медичними пращвниками робиться вщповщний запис в медичнш документацп в установленому 
законодавством порядку.

10. При необхщност проведения у палат невщкладних Д1Й медичного характеру медичнх 
пращвники можуть попросити вщвщувач1в тимчасово залишити палату В1Т. Така вимога 
медичного працхвника е обов’язковою до виконання. Шсля завершения вщповщних дхй 
вщвщувачхв повщомляють про можливють повернення в палату.

11. Вщвщувачам категорично заборонено втручатися в роботу обладнання В1Т, будь-яким 
1ншим чином перешкоджати пронесу лхкування.

12. У випадку порушення в1дв1дувачем вимог, встановлених цим Порядком, допуск тако! 
особи до пащента може бути обмежений за р1шенням лжуючого або чергового л1каря до 
моменту усунення вщв1дувачем порушень, що призвели до такого обмеження. Медичи! 
пращвники не повинш зловживати зазначеним правом та мають забезпечити, щоб ршення про 
обмеження були адекватними та пропорщйними наявним ризикам.

13. Заклад охорони здоров’я забезпечуе максимально сприятлив! умови для вщв1дувач1в з 
метою надання ними п1дтримки пац1ентам.

Директор Медичного 
департаменту В. Кравченко


