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Сторінка 1 з 1 

 

ГО «ВПА», ЄДРПОУ: 38825382, р.р. 26006011071115 в ПАТ “Укрсоцбанк” 

Вих. № 25-1216 

від 14 грудня 2016 року 

Супрун Уляні Надії 
виконуючому обов’язки  

Міністра охорони здоров’я України  

 

Вельмишановна Уляно Надіє! 

Звертаємось до Вас з метою наголосити на необхідності впровадження та дотримання в закладах охорони здоров’я України 

локальних протоколів медичної допомоги пацієнтам, а саме: використання оригінальних версій методик, що застосовуються для 

діагностики розладів аутистичного спектру. 

ГО "Всеукраїнська психодіагностична асоціація" (далі ГО “ВПА”), єдина в Україні професійна  асоціація, яка об'єднує 
психологів, що розробляють, адаптують та практично застосовують методики психологічної діагностики (далі психодіагностичні 
методики). 

 Метою ГО “ВПА” є стимулювання розвитку вітчизняної психологічної діагностики та забезпечення кінцевих користувачів, 
зокрема клінічних психологів та лікарів-психологів, сучасними, валідними, надійними психодіагностичними методиками. Члени ГО 
"ВПА" входили до складу мультидисциплінарної робочої групи з опрацювання медико-технологічних документів зі стандартизації 
медичної  допомоги на засадах доказової медицини хворих на аутизм та, згідно листа-звернення МОЗ від 25/09/2014 
№04.01.10/27775, до складу мультидисциплінарної  робочої групи з участі в обробці медико-технологічних документів зі 
стандартизації медичної допомоги за темами: "Мукополісахарідоз", “Хвороба Гоше" і “Фенілкетонурія”. 

Являючись членами Міжнародної комісії з тестів (International Test Commission – http://www.intestcom.org), ми 
дотримуємось високих світових стандартів в розробці, адаптації та використанні психодіагностичних методик. Беручи участь в 
роботі комісій, надаємо коментарі та рекомендації засновані на сучасному міжнародному досвіді використання 
психодіагностичних методик, зокрема, в медичних установах. Наразі в Україні наявна ситуація, коли медичні установи не мають 
механізму закупівлі методик психологічної діагностики, оскільки відсутні бюджетні категорії витрат, до яких можна було б віднести 
витрати на їх придбання. Як приклад, можна навести методику ADOS, яка входить до клінічного протоколу медичної допомоги та 
медичної реабілітації при розладах спектру аутизму (розлади загального розвитку) (наказ МОЗ №341 від 15.06.2015). 

На звернення офіційного розповсюджувача методики ADOS в Україні ТОВ “ОС Україна” в управління організації державного 
контролю якості та безпеки медичних виробів (лист №7 від 02.04.2013), було отримано відповідь Українського медичного центру 
сертифікації (лист від 03.04.2013 №309), що дана методика не є медичним обладнанням і підстав для її реєстрації згідно “Порядку 
державної реєстрації медичної техніки та виробів медичного призначення” немає. В самому листі справедливо зазначено, що 
“запровадження методики ADOS в Україні може бути одним із кроків на шляху допомоги пацієнтам, які страждають на це (аутизм) 
захворювання”. Отже, незважаючи на гостру необхідність в сучасній якісній діагностиці, медичні установи не мають можливості 
закуповувати дану психодіагностичну методику і використовувати її згідно протоколу. Аналогічна ситуація з іншими методиками, 
які повинні застосовуватися згідно протоколів лікування захворювань.  

Звертаємось до Вас з проханням звернути увагу на ці факти та роз'яснити, яким чином і за якими бюджетними статтями 
можливе придбання психодіагностичних методик медичними закладами та організація навчання роботи з ними. 
 

З повагою, 

Бурлачук Л. Ф. 

Президент ГО «ВПА»,  

дійсний член (академік) Національної академії педагогічних наук України, 

професор, завідувач кафедри психодіагностики та клінічної психології КНУ імені Тараса Шевченка 

 


