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І. ВСТУП 

1.1. Положення визначають основні напрями вдосконалення внутрішнього контролю 

якості та безпеки медичної діяльності, які застосовуються медичними організаціями системи 

охорони здоров'я. Це важливий орієнтир, але складові вказаного Положення не вичерпними, 

для створення відповідного наказу по Медичній організації (закладу) «Про організацію 

внутрішнього контролю якості та безпеки медичної діяльності» (далі – Наказ). 

1.2. Створення та виконання Наказу обов'язкове для Медичних організацій, які 

прагнуть забезпечити безпеку медичної допомоги для пацієнта. 

1.3. У цьому Положенні описана система внутрішнього контролю якості та безпеки 

Медичної організації, яка має охоплювати її діяльність в цілому. 

1.4. Положення розроблено відповідно до Конституції України, законодавства України, 

національного та міжнародного досвіду забезпечення безпеки в сфері медичної діяльності. 

ІІ. ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ МЕДИЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

2.1. Визначення 

Забезпечення Медичною організацією Внутрішнього контролю якості та безпеки 

медичної діяльності є важливим доповненням до зовнішнього, державного контролю якості 

медичної діяльності, особливо в частині забезпечення безпеки та 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, 

він також охоплює функції управління. Внутрішній контроль спрямований на обмеження 

ризиків діяльності Медичної організації, виключення та попередження неприпустимих 

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. 

Згідно з Наказом у Медичній організації створюється чітка організаційна структура і 

система Внутрішнього контролю (що включає систему підзвітності), при якій 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 доводить до працівників значення системи 

Внутрішнього контролю.  Заходи щодо Внутрішнього контролю 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. 



Система Внутрішнього контролю є важливим елементом створення культури безпеки 

Медичної організації. Культура безпеки підтримується керівництвом Медичної організації за 

рахунок створення умов для підвищення професійного рівня медичних працівників, а з боку 

працівників за умови 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. 

2.2. Внутрішній контроль якості і безпеки медичної діяльності сприяє 

забезпеченню належного 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, стаціонарних умовах), та безпосереднього 

огляду пацієнта; 

- рапортування про побічні ефекти застосовування лікарських засобів в рамках 

фарманагляду; 

- 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 в 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. 

2.3. Цілями системи Внутрішнього контролю є забезпечення: 

2.3.1. організації та здійснення медичної діяльності відповідно до законодавчих та 

нормативних актів України, у тому числі порядку надання медичної допомоги на основі 

стандартів та протоколів медичної допомоги; 

2.3.2. дотримання прав громадян у сфері охорони здоров'я, у тому числі на отримання 

необхідного обсягу, безпечної та якісної медичної допомоги відповідно до встановлених 

порядків, протоколів, стандартів надання медичної допомоги; 

2.3.3. дотримання порядку проведення медичних експертиз, медичних оглядів і 

медичних оглядів; 

2.3.4. дотримання вимог щодо безпечного застосування лікарських засобів і 

експлуатації медичних виробів та їх утилізації (знищення); 

2.3.5. контролю за дотриманням медичними працівниками обмежень, необхідних при 

здійсненні ними професійної діяльності відповідно до законодавства України, а також за 

поданням медичним працівником інформації про виникнення конфлікту інтересів керівнику 

Медичної організації. 

2.3.6. організації та здійснення внутрішнього контролю якості та безпеки медичної 

діяльності; 

2.3.7. достовірності і коректності відомостей щодо медичної допомоги, наданої 

пацієнтам, відомостей статистичної звітності або даних моніторингу; 

2.3.8. ефективності та результативності фінансово-господарської діяльності Медичної 

організації, управління правовими, репутаційними та фінансовими ризиками; 

2.3.9. достовірності, повноти, об'єктивності і своєчасності складання та подання 

медичної організацією бухгалтерської та іншої звітності, а також інформаційної безпеки; 

2.3.10. дотримання нормативних правових актів України і встановлених ними 

обов'язкових вимог, установчих і внутрішніх документів Медичної організації. 

