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МОЗ УКРАЇНИ
КОСІВСЬКА МІЖРАЙОННА ФІЛІЯ 

^  ДЕІ)(ЖАВНА УСТАНОВА "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ

ЗДОРОВ»Я УКРАЇНИ"

78600, Івано-Франківська обл., м. Косів, пров. Шевченка 10, тел.: 2-14-83

№ 1126 від 03.12.2019 р

Першому заступнику Голови Верховинської РДА 
Скуматчуку Я.Ю.

Першому заступнику Косівської РДА 
Марчуку Б.

Голові Верховинської районної ради 
Шкіндюку І.

Голові Косівської районної ради 
Ванджураку П.І.

Директору Верховинської КПП ВЛ ВРР 
Ілюку М.Д.

Директору КНП «Косівської ЦРЛ»
Микитюку Д.М.

Направляємо для ознайомлення лист директора ДУ « ІФ ОЛЦ МОЗУ» 
Ецодо організації та проведення профілактичних медичних оглядів.
Додаток : лист від 02.11.2019 р № 09- 15/3667М2.

Начальник філії А.Л.Узюмов
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Начальникам міжрайонних, 
міськрайонних, районної та 
міськміжрайонної філій

В умовах реформування галузі охорони здоров'я в Україні, діяльності Національної 
служби здоров'я України та запровадження нової системи фінансування закладів охорони 
здоров'я, звертаємо Вашу увагу на наступне.

Відповідно до пункту 5 Правил проведення обов'язкових профілактичних медичних 
оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких 
пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних 
хвороб, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23 липня 2002 
року №280 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства охорони здоров’я України від 
21.02.2013 року №150), перелік закладів охорони здоров'я, які за заявницьким принципом 
мають право проводити обов'язкові профілактичні медичні огляди, затверджується 
наказом структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних державних 
адміністрацій.

Для ефективної роботи структурних підрозділів ДУ «Івано-Франківський ОЛЦ МОЗ 
України» був виданий спільний наказ від 02.06.2017 року №53/175/367, пункт 3.1. якого 
зобов’язував нашу установу забезпечити здійснення вибіркового соціально-гігієнічного 
моніторингу проведення профілактичних медичних оглядів.

ДУ «Івано-Франківський ОЛЦ МОЗ України» листом віл 15.06.2017 року №03.1- 
14/2471/12 на виконання спільних наказів від 02.06.2017 року № 53/175/367 та від 
01.06.2017 року № 52/172 (додаток 1) направлено «Орієнтовну схему здійснення 
соціально-гігієнічного моніторингу», але ця робота здійснювалась несистематично і 
більшістю установ неякісно -  порушення не виявлялись, що не відповідає дійсності.

Як наслідок -  заклади охорони здоров’я області всіляко уникають направлення 
декретованих контингентів для бактеріологічного обстеження у ДУ «Івано-Франківський 
ОЛЦ МОЗ України» та її територіальні філії.

Відповідно до спільного наказу Державної установи «Івано-Франківський обласний 
лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» та Департаменту охорони 
здоров'я облдержадміністрації від 01.06.2017 року № 52/172 «Про затвердження Переліку 
заклаїів охорони здоров'я, які мають право проводити обов’язкові попередні та періодичні 
профілактичні медичні огляди, а також профілактичні лабораторні обстеження 
декретованих контингентів», такими закладами в Івано-Франківській області, у тому 
числі, є Державна установа та її територіальні філії. ДУ «Івано-Франківський ОЛЦ МОЗ 
України» акредитована на проведення профілактичних досліджень та має ліцензію на 
медичну практику.

Згідно з пунктом 4.3. наказу Депарга.менту охорони здоров'я облдержадміністрації 
від 18.07.2013 року № 328 зобов'язано керівників закладів та установ охорони здоров'я, 
які проводитимуть обов’язкові медичні огляди, у разі відсутності необхідної лабораторної
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Враховуючи, шо лабораторна база закладів охорони здоров'я, які надають медичну 
допомогу' населенню, здебільшого орієнтована на проведення клініко-діагностичних 
досліджень, необхідних для встановлення діагнозу та призначення лікування, і не має 
фізичної можливості забезпечити в повному обсязі проведення профілактичних медичних 
оглядів окремих категорій працюючих. З метою забезпечення єдиного підходу до 
організації та проведення профілактичних медичних оглядів, просимо ознайомити зі 
змістом цього листа керівників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та 
закладів охорони здоров'я, про що проінформувати у триденний термін ДУ «Івано- 
Франківський ОЛЦ МОЗ України».

Дирекгюр
ІЧднква Н.М, 
Дж>'С Т.Б. 
Свчснко І,Г.

Р.М, Савчук


