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Сучасна гастроентерологія — це дисципліна, що швидко розвивається, по�
повнюючись новими науковими розробками, новими даними щодо виникнення,
розвитку, діагностики та лікування хворих із захворюваннями травного каналу.
Смертність від гастроентерологічних захворювань є невеликою порівняно зі
смертністю від серцево�судинних захворювань, але величезна кількість хворих,
високі темпи зростання захворюваності та розповсюдженості патології орга�
нів травлення призводять до частих звернень до лікарів, значного зниження
якості життя, зниження працездатності та інвалідизації.

Питання підвищення якості надання медичної допомоги, профілактики ви�
никнення захворювань та їх загострень потребують чіткої роботи всієї гастро�

ентерологічної служби країни, чіткої роботи кожного лікаря.
З метою удосконалення гастроентерологічної служби робочою групою МОЗ України розроблені нака�

зи, які проходили громадські обговорення (на сайті МОЗ України протягом двох місяців), обговорювали�
ся на засіданнях головних позаштатних спеціалістів областей та були затверджені у 2009 та 2010 р.

Виконання цих наказів буде сприяти підвищенню якості надання медичної допомоги хворим із зазначе�
ною патологією, підвищенню якості підготовки лікарів�гастроентерологів та наближенню вітчизняних
кваліфікаційних характеристик до вимог до лікарів�гастроентерологів, що ставляться в європейських кра�
їнах.

Усі пропозиції фахівців щодо поліпшення роботи гастроентерологічної служби будуть з вдячністю при�
йняті та враховані.

Член�кореспондент НАМН України, 
доктор медичних наук, професор Н.В. Харченко

Удосконалення діяльності гастроентерологічної служби

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ № 1051
28.12.2009 р. м. Київ 

Про надання медичної допомоги хворим гастроентерологічного профілю 

З метою поліпшення якості та ефективності надання медичної допомоги хворим на гастроентероло�
гічні захворювання, подальшого розвитку та удосконалення діяльності гастроентерологічної служби

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити: 

1.1. Схему організації надання поетапної медичної допомоги хворим гастроентерологічного про�
філю (додається). 

1.2. Примірне Положення про республіканський Автономної Республіки Крим (АР Крим), об�
ласний, (міський) гастроентерологічний центр (додається). 

1.3. Примірне Положення про консультативний гастроентерологічний кабінет (додається). 
1.4. Примірне Положення про гастроентерологічне відділення (додається). 
1.5. Примірний перелік спеціального медичного обладнання та інструментарію консультативно�

го гастроентерологічного кабінету (додається). 
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1.6. Примірний перелік спеціального медичного обладнання та інструментарію гастроентероло�
гічного відділення (додається). 

1.7. Кваліфікаційну характеристику спеціаліста зі спеціальності «Гастроентерологія» (додається). 
1.8. Стандартизовані комплекси діагностичних обстежень та обсяг лікувально�профілактичних за�

ходів диспансерного спостереження за хворими гастроентерологічного профілю (додається).
2. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам головних управлінь та

управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адмі�
ністрацій забезпечити:
2.1. Контроль за функціонуванням поетапної системи надання гастроентерологічної допомоги

населенню та надання пропозицій щодо його удосконалення.
3. Уважати такими, що втратили чинність наказ Міністерства охорони здоров’я України від

12.12.2006 р. № 819 «Про організацію гастроентерологічної допомоги населенню України»,
пункт 29.1. додатка до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 20.09.1993 р. № 208
«Тимчасові кваліфікаційні характеристики фахівців з лікарських спеціальностей Частина сьома».

4. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника Міністра Лазоришинця В. В. 

Міністр В.М. Князевич 

Додатки до наказу можна переглянути на офіційному сайті МОЗ України http://www.moz.gov.ua.


