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Вступ. У першому абзаці у позначенні «ДБН В.2.2-9-99» вилучити «-99»
Пункт 1.3. Посилання на «ВСН 62» замінити посиланням на «ДБН В.2.2-17».
Пункт 1.5. У першому реченні після слів:«кабінети лікарів загальної практики» додати:«Центри
первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (центри ПМСД)».
Розділ 1 «Загальні положення» доповнити новим пунктом 1.6:
«1.6 Заклади охорони здоров´я [1] поділяються наступним чином:
- заклади екстреної медичної допомоги;
- амбулаторно-поліклінічні заклади;
- заклади паліативної допомоги».
Пункт 2.7. Доповнити третім абзацем:
«Їдальні у закладах охорони здоров´я слід проектувати відповідно до ДБН В.2.2-25».
Пункт 2.15. У другому абзаці після посилання на «ВСН 01» доповнити: посиланням на «ДБН
В.2.3-15», далі — за текстом.
Пункт 3.10. Посилання на «ВСН 62» замінити посиланням на «ДБН В.2.2-17».
Пункт 3.15. Останнє речення вилучити.
Пункт 3.28. Викласти у новій редакції:
«3.28 В опорядженні будинків необхідно використовувати матеріали згідно з ДБН В.1.1-7, ДБН
В.2.6-31, ДБН Б В.2.6-33, ДСТУ Б В.2.6-34, ДСТУ Б В.2.6-35, ДСТУ Б В.2.6-36».
Пункт 4.10. Після слів «положенням ДБН В.2.2-9» додати: «, ДБН В.1.1-7».

Пункт 5.1. Замінити позначення «СанПіН 5179» на «СанПиН 5179», «СанПіН 3077» на «СН
3077», «ДержСанПіН 239» на «ДСанПіН 239», «СанПіН 1757» на «СН 1757», «СанПіН 2152» на «СН
2152», доповнити посиланнями на: «ДСанПіН 145, ДСанПіН 259, ДСанПіН 784, ДержСанПіН 1139,
ДСП 201».
Пункт 5.2. Позначення «СанПіН 3077» замінити на «СН 3077», а позначення «ДержСанПіН
239» замінити на «ДСанПіН 239».
Пункт 5.4. Посилання на «СНиП ІІ-4» замінити посиланням на «ДБН В.2.5-28», а позначення
«СанПіН 2605» замінити позначенням «СанПиП 2605».
Пункт 5.10. Слова «ІІІБ, ІІІВ та IVB кліматичних зонах» замінити новими словами: «ІІ, IV, V
кліматичних районах та ІІІБ кліматичному підрайоні (ДСТУ-Н Б В.1.1-27)», а слова: «в межах 130315°, а для ІІВ кліматичних зон 200-290°» замінити новими словами: «в межах сектора горизонту
130-315°, а також для І кліматичного району та ІІІА кліматичного підрайону (ДСТУ-Н Б В.1.1-27) в
межах сектора горизонту 200-290°», далі — за текстом.
Пункт 5.14. Перший абзац доповнити такими реченнями: «Стовбур сміттєпроводу повинен
виготовлятися з негорючих матеріалів, а також мати засоби прочищення, промивання і дезінфекції,
бути герметичним та звукоізольованим від будівельних конструкцій згідно з ДСТУ Б В.2.5-34. Він не
повинен прилягати до приміщень з постійним перебуванням людей або до таких, що потребують
додержання шумового режиму».
Доповнити новим абзацом наступного змісту: «За відсутності сміттєпроводу може бути
обладнаний окремий службовий ліфт для видаляння сміття згідно з вимогами ДСТУ ISO 4190-1».
Розділ 6 «Ліфти». Назву розділу замінити на «Ліфти та інші види механічного транспорту».
Пункт 6.1. Друге речення викласти у новій редакцій: «Всі ліфти та підйомники будинків
закладів охорони здоров´я повинні відповідати вимогам ДБН В.2.2-9, ДСТУ ISO 4190-1; ДСТУ ISO
4190-2; ДСТУ ISO 4190-3».
Додати новий абзац:
«В кожному протипожежному відсіку слід передбачати не менше ніж один пожежний ліфт,
який відповідає вимогам ДСТУ 7201, НПАОП 0.00-1.02, НАПБ Б 01.007».
Пункт 6.2. Перше речення після слів «з розрахунку згідно з.. » доповнити словами «вимогами
НПАОП 0.00-1.02 та вказівками [6]», слова «Методикою розрахунку вертикального транспорту для
житлових і громадських будівель» вилучити.
Розділ 6 доповнити новим пунктом 6.3:
«6.3 За відсутності у будинку ліфтів і неможливості влаштування пандуса слід передбачати
встановлення спеціального підйомника або ліфта, пристосованого для індивідуального користування
відвідувачами на кріслах-колясках згідно з ДБН В.2.2-9. Виходи з нього слід розташовувати в рівні
поверхів, що мають приміщення, які відвідуються інвалідами».
Пункт 7.12. У кінці речення додати посилання:«згідно з вимогами ДБН В.2.5-64».
Пункт 7.13. У кінці речення додати посилання: «ДСанПіН2.2.4-171».
Пункт 7.14. У першому та другому абзацах посилання на «СНиП 2.04.01» замінити
посиланням: «ДБН В.2.5-64», а в першому абзаці посилання на «СНиП 2.04.02»
посиланням на: «ДБН В.2.5-74».

