
 
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

 

Н А К А З  

 
16.05.2014                                                  Київ                                               № 337 

 

Про затвердження Плану заходів Міністерства охорони здоров'я України  

щодо подальшого розвитку медичної допомоги підліткам та молоді на засадах 

«дружнього підходу» на 2014 – 2016 роки 

 

Відповідно до пункту 9 Положення про Міністерство охорони здоров'я 

України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року   

№ 467, на виконання Загальнодержавної програми «Національний план дій 

щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року», 

затвердженої Законом України від 05 березня 2009 року № 1065-VI 

 

НАКАЗУЮ:  
 

 1..Затвердити План заходів Міністерства охорони здоров'я України щодо 

подальшого розвитку медичної допомоги підліткам та молоді на засадах 

«дружнього підходу» на 2014 – 2016 роки (далі – План заходів), що додається.  

 

2..Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги (М. Хобзей)  

забезпечити координацію та контроль за виконанням Плану заходів.  

 

 3..МОЗ Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань 

охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних 

адміністрацій забезпечити реалізацію Плану заходів та щороку до 5 числа 

місяця, наступного за звітним, подавати до Методично-організаційного 

моніторингового центру Національної дитячої спеціалізованої лікарні 

«ОХМАТДИТ» МОЗ України інформацію про хід його виконання.   

 

4..Національній дитячій спеціалізованій лікарні «ОХМАТДИТ»                  

МОЗ України  (Ю. Гладуш) забезпечити моніторинг стану виконання Плану 

заходів та щороку до 10 числа місяця, наступного за звітним, подавати до      

МОЗ України інформацію про хід його виконання. 

 

 



 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра  

О.Толстанова.  
 

 

 

Міністр                                           О. МУСІЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Перший заступник Міністра 

  

Р. Салютін 

 

Заступник Міністра – 

керівник апарату 

 

В. Лазоришинець 

   

Директор Департаменту  

реформ та розвитку медичної 

допомоги          

  

М. Хобзей 

 

 

В.о. директора Департаменту 

інформаційно-організаційного та 

документального забезпечення 

  

 

 

Р. Лихотоп 

 

Заступник начальника Управління 

бухгалтерського обліку 

 

  

 

Л. Рогачова 

 

Завідувач Сектору з питань 

запобігання та виявлення корупції 

  

О. Левченко 

 

Начальник Юридичного 

управління 

 

  

А. Пивоваров 

Керівник Патронатної служби  

Міністра охорони здоров`я  

України                                                               

 

 

В. Кабаков 

 

 

 
 

 

 

Реєстр розсилки: 
до справи – 2 

інші – 27 

                  Членам комісії за списком 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

Войт 

253-72-71 



 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства охорони здоров’я України 

16.05.2014  №  337 

 

План заходів 

Міністерства охорони здоров'я України щодо подальшого розвитку медичної допомоги підліткам та молоді  

на засадах «дружнього підходу» на 2014 – 2016 роки 
 

№ 
Назва заходу Виконавці Термін 

1. Продовжити роботу щодо створення центрів, 

відділень, кабінетів медичної допомоги підліткам та 

молоді, особливо у сільській місцевості 

МОЗ АР Крим, структурні підрозділи з 

питань охорони здоров'я обласних, 

Київської та Севастопольської міських 

державних адміністрацій; 

НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України; 

 

2014 – 2016 рр. 

2. Забезпечити  надання профілактичних послуг 

підліткам та молоді груп ризику щодо ВІЛ-

інфікування, зокрема: 

1) запровадити надання медико-соціальних 

послуг  для підлітків та молоді груп ризику щодо 

ВІЛ-інфікування в роботі усіх КДМ; 

 

 

2) створити КДМ для підлітків та молоді груп 

ризику щодо ВІЛ-інфікування, зокрема  

в м. Донецьк та м. Маріуполь Донецької області; 

 

 

3) впровадити інноваційну інтегровану модель 

 

 

 

МОЗ АР Крим, структурні підрозділи з 

питань охорони здоров'я обласних, 

Київської та Севастопольської міських 

державних адміністрацій; 

 

Департамент охорони здоров'я Донецької 

обласної державної адміністрації; 

НДСЛ ОХМАТДИТ»  МОЗ України 

 

Департамент охорони здоров'я Запорізької 

обласної державної адміністрації; 

 

 

 

2014 – 2016 рр. 

