
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ
УКРАЇНИ

ПОС ТАНОВА

від 05 січня 2021 р.  № 1

Київ

Деякі питання розслідування випадків смерті окремих категорій медичних працівників

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що положення розділу “Процедура розслідування випадків смерті
медичних працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я, що
надають первинну, екстрену, а також в стаціонарних умовах вторинну
(спеціалізовану) і третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу пацієнтам з
гострою респіраторною хворобою    COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-
CoV-2, внаслідок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2” Порядку розслідування та
обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. №  337
(Офіційний вісник України, 2019 р., №  34, ст. 1217), застосовуються у разі смерті
медичних працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я, що
надають первинну, екстрену, а також в стаціонарних умовах вторинну
(спеціалізовану) і третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу пацієнтам з
гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-
CoV-2, внаслідок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2, що настала під час д�
карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, та протягом трьох місяців з
дати його відміни.

2. Надати Міністерству охорони здоров’я повноваження щодо роз’яснення вимог
розділу “Процедура розслідування випадків смерті медичних працівників державних і
комунальних закладів охорони здоров’я, що надають первинну, екстрену, а також в
стаціонарних умовах  вторинну (спеціалізовану) і третинну (високоспеціалізовану)
медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою    COVID-19,
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, внаслідок інфікування коронавірусом SARS-
CoV-2” Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних
захворювань та аварій на виробництві.

3. Внести до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних
захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 17 квітня 2019 р. № 337 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 34, ст. 1217), і
Порядку здійснення страхових виплат у разі захворювання або смерті медичних
працівників у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19,
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та визначення їх розмірів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 р. №  498 “Деякі питання
надання страхових виплат у разі захворювання або смерті медичних працівників у
зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою
коронавірусом SARS-CoV-2” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 51, ст. 1598), зміни,
що додаються.

        Прем’єр-міністр України                                   Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 73

Зміни, що додаються:
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