
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 

НАКАЗ

м. Полтава №

Про затвердження складу комісії Департаменту 
охорони здоров’я облдержадміністрації 
з визначення показань для отримання 
лікарських засобів і харчових продуктів 
для спеціального дієтичного харчування 
особам, які хворіють на рідкісні (орфанні) 
захворювання (група ендокринних хвороб, 
розладів харчування та порушення 
обміну речовин)

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 
року № 160 «Про затвердження порядку забезпечення громадян, які 
страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та 
відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного 
споживання», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 
22.03.2017 № 160 «Про план заходів щодо забезпечення громадян, які 
страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та 
відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного харчування 
за рахунок місцевих бюджетів», відповідно до розділу І «Переліку рідкісних 
(орфанних) захворювань, що призводять до скорочення тривалості життя 
хворих або їх інвалідивації та для яких існують визнані методи лікування», 
затвердженого наказом МОЗ України від 27.10.2014 року 778, зареєстрованому 
в Міністерстві юстиції України ІЗ листопада 2014 р. за № 1439/26216 та наказу 
МОЗ України від 18.12.2019 року № 2554 «Про утворення та затвердження 
складів міжвідомчих мультидисциплінарних робочих груп»

НАК АЗ УЮ:

1. Затвердити склад комісії Департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації з визначення показань для отримання лікарських засобів і 
харчових продуктів для спеціального дієтичного харчування та відповідних 
розрахунків кількості продуктів спеціального дієтичного харчування особам, 
які хворіють на рідкісні (орфанні) захворювання (розділ хвороби ендокринної 
системи та обміну речовин) - далі Комісія, додається.



2. Засідання Комісії призначається головою комісії по мірі 
необхідності та з залученням фахівців відповідно до нозологічної форми 
орфанного захворювання конкретного пацієнта і оформлюється протоколом 
(зразок протоколу додається).

3. Визнати такими що втратили чинність накази Департаменту 
охорони здоров’я облдержадміністрації від 23.10.2019 року № 958 «Про 
затвердження складу комісії Департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації з визначення показань для отримання лікарських засобів і 
харчових продуктів для спеціального дієтичного харчування особам, які 
хворіють на рідкісні (орфанні) захворювання» та від 11.02.2019 року № 118 
«Про створення комісії».

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В. ЛИС А К



ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом Департаменту 
охорони здоров’я 
облдержадміністрації 
від^.01.2020№  & 0

Склад
комісії Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації з визначення 

показань для отримання лікарських засобів і харчових продуктів для 
спеціального дієтичного харчування особам, які хворіють на рідкісні 

(орфанні) захворювання(гругіа ендокринних хвороб, розладів харчування
та порушення обміну речовин)

Голова комісії - Курилко Ю.В. -  заступник директора Департаменту, 
начальник управління лікувально-профілактичної допомоги населенню та 
медичних кадрів Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації.

Заступник голови комісії - Куделич ЕЮ. - заступник директора 
Департаменту -  начальник управління фінансово-економічної роботи, медичної 
допомоги матерям і дітям та медицини катастроф Департаменту охорони 
здоров’я облдержадміністрації.

Секретарі комісії:
Сідак О.В. -  лікар генетик КПП «Полтавська обласна клінічна 

лікарня відновного лікування та діагностики з обласними центрами планування 
сім’ї та репродукції людини, медичної генетики».

Михайлець В.М. -  завідувач ендокринологічного відділення 
комунального підприємства «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. 
М.В.Скліфосовського Полтавської обласної ради», головний позаштатний 
експерт за фахом ендокринологія Департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації.

||1ії НДфЮфАГт Є :
Члени комісії:;

Кузьм і н 0.1'. - заступник начальника управління лікувально- 
профілактичної допомоги населенню та медичних кадрів - начальник відділу 
лікувально-профілактичної допомоги населенню управління ’лікувально- 
профілактичної допомоги населенню та медичних кадрів Департаменту 
охорони здоров’я облдержадміністрації.

