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Правила комбінування пакетів

Нові пакети медичних послуг

ПРО ЩО ЦЕЙ ВИСТУП
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Пакет послуг

Вимоги до надання послуг

Тип тарифу

за пролікований випадок (ДСГ)
глобальна ставка
капітаційна ставка
за послугу
+ за досягнення результатів

Специфікація послуг

ПАКЕТИ ПОСЛУГ



НОРМАТИВНА БАЗА

1 пакет по COVID-19

34 пакети

1 пакет по вакцинації від COVID-19



ОСОБЛИВОСТІ ПМГ

✓ Оплата за надані послуги

✓ Використання даних ЕСОЗ для формування планової суми 
договору

✓ Встановлення коефіцієнтів за карантинні обмеження

✓ Передача частини ліків з ЦЗ в тариф

✓ Роль місцевих адміністрацій – організація розподілу ліків, 
планування надання послуг



ПМД

+5% за досягнення 
індикаторів по вакцинації -
з 1 червня 2021 року

Первинна та екстрена медична допомога

ЕМД

+5% за досягнення індикаторів по 
правильній маршрутизації пацієнтів 
з підозрою на інсульт та інфаркт - з 1 
червня 2021 року

Коефіцієнти відповідно до рівня 
захворюваності на COVID-19



Профілактика, діагностика, спостереження, лікування 
захворювань та медична реабілітація в амбулаторних 
умовах

Тариф – 143 грн.

Коригувальні коефіцієнти: 
- за консультації; 
- за лабораторні дослідження; 
- за інструментальні дослідження; 
- за хірургічні втручання, проведені амбулаторно; 
- за інші лікувальні процедури.

АМБУЛАТОРНА ДОПОМОГА

Метод оплати - Глобальний бюджет

Планова сума договору розраховується за даними ЕСОЗ * 
коефіцієнт за введення карантинних обмежень



Стоматологічна допомога

Метод оплати - Глобальний бюджет

Планова сума договору розраховується за даними ЕСОЗ * 
коефіцієнт за введення карантинних обмежень

Тариф – 116 грн. за 1 послугу

АМБУЛАТОРНА ДОПОМОГА



Перитонеальний діаліз
в амбулаторних умовах
з 1 липня по 31 грудня 2021 року

метод оплати - капітаційна ставка за 1 особу на день

Тариф
- 806 грн за проведення постійного перитонеального діалізу
- 1 384 грн за проведення апаратного перитонелаьного діалізу

Всі ліки перейшли в тариф, заклади мають проводити закупівлі

Гемодіаліз

на період з 1 квітня по 30 червня 2021 року - глобальна ставка; 
на період з 1 липня по 31 грудня 2021 року - ставка за медичну
послугу
Планова сума договору розраховується за даними ЕСОЗ

Тариф - 2 074 грн за 1 сеанс

ДОПОМОГА ПРИ ХРОНІЧНІЙ ХВОРОБІ НИРОК



ВАГІТНІСТЬ

Ведення вагітності в амбулаторних умовах

Метод оплати - капітаційна ставка на 1 особу на 
місяць

Тариф - 720 грн. за місяць

Пакет для ведення вагітності на рівні 
спеціалізованої допомоги

Планова сума договору розраховується 
за даними ЕСОЗ



ТЕРАПЕВТИЧНІ ТА ХІРУРГІЧНІ ГОСПІТАЛІЗАЦІЇ

Запровадження оплати за випадок: 
І квартал – 5%
ІІ квартал – 10% 
ІІІ квартал – 15% 

381 група ДСГ для врахування складності випадку

СТАЦІОНАРНІ ПОСЛУГИ

Сума договору 
за глобальним 
бюджетом у 2021

глобальна 
ставка 
2020 року 

Тариф - 4 897 грн.



ІНСУЛЬТ: 
Тарифи: 
лікування без проведення тромболізису - 14 698 грн 
з тромболізисом - 54 047 грн 
з тромбекстракцією - 97 821  грн

Всі ліки перейшли в тариф, заклади мають проводити 
закупівлі

ІНФАРКТ: 
Тарифи: 
без стентування – 17 474 грн
з стентуванням – 32 612 грн 

Ліки перейшли в тариф, заклади мають проводити закупівлі. 
Стенти і медичні вироби залишають в централізованих закупівлях

Роль ДОЗ: 
забезпечити розподіл централізовано закуплених ліків та медичних виробів 
згідно з обсягами відповідних медичних послуг, що будуть оплачені у 2021 році

ПРІОРИТЕТНІ ПОСЛУГИ В СТАЦІОНАРІ



НЕОНАТАОЛОГІЯ: 

Тариф – 113.7 тис грн; 25.1 тис грн

Новий коефіцієнт: за готовність надавати медичну допомогу за 
допомогою виїзної неонатальної бригади - 1,194

