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Іьзгадакаикслеї

Національною службою здоров'я України розглянуто лист від 03.07.2020
Хе 249/05/2-20 щодо укладення договору
про медичне обслуговування населення
гострою.
програмою медичних гарантій щодо надання медичної допомоги пацієнтам
ЗАВЗ-СоМ-2
з
респіраторною хворобою СОМІР-19, спричиненою коронавірусом
надання медичних послуг «Стаціонарна допомога пацієнтам гострою респіраторною
хворобою СОМІЮ-19, спричиненою коронавірусом ЗАВ8-СоМ-2» в межах своєї
компетенції НСЗУ повідомляє наступне.
Повноваження НСЗУ визначені Законом України «Про державні фінансові
гарантії медичного обслуговування населення» та Положенням про Національну
службу здоров'я України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
27.12.2017 Ме пої.
З урахуванням спроможностей закладів охорони здоров'я України належним
чином забезпечити діагностування та лікування пацієнтів з гострою респіраторною
хворобою СОМІР-19, спричиненою коронавірусом ЗАВЗСоМ-2, НСЗУ уклалає
програмою медичних гараїг
договори про медичне обслуговування населення
щодо надання медичної допомоги за напрямами (пакетами медичних послуг),
пов'язаними
лікуванням пацієнтів з відповідним захворюванням.
Зазначені договори НСЗУ укладає з лікарнями, які внесені до переліку,
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації медикозатвердженого керівником робіт
біологічного
характеру
державного рівня, пов'язаної з поширенням гострої
респіраторної хвороби СОМІЮ-19, спричиненої коронавірусом ЗАВЗ-Сом відповідно
до Постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2020 МІЗЗІ (зі змінами внесеними
від 03.07.2020).
підприємство
(некомерційне
/|Комунальне
що заклад
Звертаємо (увагу,
«Любешівська центральна районна лікарня» Любешівської районної ради не включено
до списку закладів згідно
переліком, затвердженим керівником робіт з ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру державного рівня,
пов'язаної з поширенням гострої респіраторної хвороби СОМІЮ-19, спричиненої
коронавірусом ЗАВ8-СоМ-2 відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від
24.04.2020 МІЗЗІ (зі змінами внесеними від 03.07.2020), що унеможливлює підписання
договору про медичне обслуговування населения за програмою медичних гарантій
допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою
щодо надання медичної
СОМІЮ-19, спричиненою коронавірусом ЗАВЗ-СоМ-2 з надання медичних послуг
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ІВСЬКА РАЙОННА РАЗА,

СЛУЖБА ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

«Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою СОМІР-19,

спричиненою коронавірусом ЗАВЗ8-СоМ-2».
Таким чином, для вирішення питання

щодо внесення закладу Комунальне
«Любешівська
лікарня»
некомерційне
підприємство
районна
центральна
Любешівської районної ради до списку закладів, які визначено керівником робіт з
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру державного
рівня, пов'язаної
поширенням гострої респіраторної хвороби СОМІЮ- 19, спричиненої.
ЗАВ8-Сом-2
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України
коронавірусом
24.04.2020 МІЗЗІ
змінами внесеними від 03.07.2020), рекомендуємо звернутись до
Міністерства охорони здоров'я України та Департаменту охорони здоров'я.
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Спеціаліст відділу кон
мдокументального.

ІДетиренко Катерина
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