замінити

Пункт 7.31. На початку пункту додати новий абзац: «Системи опалення та внутрішнього
теплопостачання, вентиляції, кондиціонування та охолодження слід проектувати згідно з ДБН В.2.567. Системи аварійної протидимної вентиляції – згідно зі СНиП 2.04.05».
Пункт 7.32. Останнє речення першого абзацу після слова «котельню» доповнити словами
«або інше джерело теплозабезпечення».
Пункт 7.33. Позначення «СНіП ІІ-35» замінити на «СНиП ІІ-35» і доповнити посиланням на:
«ДБН В.2.5-20».
Пункт 7.40. Доповнити новим реченням : «Електричні кабельні системи опалення у бетонних
панелях слід застосовувати згідно з ДБН В.2.5-24».
Пункт 7.53. Посилання на «ГОСТ 2874» доповнити посиланням на «ДСанПіН 2.2.4-171».
Пункт 7.67. Посилання на «СНиП 2.04.08» замінити посиланням на «ДБН В.2.5-20».
Пункт 7.68. Замінити посилання на «СНиП ІІ-4» посиланням на «ДБН В.2.5-28», посилання
на «ВСН 59» посиланням на «ДБН В.2.5-23», а також доповнити посиланнями : «ДБН В.2.5-27,
НПАОП 40.1.1-32».
Другий абзац пункту викласти у новій редакції:
«Кабельні лінії і системи електропроводки повинні відповідати вимогам ДБН В.2.5-23».
Примітку до пункту — вилучити.
Пункт 7.88 . Кінець речення доповнити словами: «із забезпеченням вимог нормативних
документів [8], а розрахунок ємності лінійних споруд мереж зв'язку слід проводити з урахуванням
вимог ВБН В.2.2-45-1».
Пункт 7.101 викласти у новій редакції:
«7.101 Заклади охорони здоров'я повинні обладнуватися системами оповіщення про пожежу та
управління евакуюванням людей відповідно до вимог ДБН В.2.5-56, ДБН В.1.1-7 та НАПБ А.01.003.»
Пункт 7.105 викласти у новій редакції:
«7.105 Усі будинки і споруди закладів охорони здоров'я, перелік яких наведено у додатку А,
слід обладнувати системами автоматичної пожежної сигналізації та автоматичного пожежогасіння
відповідно до ДБН В.2.5-56, ДБН В.2.2-9 та додатка Е цих норм.
Розділ 7 доповнити новим пунктом 7.109:
«7.109. Блискавкозахист закладів охорони здоров'я повинен виконуватись з урахуванням
наявності радіостояків ліній мережі проводового мовлення та щогл антен телебачення згідно з ДСТУ
Б В.2.5-38.»
Розділ 8. Після назви розділу додати у дужках скорочення: «(ЛПЗ)».
Розділ 8. Доповнити новим пунктом 8.160а:
«8.160а До амбулаторно-поліклінічних закладів відносяться:
− заклади первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (далі ― заклади ПМСД),
−

медичні заклади вторинної медичної допомоги або спеціалізовані заклади (далі ─ заклади

ВМД),
− медичні заклади третинної медичної допомоги або високоспеціалізовані заклади (далі ─
заклади ТМД).»
Пункт 8.163. Слово: «поліклініки» у першому реченні замінити словами: «закладу вторинної
медичної допомоги (закладу ВМД)».
Другий абзац викласти у новій редакції:

