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Головному державному санітарному 
лікарю України 

Ігорю Кузіну  

 

                                    Шановний пане Ігорю! 

     Громадська організація «Всеукраїнська асоціація лікарів-профпатологів та 
лікарів медицини праці» засвідчує свою повагу Міністерству охорони здоров’я 
України і Вам особисто та інформує про таке.  

Наша асоціація має понад 400 активних членів, об’єднує лікарів, науковців з 
напрямку медичної галузі «Професійна патологія». Головним завданням галузі є 
збереження здоров’я працездатного населення в Україні, профілактика професійної 
захворюваності, інвалідності та виробничого травматизму. 
 Водночас змушені констатувати, що протягом тривалого часу на рівні МОЗ 
проблеми профпатології в комплексі серйозно не розглядалися. Основи нормативно-

правової діяльності та інституціоналізм «Профпатології» були закладені ще за 
радянські часи та потребують невідкладної актуалізації.  

Асоціація лікарів-профпатологів протягом 2020 року неодноразово вносила 
на розгляд Міністерства пропозиції щодо реформування профпатології і надавала 

пакет розроблених провідними фахівцями «Положень щодо організації 
профпатологічної допомоги в Україні». 

Попри те, що ще 15 лютого 2019 року Наказом №13 ДУ «Центр громадського 
здоров’я» МОЗ України була утворена робоча група по розробці та перегляду  
нормативної бази з питань забезпечення працюючого населення в Україні, в тому 
числі експертизи професійних захворювань, жодного засідання після затвердження 
робочої групи не відбулося. За невідомих обставин, фахівцям так і не вдалося 
спільно продовжити роботу над «Положення про профпатологічну допомогу 
працюючому населенню в Україні», затвердити нові формати експертизи 
професійних захворювань медичних працівників, які продовжують надавати 
медичну допомогу на передовій, в тому числі зазнали виробничого каліцтва, 
нещасних випадків під час війни. 

Питання соціального захисту медиків і питаннями соціальної справедливості 
для всіх працівників з професійною патологією є пріорітетом Державної політики, 
водночас за ці роки Експертна група з питань профілактики неінфекційних хвороб 
та формування здорового способу життя  МОЗ України так і не змогла вирішити чи 
відносяться «Професійні хвороби» до неінфекційних хвороб. 

Крім того, занепокоєння викликає вибірковий перегляд  положень Наказу 
МОЗ України №133 від 25.03.2003 «Перелік спеціалізованих лікувально-



профілактичних закладів, які мають право встановлювати остаточний діагноз 
професійного захворювання» (далі-Перелік) (Наказ МОЗ України від 09.04.2022 
року та  Наказ МОЗ України від 11.05.2022 року). Відповідно до останньої редакції 
до Переліку увійшли установи  і заклади, які не відповідають ліцензійним умовам і 
не здійснюють діяльності за напрямком «Професійна патологія», не мають 
відповідних фахівців лікарів – профпатологів і ліжок профпатологічного профілю 
для здійснення спеціалізованої профпатологічної допомоги, а також жодного 
колегіального штату-експертів які б забезпечили здійснення експертизи професійної 
працездатності. 

Таким чином, включені до Переліку: 
1. ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки 

імені академіка Л.І.Медведя МОЗ України», який впродовж останніх 15 років не 
здійснював лікування і профілактику професійних хворих.. 

2. КНП «Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф.Гербачевського» Житомирської 
обласної ради - не має стаціонарного забезпечення профільного-койко-фонду та 
фахівців-лікарів-профпатологів для проведення діагностики та лікування  
професійної патології відповідно стандартам.  

3. КНП «Херсонська обласна  клінічна лікарня» Херсонської обласної ради – 

впродовж 2 років пандемії COVID-19 не маючи в штаті профпатологая, зверталася 
до лікарів-профпатологів Міського центру профпатології м. Києва (далі-Центр) 
щодо надання консультацій пацієнтам Херсонської області в зв’язку з процедурою 

оформлення гострих арофесійних захворювань медичним працівникам та ін. 
Профпатологія - це наука про захист гідних людей почесних професій і тому, 

ми мусимо її захищати. Це праця шахтарів, електрозварювальників, вчителів і 
медичних працівників, які першими є на передовій в боротьбі з інфекційними 
захворюваннями і гинуть під час війни, виконуючи свої обов’язки. Тому ключовою 
ідеєю реформування цієї галузі має стати безбар’єрність доступу робітників до 
експертизи зі встановлення професійних захворювань і організація 
профпатологічної допомоги на всіх рівнях надання медичної допомоги. 

 

З метою реформування галузі, а також приведення її засад до європейських 
стандартів, ГО «Всеукраїнська асоціація лікарів-профпатологів та лікарів медицини 
праці» вважає за доцільне: 

1. Розробити та затвердити «Стратегічний план розвитку медицини праці в 
Україні» із залученням провідних наукових та практичних медичних кіл. 

2. Привести діюче законодавство у сфері безпеки і охорони здоров’я 
працівників під час роботи у відповідність до затвердженого «Стратегічного плану 

розвитку медицини праці в Україні» та інших нормативно-правових актів з метою 

реформування системи управління охороною праці в Україні та забезпечити 
диспансеризацію працюючого населення. 

3. Внести на Ваш розгляд «Порядок надання спеціалізованої 
профпатологічної допомоги» і «Порядку проведення експертизи при професійних 
захворюваннях» з метою уникнення корупційної складової. 

Просила б Вас дати відповідні доручення опрацювати питання, порушені у 
моєму зверненні та за результатами проінформувати мене.  

 

В свою чергу хотіла б запевнити, що фахівці ГО «Всеукраїнська асоціація 
лікарів-профпатологів та лікарів медицини праці» готові надавати МОЗ України 