Перогов 1.0. - головний спеціаліст відділу фінансово-економічної 
роботи, медичної допомоги матерям і дітям управління фінансово-економічної 
роботи, медичної допомоги матерям і дітям та медицини катастроф 
Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, головний експерт за 
фахом педіатрія Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації.



Шумейко І.Ф. -  головний спеціаліст терапевт відділу лікувально- 
профілактичної допомоги населенню управління лікувально-профілактичної 
допомоги населенню та медичних кадрів Департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації, головний експерт за фахом внутрішні хвороби 
Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, головний експерт за 
фахом внутрішні хвороби Департаменту охорони здоров’я 
обл держадм і н і страції.

Бриль І.М: - головний лікар комунального підприємства «Обласна 
клінічна лікарня відновного лікування та діагностики з обласними центрами 
планування сім’ї та репродукції людини, медичної генетики Полтавської 
обласної ради», головний позаштатний експерт за фахом медична генетика 
Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації.

Туль О.І. - завідуюча обласним центром медичної генетики 
комунального підприємства «Обласна клінічна лікарня відновного лікування та 
діагностики з обласними центрами планування сім’ї та репродукції людини, 
медичної генетики Полтавської обласної ради».

Моторна І І.М. - завідуюча пульмонологічним відділенням 
комунального підприємства «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. 
М.В.Скліфосовського Полтавської обласної ради», головний позаштатний 
експерт за фахом «Пульмонологія» Департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації.

Волошина В.В. -  завідуюча пульмонологічним відділенням 
комунального підприємства «Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської 
міської ради», головний позаштатний експерт за фахом дитяча пульмонологія 
Де п ар гамету охоро н и з лоро в ’я обл держадм і 11 і страції.

Петренко В.П. завідуюча гастроентерологічним відділенням, 
завідувачка Центром гастроентерології комунального підприємства 
«Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В.Скліфосовського Полтавської 
обласної ради». головний позаштатний експерт зі спеціальності 
«1 астроснтсрологія» Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації.

Черевко І.! . завідуюча ендокринологічного відділення
комунального підприємства «Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської 
міської ради», головний позаштатний експерт за фахом дитяча ендокринологія 
Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації.

Заступник директора Департаменту 
охорони здоров’я облдержадміністрації, 
начальник управління лікувально-профілактичної 
допомоги населенню та медичних кадрів 
Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Ю.В. Курил ко



ДОДАТОК
до наказу Департаменту 
охорони здоров’я 
обл;іержадм і 11 ic i раї іії 
від .: ТО 1.2020 № Ю

Протокол №1 (зразок)

засідання комісії Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації з 
визначення показань для отримання лікарських засобів і харчових продуктів 
для спеціального дієтичного харчування та відповідних розрахунків кількості 
продуктів спеціального дієтичного харчування особам, які хворіють на рідкісні 
(орфанні) захворювання від .20 року

Порядок денний:

1. Визначення показань для отримання лікарських засобів і харчових
продуктів для спеціального дієтичного харчування та відповідних розрахунків 
кількості продуктів спеціального дієтичного харчування особам, які хворіють 
на рідкісні (орфанні) захворювання і мешкають в _____________ .

2. Затвердження розрахунків кількості продуктів спеціального
дієтичного харчування хворим на рідкісні (орфанні) захворювання і мешкають 
в __ ___________.

З першого питання слухали головного позаштатного експерта за фахом

Комісія вирішила: Визначити показання для отримання харчових
продуктів спеціального дієтичного харчування хворим на муковісцидоз:

1.
2_ ) і ії У :

О
3.

4.



З другого питання слухали

Комісія вирішила: затвердити розрахунки кількості продуктів
спеціального дієтичного харчування хворим на муковісцидоз м. Полтави:

№ Хворий Дата

нар оджен ня

Розрахункова 
кількість грамів 

білка  на добу

Роз рахункова 
к ількість  грамів 
білка  на місяць

Розрахункова 
кількість  грамів 

білка  на рік
1.

2 .
О

4.

Голова комісії Ю.В.Курилко

Секретар комісії (ПІ Б)

Члени комісії
1. (ПІ Б)
2. (ПІБ)
з . . (ПІБ)
4. . (ПІБ)
5. (ПІБ)
6. (ПІБ)

і