2.4. Основні завдання внутрішнього контролю якості та безпеки медичної 

діяльності полягають у тому, щоб забезпечити: 



2.4.1. виконання Медичною організацією та медичними працівниками вимог чинного 

законодавства; 

2.4.2. визначення у внутрішніх документах та дотримання встановлених процедур і 

повноважень при прийнятті будь-яких рішень, які зачіпають інтереси (цінності, потреби) 

Медичної організації, її працівників та пацієнтів (законних представників пацієнтів); 

2.4.3. прийняття своєчасних та ефективних рішень, спрямованих на усунення 

виявлених недоліків і порушень у діяльності Медичної організації; 

2.4.4. організацію і здійснення ефективного управління ризиками медичної діяльності; 

2.4.5. вирішення інших завдань відповідно до вимог законодавства у сфері охорони 

здоров'я. 

2.5. Порядок здійснення Внутрішнього контролю якості та безпеки медичної діяльності 

встановлюється керівником Медичної організації. 

ІІІ. ЛІКАРСЬКА КОМІСІЯ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ МЕДИЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

3.1. Лікарська комісія контролю якості та безпеки медичної діяльності (далі -  

Лікарська комісія) створюється в Медичній організації наказом керівника з метою 

вдосконалення організації надання якісної і безпечної медичної допомоги, прийняття рішень у 

найбільш складних і конфліктних випадках з питань профілактики, діагностики, лікування і 

медичної реабілітації, визначення працездатності громадян і професійної придатності деяких 

категорій медичних працівників, здійснення оцінки якості, обґрунтованості, безпеки та 

ефективності лікувально-діагностичних заходів, у тому числі призначення лікарських засобів, 

обліку пацієнтів при забезпеченні лікарськими препаратами, трансплантації органів і тканин 

людини, медичної реабілітації, а також прийняття рішення по іншим медичним питанням. 

Рішення Лікарської комісії оформляється протоколом і вноситься до медичної 

документації пацієнта.  

Складається Лікарська комісія з лікарів та очолюється керівником Медичної 

організації, або одним з його заступників. 

3.2. У функції Лікарської комісії входить організація і проведення внутрішнього 

контролю якості та безпеки медичної діяльності. 

3.3. Розгляд звернень (скарг) з питань, пов'язаних з наданням медичної допомоги 

громадян у Медичній організації, є однією з функцій Лікарської комісії. 

3.4. При проведенні Лікарською комісією внутрішнього контролю дотримання 

Медичною організацією прав громадян у сфері охорони здоров'я здійснюються наступні 

заходи: 

а) розгляд документів і матеріалів, що характеризують діяльність щодо дотримання 

прав громадян у сфері охорони здоров'я громадян; 

б) розгляд документів і матеріалів, які характеризують організацію роботи з розгляду 

звернень громадян, у зв'язку з викладеним вище у Медичній організації обов'язкова наявність 

наступних документів відносно звернень громадян: 

Наказ про затвердження порядку розгляду звернень громадян; 

Порядок розгляду звернень громадян. 

ІV. НЕОБХІДНА ПЕРЕДУМОВА МЕДИЧНОГО ВТРУЧАННЯ 

4.1. Згідно з законодавством України необхідною передумовою медичного втручання є 

надання інформованої добровільної згоди громадянина (добровільної згоди інформованого 

громадянина) або його законного представника на медичне втручання на підставі наданої 

медичним працівником повної, доступної для розуміння, інформації про цілі, методи надання 

медичної допомоги, пов'язані з цим ризики, про можливі варіанти медичного втручання, про 

його наслідки, а також про прогнозовані результати надання медичної допомоги. 

4.2.  Інформована добровільна згода пацієнта на медичне втручання (далі - ІДЗ) 

служить механізмом захисту особистих прав пацієнта, тому лікар відповідно до законодавства 

перед медичним втручанням (у тому числі: опитування, виявлення скарг, збір анамнезу і т.д.) 

зобов'язаний отримати ІДЗ від пацієнта. У свою чергу громадянин має право на відмову від 

медичного втручання, яка документується належним чином. Проведення медичного 

втручання без згоди людини, навіть якщо таке проводиться медичним працівником, має 

правові ознаки порушення недоторканості особи в формі насильства і, відповідно, потрапляє 

під охоронні правові норми, у тому числі встановлені Карним Кодексом України. 



4.3. Медична допомога повинна надаватися лише при наявності ІДЗ громадянина або 

його законного представника, за винятком випадків, передбачених законодавством України. 

