
 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

21.12.2012 N 1082 

м.Київ 

Про внесення змін до наказу Міністерства 

охорони здоров'я України від 09 липня 2004 

року № 355 

 

 

 

З метою поліпшення надання медичної допомоги дітям із первинними імунодефіцитами 

НАКАЗУЮ: 

1. Унести до Протоколів лікування дітей за спеціальністю "Дитяча імунологія", затверджених наказом 

Міністерства охорони здоров'я України від 09 липня 2004 року №355, такі зміни: 

1.1. Пункт А) розділу 3 "Лікування" Протоколу лікування дітей зі спадковою гіпогаммаглобулінемією 

- слова "внутрішньовенним імуноглобуліном" замінити словами "імуноглобуліном людини нормальним для 

внутрішньовенного введення, який не потребує додаткового розведення та не піддавався при виробленні 

хімічній обробці"; 

- слова "Препарати внутрішньовенного імуноглобуліну: "Сандоглобулін" виробництва "Новартіс", 

"Імуноглобулін нормальний людини для внутрішньовенного введення" виробництва "Біофарма" та інші" 

виключити. 

1.2. Пункт А) розділу 2 "Діагностичні критерії" Протоколу лікування дітей із комбінованими 

імунодефіцитами доповнити новим абзацом такого змісту: 

"- клінічні ознаки синдрому Омена: гарячка, ексфоліативна еритродермія, алопеція, генералізована 

лімфаденопатія, гепатоспленомегалія в періоді новонародженості або в перші місяці життя". 

1.3. Пункт Б) розділу 3 "Лікування" Протоколу лікування дітей із комбінованими імунодефіцитами, 

доповнити новим абзацом такого змісту: 

"- Імуносупресивна терапія при клінічному фенотипі синдрому Омена (циклоспорин 15 мг/кг/добу) 

внутрішньо". 

1.4. Розділ 3 "Лікування" Протоколу лікування дітей із хронічним дитячим гранулематозом доповнити 

новим пунктом такого змісту: 

Д) "Імуномодулююча терапія: інтерферон - гамма в початковій дозі 50 мкг/м2 підшкірно 3 рази на тиждень 

(для дітей з площею тіла 0,5 м2 - 1,5 мкг/кг 3 рази на тиждень). У разі неефективності початкової дози - 

збільшення дози інтерферону-гамма до отримання клінічної відповіді". 

2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) 

охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам 

закладів охорони здоров'я, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров'я України, 

забезпечити контроль за виконанням цього наказу, починаючи з 01 січня 2013 року. 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра О. Толстанова. 

Віце-прем'єр-міністр України - 

Міністр 

Р. Богатирьова 

 