«За наявності у складі закладу ВМД жіночої консультації і дитячого відділення їх приміщення
проектують відокремленими від інших структурних підрозділів ВМД, а дитяче відділення - із
самостійним входом».
Пункт 8.165. Слово: «поліклінік» замінити словами: «закладів ВМД».
Пункт 8.166. Слово: «поліклініки» замінити словами: «закладу ВМД».
Пункт 8.167. Перший абзац надати у новій редакції: «При обласних закладах третинної
медичної допомоги (закладах ТМД) та відділеннях, що надають амбулаторно-поліклінічну допомогу,
республіканських і обласних лікарень необхідно передбачати пансіонати».
Таблиця 12. У шапці таблиці слово: «поліклініках» замінити на: «закладах вторинної
медичної допомоги (закладах ВМД)».
Примітка. Слова: «консультативних поліклініках» замінити словами: «закладах ТМД», а
слово: «число» замінити на слово: «кількість».
Назву підрозділу «Поліклініки для дорослих» викласти у новій редакції: «Заклади
вторинної медичної допомоги (ВМД) для дорослих».
Пункт 8.169 викласти у новій редакції:
«8.169 Площі приміщень закладів ВМД для дорослих наведені в додатку М, таблиця М.1.»
Назву розділу «Поліклініки для дітей» викласти у новій редакції: «Заклади вторинної
медичної допомоги (ВМД) для дітей»
Пункти 8.171, 8.172, 8.174 викласти у новій редакції:
«8.171 Заклад ВМД для дітей може бути самостійним чи поєднаним з дитячою лікарнею.
8.172 Потужність, структура та склад приміщень закладів ВМД для дітей визначають
завданням на проектування.
8.174 Площу приміщень закладів ВМД для дітей слід приймати за додатком М, таблиця М.4».
Назву підрозділу «Спеціалізовані амбулаторно-поліклінічні заклади» викласти у новій
редакції: «Заклади третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги (ТМД)».
Пункт 8.183 викласти у новій редакції :
«8.183

Високоспеціалізовані

амбулаторно-поліклінічні

заклади

–

заклади

ТМД

(консультативні поліклініки, диспансери, стоматологічні поліклініки, поліклініки нетрадиційних
методів лікування та ін.) - передбачають завданням на проектування».
Назву розділу «Амбулаторії» змінити на: «Центри первинної медичної (медикосанітарної) допомоги (центри ПМСД)».
Пункт 8.186. Слово «амбулаторії» замінити на «центри ПМСД»
Пункт 8.187 викласти у новій редакції:
«8.187 До структури центрів ПМСД входять такі структурні підрозділи:
− адміністративна частина управління;
− господарська частина;
− амбулаторії (як структурні так і відокремлені структурні підрозділи».
До структури амбулаторій можуть входити такі підрозділи:
− медичні пункти з надання долікарської допомоги;
− фельдшерсько-акушерські пункти;
− фельдшерські пункти;
− медичні пункти тимчасового базування.

Функції приміщень, що входять у структуру амбулаторій та кабінетів сімейних лікарів, можна
об’єднувати за наявності обґрунтування. Об’єднання функцій приміщення визначається з урахуванням
3.1 цих норм».
Пункт 8.188 викласти у новій редакції:
«8.188 Площу центрів ПМСД слід приймати згідно з додатком М, таблиця М.6».
Пункт 8.194. Посилання на «СНиП 2.09.04» замінити посиланням на «ДБН В.2.2-28».
Пункт 8.198. Після першого абзацу доповнити новим абзацом:
«Автостоянки автомашин екстреної допомоги слід проектувати згідно з вимогами ДБН В.2.315».
Пункт 8.210. Посилання на «ДержСанПіН 172, ДержСанПіН 173» замінити посиланнями на :
«ДСанПіН 172, ДСанПіН 173».
Пункт 8.217. Слова «для ІІІБ, ІІІВ та VІВ кліматичних зон» замінити такими словами: «для ІІ,
ІІІ, V кліматичних районів та ІІІБ кліматичного підрайону», а також слова «для ІІВ кліматичної зони»
замінити такими словами: «для І кліматичного району та ІІІА кліматичного підрайону».
Пункт 11.22. У кінці другого абзацу посилання на «СНиП 2.09.04» замінити посиланням на
«ДБН В.2.2-28».
Додаток А. Підпункт 1.4. Слово у дужках: «поліклініки» замінити на: «заклади ВМД».
Додаток Б. Вилучити такі нормативні посилання:
«ДБН В.2.5-13-98* Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і
споруд»;
ДСТУ 4216-2003 Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 1:
Випробування на поширення полум’я поодиноко прокладеного вертикально розташованого
ізольованого проводу або кабелю (IEC 60332-1:1993, MOD)
ДСТУ 4217-2003 Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 2:
Випробування на поширення полум’я поодиноко прокладеного вертикально розташованого
ізольованого проводу або кабелю з малим перерізом (IEC 60332-2:1989, MOD)".
ГОСТ 12176-89 Кабели, провода и шнуры. Методы проверки на нераспространение горения
«ВСН

