
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 521

26.07.2006
м.Київ

Про затвердження Протоколів діагностики та лікування захворювань та травм опорно-
рухового апарату у дітей

На виконання доручення Президента України від 6 березня 2003 року №1-1/252 та з
метою уніфікації вимог до обсягів і якості надання медичної допомоги дітям із
захворюваннями та травмами опорно-рухового апарату

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Протоколи діагностики та лікування захворювань та травм опорно-

рухового апарату у дітей (далі - Протоколи):
1.1. Протокол діагностики та лікування дисплазії кульшових суглобів та вродженого

звиху стегна (додається);
1.2. Протокол діагностики та лікування природженої м'язової кривошиї (додається);
1.3. Протокол діагностики та лікування природженої клишоногості у дітей (додається);
1.4. Протокол діагностики та лікування плоско-вальгусної стопи (додається);
1.5. Протокол діагностики та лікування диспластичного спонділолістезу (додається);
1.6. Протокол діагностики та лікування хворих на сколіоз (додається);
1.7. Протокол діагностики та лікування хворих на юнацький кіфоз хребта, юнацький

остеохондроз хребта (додається);
1.8. Протокол діагностики та лікування хвороби Легг-Кальве-Пертеса (додається);
1.9. Протокол діагностики та лікування транзиторного синовіту кульшового суглобу у

дітей (додається);
1.10. Протокол діагностики та лікування пологового (акушерського) паралічу руки

(додається);
1.11. Протокол діагностики та лікування травматичних вивихів у дітей (додається);
1.12. Протокол діагностики та лікування перелому лопатки (додається);
1.13. Протокол діагностики та лікування переломів ключиці (додається);
1.14. Протокол діагностики та лікування переломів плечової кістки (додається);
1.15. Протокол діагностики та лікування переломів передпліччя (додається);
1.16. Протокол діагностики та лікування переломів кісток зап'ястя, п'ястя, кисті

(додається);
1.17. Протокол діагностики та лікування переломів кісток тазу (додається);
1.18. Протокол діагностики та лікування переломів стегнової кістки (додається);
1.19. Протокол діагностики та лікування переломів надколінника (додається);
1.20. Протокол діагностики та лікування переломів кісток гомілки (додається);
1.21. Протокол діагностики та лікування переломів кісток стопи (додається);
1.22. Протокол діагностики та лікування ушкоджень сухожиль кисті та пальців у дітей

(додається).
2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам Головних

управлінь охорони здоров'я Дніпропетровської, Львівської та Черкаської, управління
охорони здоров'я та курортів Вінницької, управління охорони здоров'я та медицини
катастроф Одеської та управлінь охорони здоров'я обласних державних адміністрацій,
Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської та управління
охорони здоров'я Севастопольської міських державних адміністрацій:



2.1. Забезпечити впровадження у діяльність закладів охорони здоров'я Протоколів
починаючи з серпня 2006 року.

2.2. Щороку до 1 січня направляти до Міністерства охорони здоров'я України пропозиції
щодо внесення змін та доповнень до Протоколів.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Гайдаєва Ю. О.

Міністр                                                                                           Ю.В.Поляченко


