
Медична допомога має бути безпечною:  

системні вимоги до забезпечення якості та безпеки в медичній організації. 

Лікарня має ставити на перше місце безпеку пацієнтів. Основа медицини - це безпека. Наші 

пацієнти очікують від лікарні дотримання найстарішого принципу медичної етики, який 

приписується Гіппократу: «Насамперед не нашкодь», або primum non nocere. 

Яким чином пацієнт може переконатись у тому, що в лікарні (Медичній організації) він 

отримає медичну допомогу з дотриманням усіх канонів безпеки. Пацієнт має знати, що 

діяльність лікарні націлена на безпеку, тоді їй можна довіряти. 

Пацієнт має бути впевненим, що його лікар, уся лікарня, яка забезпечує надання медичної 

допомоги, ставлять на перше місце безпеку пацієнтів у будь-який ситуації, починаючи з 

операційного блоку, в якому мінімальний ризик зараження при проведенні операції, і  

завершуючи лабораторією, яка видає точні результати аналізів. 

Забезпечення безпеки пацієнтів також відбувається завдяки професійності медичної допомоги 

через постійне та регулярне навчання медичних працівників, запобігання інфікуванню, але і 

також завдяки системі швидкого реагування під час пожежі, встановлення плану евакуації 

пацієнтів та навчання навичкам проведення штучного дихання і закритого масажу серця всіх 

співробітників лікарні. Усе це є складовими культури безпеки медичної допомоги. 

Найбільш дієвий рецепт: впровадження Медичною організацією внутрішнього контролю 

якості та безпеки медичної діяльності, яка має стати частиною державного контролю якості та 

безпеки медичної діяльності нарівні з дотриманням прав громадян у сфері охорони здоров'я. 

Внутрішній контроль якості і безпеки медичної діяльності (далі - Внутрішній контроль) - це 

постійно здійснюваний процес на всіх рівнях діяльності Медичної організації, який також 

охоплює функції управління. Внутрішній контроль спрямований на обмеження ризиків 

діяльності медичної організації, виключення та попередження неприпустимих ризиків, 

контролювання умов виникнення ризиків, а також на забезпечення належного порядку 

надання медичної допомоги та дотримання вимог законодавства України, нормативних актів 

Міністерства охорони здоров'я України, зокрема порядків і протоколів надання медичної 

допомоги, та забезпечення професійної діяльності. 



Створення чіткої організаційної структури і системи Внутрішнього контролю (що включає 

систему підзвітності), визначається відповідним наказом керівника, згідно якого кожен 

структурний підрозділ має мати чітко встановлені повноваження і відповідальність, 

забезпечено контроль з боку керівників структурних підрозділів за медичними працівниками і 

за дотриманням ними вимог безпеки медичної допомоги. 

Керівництво Медичної організації постійно доводить до працівників значення системи 

Внутрішнього контролю, визначає що заходи з забезпечення безпеки повинні бути складовою 

частиною відповідних щоденних обов'язків усіх співробітників. 

Внутрішній контроль, як діяльність, здійснювана органами управління Медичної організації, 

його підрозділами та працівниками (тобто в його безперервному процесі), передбачає, перш за 

все, самоконтроль. У зв'язку з цим Медична організація планує і організовує систему 

Внутрішнього контролю таким чином, щоб у повсякденній діяльності її співробітники мали 

можливість самі контролювати, наскільки їх дії відповідають тим вимогам, які встановлені 

внутрішніми документами, розпорядженнями, нормативно-правовими актами, а керівники 

структурних підрозділів могли здійснювати ефективний контроль за діяльністю своїх 

підлеглих і очолюваних ними структурних підрозділів. 

Ефективна система Внутрішнього контролю є важливим компонентом управління 

організацією, забезпечення безпеки медичної діяльності, основою створення культури 

безпеки. 

Важливим елементом створення культури безпеки та системи Внутрішнього контролю з боку 

керівництва Медичної організації є створення умов для підвищення професійного рівня 

медичних працівників, а з боку працівників - ефективне належне виконання своїх обов'язків. 

Наступним елементом Внутрішнього контролю є належно складені документи, які описують 

стандартні операційні процедури, доступні для всіх співробітників, що беруть участь у 

наданні медичних послуг та створенню безпечного медичного середовища. 

Внутрішній контроль якості і безпеки медичної діяльності сприяє забезпеченню виконання 

обов'язкових ліцензійних вимог, які вимагаються від ліцензіата. Він розділяється на контроль 

якості медичної діяльності і контроль безпеки медичної діяльності, які є складовими 

частинами системи Внутрішнього контролю. 



До об'єктів Внутрішнього контролю якості та безпеки медичної діяльності належать: 

- конкретні випадки надання медичної допомоги, сукупність випадків надання медичної 

допомоги, відібраних за тематичними ознаками, на підставі аналізу первинної медичної 

документації та іншої медичної документації, яка стосується окремих види випадків надання 

медичної допомоги (в амбулаторних і стаціонарних умовах), та безпосереднього огляду 

пацієнта; 

- рапортування про побічні ефекти застосовування лікарських засобів у рамках 

фармаконагляду; 

- створення системи повідомлень про небажані медичні інциденти, випадки медичної шкоди 

та сприяння таким повідомленням для подальшого аналізу та усунення в некаральний спосіб. 

Система повідомлень про небажані наслідки медичної допомоги може використати досвід вже 

відомої системи інформування про побічні ефекти застосовування лікарських засобів - 

фармаконагляд; 

- діяльність структурних підрозділів, які надають медичну допомогу і (або) беруть участь у 

супроводі її надання; 

- умови праці медичних працівників, застосування лікарських засобів і експлуатація медичних 

виробів, їх утилізація (знищення), а також дотримання встановлених для медичних і 

фармацевтичних працівників обмежень. 

Забезпечення системи внутрішнього контролю якості та безпеки – ключовий крок до лікарні 

безпечної для пацієнта. На допомогу керівникам Медичних організацій експертами 

Української федерації професійних медичних об’єднань, Всеукраїнської Ради захисту 

прав та безпеки пацієнтів, Лабораторії безпекових стратегій в охороні здоров’я "Інституту 

громадського здоров’я ім. О.М. Марзеєва НАМН України", Української асоціації якості 

медичної допомоги та Національного медичнийого університету імені О. О. Богомольця 

розроблені орієнтири, закріплені в документах, які додаються до цього повідомлення. 

Документи є орієнтовними, не охоплюють усі аспекти діяльності Медичних організацій, тому 

розробники сподіваються на конструктивні зауваження, які обов’язково виникнуть у 



небайдужих представників Медичних організацій, що розпочнуть впровадження заходів 

внутрішнього контролю якості та безпеки медичної допомоги. 

Зауваження просимо надсилати за електронною поштою: medbezpeka@gmail.com та за тел. 

067 448 12 41. 

З повагою, 

Президент Всеукраїнської Ради захисту прав та безпеки пацієнтів 

Віктор Сердюк 

Перелік документів:  

1. Орієнтовні положення наказу: «Про організацію внутрішнього контролю якості та 

забезпечення безпеки медичної допомоги». 

2. План заходів із забезпечення та моніторінгу якості медичної допомоги, безпеки 

пацієнтів та лікарняного середовища у медичній організації. 

3. Контрольний перелік з достовірності діяльності клінічної медичної лабораторії. 

4. Контрольний перелік для оцінки стану інфекційного контролю в закладах охорони 

здоров'я. 

5. ОПЕРАЦІЙНІ КОНТРОЛЬНІ КАРТИ, розроблені на основі контрольного переліку 

ВООЗ з безпеки хірургії. 
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