60-89/Госкомархитектуры

Устройство

связи,

сигнализации

и

диспетчеризации

инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования»;
«НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні»;
«ОСП 72/87 Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими
источниками ионизирующих излучений».
Замінити такі нормативні посилання:
«СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация» на «ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній
водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво»;
«СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» на «ДБН В.2.5-74:2013
Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»;
«СНиП 2.04.07-86 Тепловые сети» на «ДБН В.2.5-39:2008 Теплові мережі»;
«СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания» на «ДБН В.2.2-28:2010 Будинки
адміністративного та побутового призначення»;

«СНиП ІІ-4-79 Естественное и искусственное освещение» на «ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне
обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення»;
«ВСН 59-88 Электрооборудование жилых и общественных зданий» на: «ДБН В.2.5-23-2010
Проектування електрообладнання об´єктів цивільного призначення»;
«ВСН 62-91/Госкомархитектуы. Проектирование

среды жизнедеятельности с учетом

потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения» на «ДБН В.2.2-17:2006
Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення».
Позначення документів замінити новими:
Позначення «ДБН В.2.2-9-99» замінити на: «ДБН В.2.2-9-2009»;
позначення «ДБН 360-92*» замінити на«ДБН 360-92**»;
позначення «ДБН В.2.2-3-96» замінити на «ДБН В.2.2-3-97»;
позначення «ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ» замінити на: «ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84)ССБТ»;
позначення «ДержСанПіН 172-96» замінити на «ДСанПіН 172-96»;
позначення «ДержСанПіН 173-96» замінити на «ДСанПіН 173-96»;
позначення «ДержСанПіН 239-96» замінити на «ДСанПіН 239-96»;
позначення «СанПіН 1757-77» замінити на «СН 1757-77»;
позначення «СанПіН 2152-80» замінити на «СН 2152-80»;
позначення «СН 2605-82» замінити на: «СанПиН 2605-82»
позначення «СанПиН 3077-84» замінити на: «СН 3077-84»;
позначення «СанПіН 5179-90» замінити на «СанПиН 5179-90»;
позначення «НРБУ-97» замінити на: «ДГН 6.6.1-6.5.001-98 (НРБУ-97)»
Доповнити такими документами:
«ДБН В.2.2-25-2009 Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства);
ДБН В.2.3-15-2007 Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів;
ДБН В.2.5-27:2006 Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд;
ДБН В.2.5-24:2012 Електрична кабельна система опалення;
ДБН В.2.5-56:2010 Системи протипожежного захисту;
ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування;
ДБН В.2.6-31:2006 Теплова ізоляція будівель;
ДБН В.2.6-33:2008 Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до
проектування, улаштування та експлуатації;
ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Будівельна кліматологія;
ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд;
ДСТУ Б В.2.6-34:2008 Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією. Класифікація і
загальні технічні вимоги;
ДСТУ

Б В.2.6-35:2008

Конструкції зовнішніх

стін

із фасадною

теплоізоляцією та

опорядженням індустріальними елементами з вентильованим повітряним прошарком.
Загальні технічні умови;
ДСТУ Б В.2.6-36:2008

Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та

опорядженням штукатурками. Загальні технічні умови;
ДСТУ ISO 4190-1-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 1. Класи ліфтів І, II, III, VI
(ISO 4190-1:1999, IDT);

