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Заклади охорони здоров'я та фізичні 

особи – підприємці, які одержали 

ліцензію на провадження господарської 

діяльності з медичної практики  

 
Щодо ведення електронних  

медичних записів та роботи  

медичних інформаційних систем 

 

 
 

Міністерство охорони здоров’я України висловлює свою повагу та звертається з 

наступним. 

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64 у зв'язку з військовою агресією 

Російської Федерації проти України з 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан.  

Так, з моменту повномасштабного військового вторгнення Російської Федерації        

в Україну потреба в наданні медичної допомоги є життєво необхідною та важливою                      

як для цивільного населення, так і для військових.  

Для того, щоб лікарі та пацієнти не зіштовхнулися з питаннями недостатності 

критично важливих медичних даних, Міністерством охорони здоров'я України було 

ухвалено низку нормативно-правових актів та надано роз’яснення щодо питань ведення 

первинно-облікової медичної документації в електронній та в паперовій формах.  

Принагідно акцентуємо увагу на доцільність та важливість ведення 

електронних медичних записів, якщо непереборні обставини воєнного стану не 

стають на заваді такому процесу. 

Передача медичних даних пацієнтів та їх подальше зберігання та обробка в 

центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я, на відміну від ведення 

первинно-облікової медичної документації, дозволяють забезпечити: 

майже миттєвий доступ (відповідно до прав доступу) до таких даних інших 

користувачів електронної системи охорони здоров’я, для забезпечення більш 

ефективного надання допомоги; 

збереженість медичних даних пацієнта незалежно від обставин непереборної 

сили, які можуть вплинути на збереженість паперових носіїв у закладі охорони здоров’я; 

оперативне накопичення та аналіз щодо обсягу наданих послуг, що забезпечує 

можливість ухвалювати рішення, які сприятимуть більш ефективній організації надання 

медичних послуг та розподілу ресурсів на її забезпечення. 
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Таким чином, відповідальне та своєчасне ведення електронних медичних записів 

за наявності технічної можливості продовжує бути обов'язком медичного працівника                        

і відіграє суттєву роль в організації якісної медичної допомоги в складних умовах 

воєнного стану.  

Зі своєї сторони Міністерство охорони здоров’я України та Національна служба 

здоров’я України, державне підприємство «Електроне здоров’я» забезпечують 

безперебійну роботу центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я, 

захист даних та запобігання втручанням. Своєю чергою, оператори медичних 

інформаційних систем продовжують забезпечувати автоматизацію роботи закладів 

охорони здоров'я та фізичних осіб – підприємців, які одержали ліцензію на 

провадження господарської діяльності з медичної практики (далі – заклади охорони 

здоров’я), а також можливість створювати, переглядати, обмінюватися інформацією в 

електронній формі, зокрема з центральною базою даних електронної системи охорони 

здоров’я. 

Разом із тим відповідно до листа громадської спілки «Асоціація постачальників 

товарів та послуг в сфері інформатизації охорони здоров’я «ІХЕЛС» від 25.04.2022                        

№ 25/04-1 в умовах воєнного часу медичні інформаційні системи зіштовхуються з 

труднощами у вигляді затримки або відсутності оплат від закладів охорони здоров’я при 

забезпеченні продовження фінансування таких закладів за рахунок коштів державного 

бюджету. 

Ураховуючи зазначене, звертаємо вашу увагу на важливість ведення 

електронних медичних записів про пацієнтів (якщо непереборні обставини воєнного 

стану не стають на заваді такому процесу), продовження взаємодії з медичними 

інформаційними системами та дотримання зобов’язань щодо такої взаємодії,                        

у  тому числі стосовно своєчасних оплат наданих послуг. 

Це забезпечуватиме визначені законодавством принципи та правила 

документування стану здоров’я пацієнта, спостережень та обсягу наданої йому 

допомоги, забезпечення збору інформації про здоров’я громадян, передачі медичних 

даних між суб’єктами надання допомоги для покращення її якості та вибору 

оптимальних схем лікування та в цілому покращення якості життя та здоров’я пацієнтів.  

Користуючись нагодою, дякуємо за вашу працю на благо України та 

українського народу! 

 

Бережіть себе та своїх рідних! Україна переможе! 
  

 

 

Заступник Міністра з питань  

цифрового розвитку, цифрових 

трансформацій і цифровізації 

 

 

                          Марія КАРЧЕВИЧ 
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