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,Щержавна установа (Нацiональний
iнститут фтизiатрiТ i пульмонологiТ
iMeHi Ф. Г, Яновського нацiональноТ
академii медичних наук Украiни>

На виконання пiдпункту l пункту 3 Плану заходiв впровадження та
реалiзацii нового механiзму фiнансового забезпечення надання третинноТ
(високоспечiалiзованоТ) медичноТ допомоги в окремих науково-дослiдних
установах Нацiональноi академii медичних наук УкраIни на 202l piK,
затвердженого наказом НацiональноТ академii медичних наук Украiни вiд 17
березня 202l року Nl t9 кПро заходи щодо впровадження та реалiзацii нового
механiзму фiнансового забезпечення надання третинноТ
(ви со кос пецiал iзо ваноi) медичнот допомоги в okpe]\llt\ науково-дослiдних
установах Нацiональноj академii медичних наук Украiни), керуючись
пунктом 2 спiльного наказу MiHicTepcTBa охорони здоров'я Укра'iни та
Нацiональноi академij медичних наук Украiни вiд 14 травня 202l року Nl
936/35 <Про затвердження примiрного договору про медичне обслуfовування
населення Mix Нацiональною академi€ю медиLlllltх наук Украiни та
державною установою, яка впроваджус та реалiзу€ новий механiзм
фiнансового забезлечення надання третинноi (високоспецiалiзованоТ)
медичноi допомоги в окремих науково-досл iдн и х установах НацiональноТ
академiТ.vедичних наук УкраIни,,. направлясмо ори;iнал Договору No ilЦ
вiд JJ| 21J,Hr' мiж Нацiональною академiсю медIt,Illих наук УкраТriи та
державною установою <Нацiонмьний iнститут t|тttзiатрii i пульмонологii
iMeHi Ф. Г. Яновського Нацiональноi академiТ меди.tllltх наук УкраТни> (лалi

-.Щоговiр), що дода€ться.
Вiдповiдно до пiдлункту l пункту l l .Щоговору та з метою здiйснення

монiторингу виконання умов цього,Щоговору просимо r,r,cnMiH 4о 30 липня
2021 року надати iнформацiю та,/або вжитi заходll llюло виконання умов,
передбачених пiдпунктами 2,4,9,l0,l2, l3, l5, 23, 2J rr1,1lKTy l4 .Д,оговору, у
розрiзi виконання кожного пункту (пiдпункту).

Стосовно виконання пiдпункту l пункту 17 Роздiлу IV (Звiтнiсть
державноТ установи) ,Щоговору iнформуемо, що проскт спiльного наказу <<Про

затвердження Порялку направлення пацiснтiв Bij(tt,llзi](Lto до медичних
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показань в деРжавЕi установи Нацiональноi академii медичних наук УкраiЪи,

у яких впроваджу€ться та реалiзуеться новий механiзм фiнансового
забезпечення надання третинноi (високоспецiалiзованоi) медичноj допомоги,
та порядок надання третинноi (високоспецiа.лiзованоi) медичнот допомоги в

таких установах)) станом на сьогоднi знаходиться на опрацюваннi в

струкryрних пiдроздiлах МОЗ УкраТни.
На перiод до набуття чинностi зазначеного наказу у своТй роботi

рекоменду€мо використовувати чинну нормативно-правову базу, а саме наказ
MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни вiд 28 пютого 2020 року Nэ 586 <Про
затвердх(ення Порядку направлення пацiснтiв до закладiв охорони здоров'я
та фiзичних осiб - пiдприемцiв, якi в установленому законом порядку
одержали лiцензiю на [ровадження господарськоi дiяльностi з медичноi
практики та надаюl ь медичну допомоry вiдповiдного видуl'. заресстрований
в MiHicTepcTBi юстичii Украiни 05 березня 2020 року за Ne 2З5/З45l'8,

На виконання пунктiв 18 та 20 Роздiлу IV (Звiтнiсть державноТ

установи) звiт про медичнi послуги просимо надсилати у встановленi

.Щоговором термiни до Нацiона-льноТ академii медичних наук УкраiЪи з
обов'язковим супроводжуючим листом в паперовому виглядi через загальну
канцелярiю НацiональноТ академiТ медичних наук УкраТни, в електронному
виглядi на електронну алресу вiддiлу реформування та реалiзацiТ пiлотного
проекту щодо змiни механiзму фiнансового забезпечення надання медичноТ

допом оr и : rе Гоtm@аmпч. qov. ua.

Звертасмо вашу увагу, що згiдно з пунктом 20 .Щоговору звiLи
вважаються прийнятими у разi ii погодження уповноваженою особою
замовника. У разi прийняття ta погодження звiту лро медичнi послуги

державну установу буле поiнформовано шляхом надсилання на електронну
адресу. ви,]начен} державною усIановою. cKaHoBaHoi версii погодженого
звiту. lнфорМачiю цодо особи, уповноваженоi НАМН Украiни на
погодження звiтiв про медичнi послуги за ,Щоговорами, буле надiслана
дода,l ково,

На виконання доручення MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд
09.06,202l Ns 07060-06-7/l8l98 щодо забезпечення внесення до електронноТ
системи о\орони здоров я медичних записiв про випадки стацiонарного
лiкування, вимог пiдпункту 2 пункry 17 Договору та наказу MiHicTepcTBa
охорони здоров'я УкраТни вiд 28.02.2020 Nc 587 <Деякi питання ведення
Ресстру медичних записiв, записiв про направлення та речептiв в електроннiй
системi охорони здоров'я), зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицii Украiни
05 березня 2020 року за Л9 236134519, у звiтi про медичнi послуги за звiтнiй
перiод зазначаються yci послуги за,Щоговором, про надання яких станом на
23 годину 59 хвилин останнього дня звiтного перiоду внесено iнформацiю до
електронноi системи охорони здоров'я як заверlценого епiзоду медичноi
допомоги.
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Враховуючи зазначене, просимо у першому сl,ttllоводжуючому листi

до звiту про медичнi послуги надати iнформацiю щодо електронноТ адреси

державноi установи для прийняття сканованих версiй прийнятих та

погоджених звiтiв про медичнi послуги.

.Щодаток: nu !f_upn.
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Гнездiловя,о, 0687l l0798