ДСТУ ISO 4190-2-2001Установка ліфтова (елеваторна). Частина 2. Ліфти класу IV (ISO 41902:2001, IDT);
ДСТУ ISO 4190-3-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 2. Ліфти службові класу V
(ISO 4190-3:1982, IDT);
ДСТУ 7201:2010 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 72. Ліфти
пожежні (EN 81-72:2003, МОD);
ДСанПіН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною;
ДСанПіН 784-2011 Гігієнічні вимоги до розміщення, облаштування, обладнання та
експлуатації перинатальних центрів;
ДержСанПіН 145-2011 Утримання територій населених місць;
ДержСанПіН 259-2013 Санітарно-протиепідемічні вимоги до закладів охорони здоров'я, що
надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу;
ДержСанПіН 1139-2012 Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що
застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги;
ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від
забруднення хімічними і біологічними речовинами);
НПАОП 0.00-1.02-08 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів;
НАПБ А.01.003-2009 Правила улаштування та експлуатації систем оповіщення про пожежу та
управління евакуацією людей в будинках та спорудах;
НАПБ Б 01.007-2004 Правила облаштування та застосування ліфтів для транспортування
пожежних підрозділів у будинках і спорудах;
НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних
установок;
ВБН В.2.2-45-1-2004 Проектування телекомунікацій. Лінійно-кабельні споруди».
Додаток В «Терміни та визначення»
Термін «Амбулаторія» викласти у новій редакції:
«Амбулаторія – структурний підрозділ центру первинної медичної (медико-санітарної)
допомоги (ПМСД), що призначено для надання достаціонарної медичної допомоги. Має статус
структурних або відокремлених структурних підрозділів центрів ПМСД. [4].
Додаток В доповнити новими термінами:
Заклад охорони здоров’я — юридична особа будь-якої форми власності та організаційноправової форми, основним завданням якої є забезпечення медичного обслуговування громадян на
основі професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників, її відокремлений підрозділ
[1].
Медична допомога — діяльність професійно підготовлених медичних працівників, спрямована
на профілактику, діагностику, лікування та реабілітацію у зв’язку з хворобами, травмами, отруєннями
і патологічними станами, а також у зв’язку з вагітністю та пологами [1].
Медичне обслуговування — діяльність закладів охорони здоров’я та фізичних осіб —
підприємців, які зареєстровані та одержали відповідну ліцензію в установленому законом порядку, у
сфері охорони здоров’я, що не обов’язково обмежується медичною допомогою [1];.

Мережа закладів охорони здоров’я — сукупність закладів охорони здоров’я, що
забезпечують задоволення потреб населення, що проживає на відповідній території, у медичному
обслуговуванні на основі професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників [1].
Заклади екстреної медичної допомоги — заклади охорони здоров´я, які створені з метою
забезпечення потреб населення у екстреній медичній (медико-санітарній) допомозі.
Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (центр ПМСД) — заклад
охорони здоров’я, що створюється з метою забезпечення потреб населення у первинній медичній
(медико-санітарній) допомозі [4].
До складу центрів ПМСД можуть

входити

як

структурні

чи

відокремлені підрозділи

фельдшерсько-акушерські пункти, амбулаторії, медичні пункти, медичні кабінети [1].
Заклади вторинної медичної допомоги (заклади ВМД) — заклади охорони здоров´я, які
створені з метою забезпечення потреб населення у вторинній медичній (медико-санітарній) допомозі.
Надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги забезпечують заклади охорони здоров’я,
якими є:
в стаціонарних умовах — багатопрофільні лікарні інтенсивного лікування, лікарні відновного
(реабілітаційного), планового лікування, хоспіси, спеціалізовані медичні центри;
в амбулаторних умовах — консультативно-діагностичні підрозділи лікарень, центри з
медичних консультацій та діагностики (консультативно-діагностичні центри) [1].
Заклади третинної медичної допомоги (заклади ТМД) — заклади охорони здоров´я, які
створені з метою забезпечення потреб населення у третинній медичній (медико-санітарній) допомозі.
Надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги здійснюється високоспеціалізованими
багатопрофільними або однопрофільними закладами охорони здоров’я [1].
Заклади паліативної медичної допомоги — заклади охорони здоров´я, які створені з метою
забезпечення потреб населення у паліативній медичній (медико-санітарній) допомозі. Надання
паліативної медичної допомоги здійснюється багатопрофільними або однопрофільними закладами
охорони здоров’я.
Екстрена медична допомога — медична допомога, що передбачає здійснення ряду
організаційних, діагностичних та лікувальних заходів з надання своєчасної медичної допомоги
пацієнтам та постраждалим особам, які перебувають у невідкладному стані на догоспітальному та
ранньому госпітальному етапах [1].
Первинна медична допомога — медична допомога, що надається в амбулаторних умовах
або за місцем проживання (перебування) пацієнта лікарем загальної практики-сімейним лікарем і
передбачає надання консультації, проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб,
травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, здійснення профілактичних
заходів; направлення відповідно до медичних показань пацієнта, який не потребує екстреної
медичної