Роль ДОЗ: 
забезпечити розподіл централізовано закуплених ліків та медичних виробів 
згідно з обсягами відповідних медичних послуг, що будуть оплачені у 2021 році

ПРІОРИТЕТНІ ПОСЛУГИ В СТАЦІОНАРІ

ПОЛОГИ: 

Тариф - 10 382 гривні

Всі ліки перейшли в тариф, заклади мають проводити закупівлі

Підвищуючий коефіцієнт за інтегрованість з неонатальною допомогою



Планова сума договору розраховується за даними ЕСОЗ -
середньомісячна фактична кількість наданих медичних
послуг у 2020 році за даними ЕСОЗ

ПРІОРИТЕТНІ ПОСЛУГИ НА АМБУЛАТОРНОМУ РІВНІ

Мамографія
Гістероскопія
Езофагогастродуоденоскопія
Колоноскопія
Цистоскопія
Бронхоскопія



Хіміотерапевтичне лікування та супровід пацієнтів 
з онкологічними захворюваннями
Глобальна ставка - 25 529 грн за 1 пацієнта на рік
Коригувальний коефіцієнт за лікування дітей

Радіологічне лікування та супровід пацієнтів 
з онкологічними захворюваннями у дорослих та дітей
Глобальна ставка – 36 533 грн за 1 пацієнта на рік
Коригувальний коефіцієнт за використання 
високотехнологічного обладнання 

Лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та 
онкогематологічними захворюваннями у дорослих та дітей 
Глобальна ставка - 54 493 грн за 1 пацієнта на рік
Коригувальний коефіцієнт за лікування дітей

ОНКОЛОГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ

Планова сума договору розраховується за даними ЕСОЗ * коефіцієнт за введення 
карантинних обмежень

Правила контрактування: Спеціалізовані онкологічні заклади можуть укладати 
договір за напрямом амбулаторної допомоги



Стаціонарна психіатрична допомога

Планова сума договору - згідно з даними звіту за 2019 рік, за формою звітності № 10

Тариф – 8 тис грн за 1 госпіталізацію

Коригувальні коефіцієнти: 
F00-F09. Органічні, включаючи симптоматичні, психічни розлади; 
F10-F19. Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактичних речовин; 
F20-F29. Шизофренія, шизотипові стани, маревні розлади; 
F30-F39. Розлади настрою (афективні розлади); 
F40-F48. Невротичні, пов'язані зі стресом та соматоформні розлади; 
F50-F59. Поведінкові синдроми, пов'язані з фізіологічними порушеннями та 
фізичними факторами; 
F60-F69. Розлади особистості та поведінки у дорослому віці; 
F70-F79. Розумова відсталість; 
F80-F83, F85-F89. Розлади психічного розвитку; 
F84. Первазивні розлади психологічного розвитку; 
F90-F98. Розлади поведінки та емоцій, які зазвичай починаються в диятчому та 
підлітковому віці; 
F99. Розлади психіки, неуточнений.

ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я



ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я

Психіатрична допомога, яка надається мобільними
мультидисциплінарними командами

з 1 липня по 31 грудня 2021

1 мобільна мультидисциплінарна команда на одного надавача медичних послуг, 
яка працює в закладі, який законтрактований на стаціонарну психіатричну допомогу

Не більше ніж 1 мобільна мультидисциплінарна команда на 200 000 населення
відповідної адміністративно-територіальної одиниці

1 КОМАНДА: 
▪ 1 лікар-психіатр та/або лікар-психіатр дитячий 
▪ 1 лікар-психолог та/або лікар-психотерапевт та/або психолог 
▪ 1 сестра медична 
▪ 1 фахівець з соціальної роботи та/або соціальний працівник

Роль ДОЗ - надати до НСЗУ інформацію про заклади, в яких буде створено мобільні
мультидисциплінарні команди



ВИМОГИ:

1. НСЗУ укладає договори щодо надання медичних послуг з лікування
дорослих та дітей із туберкульозом з одним надавачем медичних
послуг

2. Лікар-фтизіатр та/або лікар-фтизіатр дитячий, та/або лікар-пульмонолог,
та/або лікар-пульмонолог дитячий – щонайменше 4 особи

ТУБЕРКУЛЬОЗ



Фтизіопульмунологічний диспансер

Лікування ТБ

Амбулаторний пакет

Хірургічний пакет

Для діагностики ТБ та надання допомоги 
пацієнтам, які не мають діагнозу ТБ

Для надання хірургічної допомоги

Коригувальні коефіцієнти: 
▪ за лікування чутливого туберкульозу; 
▪ за лікування резистентного туберкульозу

ТУБЕРКУЛЬОЗ

Для амбулаторного та стаціонарного 
лікування ТБ



Туберкульоз на первинному рівні медичної допомоги

Команда:
▪ Лікар з надання ПМД – 1 особа
▪ Медсестра – 1 особа

Забезпечення взаємодії зі спеціалізованими закладами з
надання фтизіатричної допомоги.
Фтизіопульмунологічний заклад передає ліки на рівень ПМД.

