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МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

N 384 24.05.2012 

м.Київ 

Про затвердження та впровадження 

медико-технологічних документів зі 

стандартизації медичної допомоги при 

артеріальній гіпертензії 

 

 
 

На виконання наказу Міністерства охорони здоров'я України від 
19.09.2011 № 597 "Про затвердження Галузевої програми 

стандартизації медичної допомоги на період до 2020 року" 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Уніфікований клінічний протокол первинної, екстреної та 
вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги "Артеріальна 

гіпертензія", розроблений на основі адаптованої клінічної настанови 

"Артеріальна гіпертензія" як джерела доказової інформації про 
найкращу медичну практику, що додається. 

2. Департаменту лікувально-профілактичної допомоги забезпечити 
перегляд та оновлення Уніфікованого клінічного протоколу первинної, 

екстреної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги 

"Артеріальна гіпертензія", затвердженого пунктом 1 цього наказу, не 
пізніше 2015 року. 

3. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам 
управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської 

та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам 

закладів охорони здоров'я, що підпорядковані Міністерству охорони 
здоров'я України, забезпечити: 

3.1. Розробку в закладах охорони здоров'я локальних протоколів 
медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів) на основі 

Уніфікованого клінічного протоколу первинної, екстреної та вторинної 

(спеціалізованої) медичної допомоги "Артеріальна гіпертензія", 
затвердженого пунктом 1 цього наказу, відповідно до Уніфікованої 

методики з розробки клінічних настанов, медичних стандартів, 

уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги, локальних 
протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів) на 

засадах доказової медицини, затвердженої наказами Міністерства 
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охорони здоров'я України та Національної академії медичних наук 

України від 19.02.2009 № 102/18 та від 3.11.2009 № 798/75. 

3.2. Впровадження та моніторинг дотримання в закладах охорони 

здоров'я зазначених локальних протоколів медичної допомоги 

(клінічних маршрутів пацієнта) при наданні медичної допомоги 
пацієнтам. 

4. ДП  "Державний експертний центр МОЗ України" забезпечити 
внесення медико-технологічних документів до галузевого реєстру 

медико-технологічних документів. 

5. Виключити: 

5.1. Пункт 6 Розділу 6, пункт 4 Розділу 10, пункти 3, 5, 6 Розділу 16 
Тимчасових галузевих уніфікованих стандартів медичних технологій 

діагностично-лікувального процесу стаціонарної допомоги дорослому 

населенню в лікувально-профілактичних закладах України, 
затверджених пунктом 1 наказу Міністерства охорони здоров'я України 

від 27.07.98 № 226; 

5.2. Пункт 15 наказу Міністерства охорони здоров'я України від 

30.12.92  № 206 "Про заходи щодо поліпшення якості кардіологічної 
допомоги населенню України"; 

5.3. Підпункт 1.4. пункту 1 наказу Міністерства охорони здоров'я 
України від 02.12.2004  № 593 "Про затвердження протоколів надання 

медичної допомоги за спеціальністю "Нефрологія""; 

5.4. Підпункт 1.6 пункту 1 наказу Міністерства охорони здоров'я 

України від 17.01.2005  № 24 "Про затвердження протоколів надання 

медичної допомоги за спеціальністю "Медицина невідкладних станів""; 

5.5. Підпункти 1.2, 1.3 пункту 1 наказу Міністерства охорони здоров'я 

України від 03.07.2006 № 436 "Про затвердження протоколів надання 
медичної допомоги за спеціальністю "Кардіологія"". 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
Міністра Толстанова О.К. 

Віце-прем'єр-міністр України -Міністр Р.В.Богатирьова 
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