допомоги,

для

надання

йому

вторинної

(спеціалізованої)

або

третинної

(високоспеціалізованої) медичної допомоги; надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого
розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнта, який не потребує екстреної, вторинної
(спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги [1].
Вторинна (спеціалізована) медична допомога — медична допомога, що надається в
амбулаторних або стаціонарних умовах лікарями відповідної спеціалізації (крім лікарів загальної
практики — сімейної медицини) у плановому порядку або в екстрених випадках і передбачає надання

консультації, проведення діагностики, лікування, реабілітації та профілактики хвороб, травм, отруєнь,
патологічних і фізіологічних (під час вагітності та пологів) станів; направлення пацієнта відповідно до
медичних показань для надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги з іншої спеціалізації
або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги [1].
Третинна (високоспеціалізована) медична допомога — медична допомога, що надається в
амбулаторних або стаціонарних умовах у плановому порядку або в екстрених випадках і передбачає
надання консультації, проведення діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних станів,
ведення фізіологічних станів (під час вагітності та пологів) із застосуванням високотехнологічного
обладнання та/або високоспеціалізованих медичних процедур високої складності; направлення
пацієнта відповідно до медичних показань для надання вторинної (спеціалізованої) допомоги або
третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з іншої спеціалізації [1].
Паліативна медична допомога — медична допомога, що надається в амбулаторних або
стаціонарних умовах на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань пацієнтам та членам їх
сімей, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань
пацієнтів».
Додаток Е.
Назву таблиці Е.1 викласти у новій редакції: «Перелік приміщень закладів охорони здоров’я,
які підлягають обладнанню автоматичною пожежною сигналізацією».
У таблиці Е.1 у рядках «палати для хворих», «житлові приміщення», «житлові кімнати» слово
«тепловий» замінити словами «димові або комбіновані».
Примітку 1 до таблиці Е.1 викласти у новій редакції:
«Примітка 1. Вибір оповіщувачів для приміщень, не вказаних у додатку, але які підлягають
обладнанню автоматичною пожежною сигналізацією, виконується згідно з ДБН В.2.5-56».
Додаток М (обов´язковий) «Площа приміщень амбулаторно-поліклінічних закладів»
Таблиця М.1. У назві таблиці слово «поліклінік» замінити словами «закладів ВМД».
Таблиця М.2. Вилучити таблицю.
Таблиця М.3. У назві таблиці слово «поліклінік» замінити словами «закладів ВМД».
Таблиця М.4. У назві таблиці слово «поліклінік» замінити словами «закладів ВМД».
Додаток М. Таблицю М.6 викласти у новій редакції:
«Таблиця М.6 – Площа приміщень центрів ПМСД
Площа приміщення

Площа, м2, не менше

1

2

Загальні приміщення
Вестибюль-гардеробна для відвідувачів з
вбиральнею
Реєстратура:
а) приміщення реєстратора з карткосховищем

0,38 на кожного відвідувача, що одночасно
перебуває в амбулаторно-поліклінічному
закладі, але не менше 12
5 на 1 реєстратора, але не менше 10 ,
1 посада реєстратора на 5 лікарів, що ведуть
амбулаторний прийом

б)приміщення для самозапису (допускається
1)
розміщувати в вестибюлі)

3 на 1 реєстратора, але не менше 10

1)

Приміщення оформляння викликів :
а) кімната виклику лікаря додому

12

б) кімната для медсестер і патронажних сестер

12

Гардероб для пацієнтів

4

Вбиральні для відвідувачів

3

Приміщення для зберігання предметів прибирання
2)
та дезрозчинів

2

2)

Приміщення для зберігання чистої білизни

2
2)

Приміщення для зберігання брудної білизни

2

Адміністративна частина

За відповідним розділом

Господарча частина

За відповідним розділом

Лікувально-профілактичні підрозділи
Амбулаторія:
Кабінет завідуючого амбулаторією

12

Кабінет старшої медсестри

10

Кімната персоналу

8

Приміщення зберігання інвентарю

4

Блок сімейних лікарів :
3)