Таким чином, ІДЗ - це не право і не обов'язок пацієнта, це робота Медичної організації 

щодо його інформування та оформлення. ІДЗ - це необхідна попередня умова медичного 

втручання. І якщо пацієнтом ІДЗ на медичне втручання не надано, встановлена форма ІДЗ їм 

не підписана, то медичні працівники не мають права здійснювати будь-яке медичне 

втручання. 

4.5. Відповідні ІДЗ затверджені Наказом МОЗ України N 2837 від 09.12.2020 «Про 

внесення змін до форми первинної облікової документації N 003-6/о та Інструкції щодо її 

заповнення». Наказом передбачено три форми ІДЗ. Для інших видів медичного втручання 

Медична організація розробляє форми ІДЗ самостійно. 

4.6. ІДЗ на медичне втручання або відмова від медичного втручання оформляється в 

письмовій формі, підписується громадянином, одним з батьків або іншим законним 

представником дитини, медичним працівником і міститься в медичній документації пацієнта. 

4.7. Оцінка якості медичної допомоги безпосередньо пов'язана з оформленням 

медичної документації, включаючи ІДЗ. Відсутність належним чином оформленої ІДЗ 

прирівнюється до дефекту надання медичної допомоги і тягне за собою відповідні правові та 

фінансові ризики, а також ризик втрати ділової репутації. 

V. ОБМЕЖЕННЯ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 

5.1. Дотримання медичними працівниками та керівниками Медичних організацій 

обмежень, які стосуються здійснення професійної діяльності у відповідності до законодавства 

України є предметом контролю якості та безпеки медичної діяльності, саме тому контроль з 

боку Медичної організації за дотриманням цих обмежень є однією з цілей системи 

внутрішнього контролю. 

5.2. При проведенні перевірок дотримання медичними працівниками та керівниками 

Медичних організацій обмежень, які застосовуються до них при здійсненні професійної 

діяльності, здійснюються такі заходи: 

а) розгляд документів і матеріалів, які характеризують організацію роботи, 

спрямованої на дотримання обмежень при здійсненні професійної діяльності, в тому числі 

розгляд: 

- договорів про проведення клінічних досліджень лікарських препаратів, клінічних 

випробувань медичних виробів, а також про здійснення медичним працівником педагогічної 

та (або) наукової діяльності; 

- договорів на постачання лікарських препаратів, медичних виробів, витратних 

матеріалів на предмет наявності належно затверджених умов (інструкцій) про застосування, 

призначення, або рекомендації, чи пропозиції використання медичними працівниками та 

пацієнтами певних лікарських препаратів, медичних виробів, витратних матеріалів; 

- затвердженого адміністрацією Медичної організації порядку участі представників 

інших організацій, що займаються розробкою, виробництвом і (або) реалізацією лікарських 

препаратів, медичних виробів, організацій, що володіють правами на використання торгового 

найменування лікарського препарату, організацій оптової торгівлі лікарськими засобами, 

аптечних організацій (їх представників, інших фізичних і юридичних осіб, які здійснюють 

свою діяльність від імені цих організацій) (далі відповідно - Компанія, Представник компанії) 

у зборах медичних працівників та інших заходах, пов'язаних з підвищенням їх професійного 

рівня, або наданням інформації; 

б) огляд приміщень Медичної організації на предмет наявності матеріалів (друкованих 

чи електронних носіїв матеріалів), які містять інформацію рекламного характеру. Наприклад: 

рецептурних бланків, на яких заздалегідь надруковано найменування лікарського препарату, 

медичного виробу, а також зразків лікарських препаратів і медичних виробів для вручення 

пацієнтам, інших матеріалів та їхніх носіїв; 

в) аналіз звернень громадян, стосовно надання недостовірної, неповної або 

викривленої інформації про використовувані при призначенні курсу лікування лікарськими 

препаратами, виробами медичного призначення, включаючи приховування відомостей про 

наявність в обігу аналогічних лікарських препаратів, медичних виробів, або про наявність в 

аптечній організації лікарських препаратів, що мають однакову міжнародну непатентовану 



назву, медичних виробів, включаючи приховування інформації про наявність лікарських 

препаратів і медичних виробів, що мають більш низьку ціну. 