Капітаційна ставка на місяць, яка становить 775 гривні з 
застосуванням коригувальних коефіцієнтів: 
▪ 2,0 - за місяць, в якому пацієнт досяг результату “вилікуваний” і 

“лікування завершено”;
▪ 0,75 - за кожен місяць, в якому пацієнт продовжує лікування

ТУБЕРКУЛЬОЗ



ВІЛ І ЗПТ

Діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом 
імунодефіциту людини (та підозрою на ВІЛ)

з 1 квітня по 30 червня 2021 року як глобальна ставка на місяць
з 1 липня по 31 грудня 2021 року як капітаційна ставка

Сума договору: за даними ЕСОЗ * кор. коефіцієнт за планове
збільшення кількості пацієнтів, який становить 1,2

з 1 квітня по 30 червня 2021 року як глобальна ставка на місяць
з 1 липня по 31 грудня 2021 року як капітаційна ставка

Сума договору: за даними ЕСОЗ * кор. коефіцієнт за планове
збільшення кількості пацієнтів, який становить 1,07

Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок 
вживання опіоїдів із використанням препаратів ЗПТ



ПАЛІАТИВНА ДОПОМОГА

Тариф – 14 066 гривень за один епізод медичної
допомоги пацієнту

Глобальна ставка
Сума договору: за даними ЕСОЗ * 1,2

Стаціонарна паліативна медична допомога 

Мобільна паліативна медична допомога 

Тариф – 13 129 гривень за 1 госпіталізацію

Глобальна ставка
Сума договору: за даними ЕСОЗ * 1,2



РЕАБІЛІТАЦІЯ

Реабілітація немовлят

Опорно-рухова реабілітація

Ураженням нервової системи

Тариф - 7 729 гривень за 1 епізод медичної
допомоги пацієнту, яка становить

Глобальна ставка
Сума договору: за даними ЕСОЗ * 1,2



COVID-19

Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною
хворобою COVID-19

Запроваджується після закінчення карантину

1 заклад охорони здоров’я на 300 000 населення у період з 1 числа
місяця, наступного за місяцем відміни карантину

Готовність до реагування на інфекційні захворювання та епідемії

Тариф - 554 000,72 гривень за укомплектованість медичним
персоналом, медичними виробами та лікарськими засобами

Анестезіологічні медичні команди
Неанестезіологічні медичні команди

Роль ДОЗ – визначити заклад, який забезпечуватиме інфекційну 
готовність



ПМГ-2021 РЕЗУЛЬТАТ СПІЛЬНОЇ РОБОТИ

Консультації із експертною медичною
спільнотою та громадські обговорення:
✓ Понад 50 лікарських організацій, 
✓ Представники громадських організацій
✓ Представники ВООЗ
✓ Представники Європейської Бізнес

Асоціації
✓ Представники Центру контролю та 

профілактики захворювань
Департаменту охорони здоров’я США 
(CDC)

384
3
40

ЕКСПЕРТИ

МІСЯЦІ РОБОТИ

ЗАСІДАНЬ

https://u.to/oRMuGw
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75 707
користувачів на електронній 

платформі Академії НСЗУ
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АКАДЕМІЯ НСЗУ

ЗА 2020 РІК РЕАЛІЗОВАНО:

На навчання зареєструвалося 

71724 користувача.

Навчальні матеріали доступні всім 

користувачам електронної платформи 

Академії, що на кінець року складає 

78523 користувача.

6 модульну програму 

навчання «Клінічне 

кодування в українській 

системі ДСГ»

15 начальних посібників 

по веденню електронних 

медичних записів. 

Партнерський онлайн курс 

«Кращі практики 

управління медичним 

закладом"

У навчанні взяли участь 898 команд 

медичних закладів, що складає

3858 слухачів курсу.



103 279
користувачів на електронній 

платформі Академії НСЗУ

2021 ГОТУЮТЬСЯ ДО ЗАПУСКУ:

ВЖЕ РЕАЛІЗОВАНО:

Інсуліни (цукровий та нецукровий діабет)

Гемодіаліз

Реімбурсація: Психіатрія

Медвисновок про непрацездатність

Кабінет пацієнта (ЕСОЗ)

Медвисновок про народження (для пацієнтів)

Медвисновок про непрацездатність (для 

пацієнтів)

Імунізація

ВІЛ/СНІД/Психи (доступ до даних, правила 

ведення)

Кабінет пацієнта (ЕСОЗ+Дія)

ЗАПЛАНОВАНО:

АКАДЕМІЯ НСЗУ

АКАДЕМІЯ НСЗУ



nszu.gov.ua

nszu.ukr
NSZU_gov

НСЗУ

info@nszu.gov.ua

м. Київ, пр-т Степана Бандери, 19, 04073

NSZU Ukraine


