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Путівка на фронт 

з гарантіями повернення



Що таке ПДМШ ім. Миколи Пирогова?

ПДМШ ім. Миколи Пирогова – це спільний 

проект МОЗ України, Міноборони України, 

Генштабу Збройних Сил України та БФ «ПДМШ ім. 

Миколи Пирогова» із залучення цивільних медиків 

та допоміжного персоналу для проведення 

діагностики, диспансеризації та надання медичної 

допомоги військовослужбовцям ЗСУ, працівникам 

правоохоронних органів та цивільному населенню, 

що проживають чи проходять військову службу в 

районах проведення АТО, а також в інших регіонах 

України



Правові засади (І)
Меморандум «Про взаємодію в рамках проекту Перший добровольчий 

мобільний шпиталь ім. Миколи Пирогова» від 5 лютого 2016 р.

Повністю з текстом меморандуму можна ознайомитись на сайті ПДМШ за адресою: 

http://www.medbat.org.ua/wp-content/uploads/2017/04/2016_Memorandum_Signed.pdf

http://www.medbat.org.ua/wp-content/uploads/2017/04/2016_Memorandum_Signed.pdf


Правові засади (ІІ)
Наказ МОЗ України «Про організацію направлення медичних працівників, 

які добровільно виявили бажання надати медичну допомогу в районах 

проведення АТО» № 1254 від 18 листопада 2016 р. (із змінами, внесеними 

наказом МОЗ № 590 від 31 травня 2017 р.)

Повністю з текстом наказу можна ознайомитись на сайті ПДМШ за адресою:
http://medbat.org.ua/wp-content/uploads/2017/06/Health_Minister_Order_on_Volunteers_Missions_Updated.pdf

http://medbat.org.ua/wp-content/uploads/2017/06/Health_Minister_Order_on_Volunteers_Missions_Updated.pdf


Правові засади (ІІІ)
Порядок застосування 

медичного персоналу Першого 

добровольчого мобільного 

шпиталю ім. Миколи Пирогова 

під час антитерористичної 

операції (затверджений 

Міністром оборони України 28 

серпня 2016 р.)

Повністю з текстом листа ЦВМУ можна ознайомитись на сайті ПДМШ за адресою: 
http://www.medbat.org.ua/wp-content/uploads/2017/04/Procedure_of_PFVMH_Involvement_in_ATO.pdf

http://www.medbat.org.ua/wp-content/uploads/2017/04/Procedure_of_PFVMH_Involvement_in_ATO.pdf


Де працюють медики-добровольці?

У прифронтових цивільних 

лікарнях
У місцях тимчасової дислокації 

військових частин

На пунктах переходу 

(КПВВ)



Де проживають і харчуються медики 

добровольці?
Безпосередньо у 

військових частинах

У прифронтових 

цивільних лікарнях



Географія ПДМШ

Наші локації в АТО 2014-17 Звідки походять пироговці?



Скільки триває одна ротація?

Як правило, відрядження триває один місяць. 
(Відповідно до Інструкції Мінфіну "Про службові відрядження в межах України та за

кордон", строк відрядження не може перевищувати 30 календарних днів, за винятком

випадків, передбачених постановою КМУ від 02.02.2011 № 98).



Як легалізують медиків-добровольців в АТО?

1) На підставі наказу МОЗ від 18.11.2016 за № 1254 медик-доброволець 

ПДМШ оформляє відрядження «в розпорядження штабу АТО на 

території Донецької та Луганської областей» за основним місцем 

роботи.

2) Штаб АТО видає наказ по стройовій про прибуття медика-

добровольця ПДМШ в район проведення АТО (для тих, хто працює в 

місцях тимчасової дислокації в/ч).

3) Наказом Головного лікаря цивільної лікарні в районах проведення АТО 

медика-добровольця ПДМШ допускають до роботи (у разі роботи в 

прифронтових цивільних лікарнях).

4) По завершенню відрядження штаб АТО видає наказ по стройовій про 

вибуття медика-добровольця з району проведення АТО (для тих, хто 

працює в місцях тимчасової дислокації в/ч).

5) Керівник антитерористичної операції (для тих, хто працює в місцях 

тимчасової дислокації в/ч)) або керівник АТЦ при СБУ (для тих, хто 

працює в прифронтових цивільних лікарнях) видає наказ про 

залучення медика-добровольця до проведення АТО.



Чи передбачені пільги для медиків-

добровольців?

Медики-добровольці ПДМШ ім. Миколи Пирогова мають 

право на отримання статусу учасника війни. 

Цей статус оформлюють місцеві органи соціального захисту 

на підставі витягу з наказу керівника АТО або керівника АТЦ 

про залучення медика до проведення АТО на території 

Донецької та Луганської областей та інших документів, 

передбачених постановою КМУ № 739 від 23 вересня 

2015 року «Питання надання статусу учасника війни 

деяким особам».

Пільги для учасників війни передбачені ст. 14 Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту».



Хто пройшов через ПДМШ за 2,5 роки?

Парамедики та лікарі, медсестри та кандидати медичних наук, підприємці та

водії, фельдшери та завідувачі відділеннями, головні лікарі медзакладів,

головний серцево-судинний хірург ДУС, головний офтальмолог МОЗ

України, професори НМАПО ім. П.Л. Шупика, ОНМедУ та Київського

НМУ ім. О.О. Богомольця і навіть заступник міністра охорони здоров’я.



Чим допомагає медикам-добровольцям БФ 

«ПДМШ ім. Миколи Пирогова»?

➢ Документальний супровід та юридична 

підтримка

➢Організаційна підтримка

➢ Інформаційна підтримка

➢ Логістична підтримка

➢ Заохочення та нагороди

➢Підтримка ліками та медобладнанням

➢ Лобіювання інтересів та промоція медиків-

добровольців ПДМШ



Як записатися в добровольці?
Просто заповни «форму запису у добровольці» на сайті ПДМШ

www.medbat.org.ua

http://www.medbat.org.ua/


Красномовні цифри

Більше 20 000 пацієнтів

30 ротацій, більше 350 добровольців,

більше 40 локацій в районах проведення АТО,

88 – отримали статус учасника бойових дій, сотні – учасників війни,

26 відзначені державними нагородами, зокрема троє стали заслуженими лікарями України,

96 – медалями Міноборони «За сприяння Збройним Силам України»,

13 – відзнакою Міноборони - нагрудним знаком «Знак пошани»

жодного “двохсотого”



Чекаємо на вас в АТО



Більше інформації на сайті 

http://medbat.org.ua

та у Фейсбуці

https://www.facebook.com/1mobilehospital

http://medbat.org.ua/
https://www.facebook.com/1mobilehospital

