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             Заповнену таблицю необхідно направити відповіднальному виконавцеві Депаратмету 
охорони здоров'я КМДА Щуриній Ірині Олександрівні за електронною адресою 
doz_ira252@meta.ua та повідомити телефоном за номером (044) 284-08-05.

             Приклад заповнення таблиці наведений у закладці "Приклад".

Інструкція із заповнення таблиці 
"Перелік медичних послуг (процедур), які надаються медичним закладом"

             Таблиця призначена для наповнення даних щодо переліку медичних послуг  (процедур) 
(далі - МП), які надаються медичними закладами (далі - МЗ), відповідного нормативу тривалості 
участі персоналу при їх виконання, а також основних фінансових показників їх вартості.

             Назва та кодування МП визначаються Наказом МОЗ України  від 14.02.2007 року № 67. 
Відповідно таблиця має дві частини:

вказуються МП, які виконує медичний заклад, але вони не були включені до 
Наказу МОЗ № 67. В цьму випадку МЗ пропонує свою назву МП та до якого 
вузлу Наказу № 67 необхідно включити відповідну МП (свій код процедури). 
Після отримання пропозицій від всіх МЗ міста Києва фахівці ДОЗ КМДА їх 
узагальнять та передадуть для затвердження головним спеціалістам міста Києва 
та медичним закладам. За результатами цієї роботи буде сформований єдиний 
режстр МП, які надаються медичними закладами міста Кива.

вказуються МП, які виконує медичний заклад, та які включені до Наказу МОЗ № 
67 

              В імені Excel-файлу, що містить таблицю, необхідно замість 'назва МЗ' вписати назву 
Вашого медичного закладу, наприклад 'Міська дитяка клінічна лікарня №100'.