 

 

 

2014 р. 

 

 

 

 

2014-2015 рр. 



профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та підтримки 

молодих жінок групи ризику щодо ВІЛ-інфікування 

в м. Запоріжжі. 

 

НДСЛ «ОХМАТДИТ»  МОЗ України; 

 

3. Запровадити надання медичної допомоги підліткам 

та молоді на основі «дружнього підходу»  

у діяльність центрів первинної медико-санітарної 

допомоги та центрів репродуктивного здоров'я 

МОЗ АР Крим, структурні підрозділи з 

питань охорони здоров'я обласних, 

Київської та Севастопольської міських 

державних адміністрацій; 

НДСЛ «ОХМАТДИТ»  МОЗ України; 

 

2014 – 2016 рр. 

4.  Проводити виїзні семінари-тренінги за модульною 

програмою: «Принципи «дружнього підходу» при 

наданні медичної допомоги підліткам та молоді» 

для спеціалістів первинної ланки та інших закладів 

охорони здоров'я, що надають медичну допомогу 

підліткам та молоді 

МОЗ АР Крим, структурні підрозділи з 

питань охорони здоров'я обласних, 

Київської та Севастопольської міських 

державних адміністрацій; 

НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України; 

 

2014 – 2016 рр. 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовжити підготовку кадрів для роботи в КДМ з 

питань надання медичної допомоги підліткам та 

молоді на засадах «дружнього підходу», для чого: 

 

   1) забезпечити проведення навчання спеціалістів 

КДМ на циклах ТУ з питань підліткової медицини 

та надання медичної допомоги на засадах 

«дружнього підходу»; 

 

 

 

 

 

    2) забезпечити проведення семінарів-тренінгів 

для спеціалістів КДМ за модульною програмою 

 

 

 

 

МОЗ АР Крим, структурні підрозділи з 

питань охорони здоров'я обласних, 

Київської та Севастопольської міських 

державних адміністрацій; 

ХМАПО;  

НМАПО ім. П.Л.Шупика; 

Факультет післядипломної освіти 

Донецького НМУ ім. М. Горького 

 

МОЗ АР Крим, структурні підрозділи з 

питань охорони здоров'я обласних, 

 

 

 

 

2014 – 2016 рр. 

 

 

 

 

 

 

2014 – 2016 рр. 



«Принципи «дружнього підходу» Київської та Севастопольської міських 

державних адміністрацій; 

НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України 

 

6.  Здійснювати роботу з оцінки та переоцінки центрів, 

відділень, кабінетів медичної допомоги підліткам 

та молоді на відповідність статусу «Клініка, 

дружня до молоді» 

 

НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України; 

МОЗ АР Крим, структурні підрозділи з 

питань охорони здоров'я обласних, 

Київської та Севастопольської міських 

державних адміністрацій; 

 

 

7.  Продовжити роботу з подальшого створення 

регіональних організаційно-методичних 

моніторингових центрів та забезпечити ефективну 

їх роботу 

МОЗ АР Крим, структурні підрозділи з 

питань охорони здоров'я обласних, 

Київської та Севастопольської міських 

державних адміністрацій; 

НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України; 

 

2014 – 2016 рр. 

8.  Активно залучати громадські організації, що 

опікуються підлітками та молоддю, до участі у 

плануванні роботи КДМ; моніторингу та оцінці їх 

діяльності 

МОЗ АР Крим, структурні підрозділи з 

питань охорони здоров'я обласних, 

Київської та Севастопольської міських 

державних адміністрацій 

 

2014 – 2016 рр. 

 

 

 

Директор Департаменту реформ 

та розвитку медичної допомоги                                                                                                                        М. Хобзей 