Кабінет сімейного лікаря

18

Лабораторія 1)

20

Процедурна з гінекологічним кріслом 1)

20

Кабінет психопрофілактичної підготовки вагітних до
пологів 1)

8

Кімната особистої гігієни відвідувачів

5

Процедурна 1)

12

Мала операційна з передопераційною

1)

Кімната тимчасового перебування хворого
Перев’язочна «асептична»
Перев’язочна «септична»
Гіпсова перев'язочна

24+8
1)

1)

22

1)

22

1)

Кімната для зберігання гіпсу

8

22
1)

Чекальня

6
за розрахунком, але не менше 10

Дитячий блок
Вестибюль-гардеробна для відвідувачів

0,38 на кожного відвідувача, що знаходиться в
дитячому відділенні

Ізолятор з шлюзом, тамбуром та вбиральнею

16

Кабінет лікаря-педіатра

15

Процедурна

18

Кабінет для

щеплень4)

12

1)

Масажна для дітей грудного віку
Кабінет здорової дитини1)
Кабінет для збору грудного молока і його обробки1)
Вбиральні для відвідувачів
Чекальня
Стоматологічне відділення
Кабінет лікаря
Відділення денного стаціонару для
догоспітального дослідження і інтенсивного
амбулаторного лікування1). 5)
Відділення (кабінет) фізіотерапії, масажу,
.
лікувальної фізкультури, механотерапії 1) 5)
1)

Клініко-діагностична лабораторія
Відділення (кабінети) функціональної
1)
діагностики
Рентгенівське відділення

15
15
10+6
3
за розрахунком, але не менше 10
18+2
14 на 1 стоматологічне крісло, при збільшенні
кількості крісел площу слід збільшувати на 10
на кожне додаткове крісло
За відповідним розділом
За відповідним розділом
За відповідним розділом
За відповідним розділом
За відповідним розділом

1)

Для кабінету лікаря загальної практики, розташованого поза поліклінікою, набір приміщень
визначається завданням на проектування.
2) Зберігання прибирального інвентарю, мийних та дезінфекційних засобів, чистої білизни, тимчасове
зберігання брудної білизни можливе у спеціальних приміщеннях або у шафах поза виробничими
приміщеннями.
3)
Для кабінету лікаря загальної практики, розташованого поза поліклінікою, набір приміщень
визначається завданням на проектування
4) У разі обслуговування населення більше 800 чоловік передбачається окремий кабінет для
щеплення
5) Мінімальну площу приміщення підрозділу приймати 12 м2
Долучити новий Додаток Ш «Бібліографія» :
«Додаток Ш
(довідковий)
БІБЛІОГРАФІЯ
1. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»
2. Закон України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у
Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві».
3. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.02.2012 № 129 «Про затвердження
Примірних штатних нормативів центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги».
4. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.02.2012 № 131 «Про затвердження
Примірного положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та примірних
положень про його підрозділи».
5. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.02.2012 № 132 «Про затвердження
Примірного табеля оснащення лікувально-профілактичних підрозділів закладів охорони здоров’я, що
надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу».
6.

Методика расчета вертикального транспорта для общежитий, гостиниц, пансионатов,

жилых административных зданий, зданий высших учебных заведений и больничных комплексов. —
М.: ЦПКБА «Союзлифтмаш», 1979. — 42с. (Методика розрахунку вертикального транспорту для
гуртожитків, готелів, пансіонатів, житлових, адміністративних будинків, будинків вищих навчальних
закладів і лікарняних комплексів. — М.: ЦПКБА «Союзлифтмаш», 1979. — 42 с.).

7.

ВСН 01-89/ Росавтотранс. Предприятия по обслуживанию автомобилей (Підприємства з

обслуговування автомобілів).
8.

ВСН 60-89/Госкомархитектуры. Устройство связи, сигнализации и диспетчеризации

инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования (Улаштування
зв'язку, сигналізації та диспетчеризації інженерного обладнання житлових і громадянських будинків.
Норми проектування).
9.

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

10.

Лифты. Каталог-справочник. (Ліфти. Каталог-довідник) – М.,1981

11.

МГСН 4.12-97 Лечебно-профилактические учреждения».

Ключові слова доповнити новими словами та словосполученнями:
центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (центри ПМСД), заклади вторинної
медичної допомоги (заклади ВМД), заклади третинної медичної допомоги (заклади ТМД).
.
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