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м. Київ

Учасники Великої Ради Всеукраїнського Лікарського Товариства,
яка відбулась в рамках XVI Конгресу Світової Федерації
Українських Лікарських Товариств
 обговоривши актуальну ситуацію в охороні здоров’я України,
 беручи до уваги
приклади інших країн, що можуть бути
використані як взірці,
 усвідомлюючи важливу роль і відповідальність лікарів за
здоров’я нації і
 прагнучи всіма силами до змін на краще в національній
охороні здоров’я

констатують,

що

 здоров’я нації є конкурентною перевагою та неодмінним
чинником соціально-економічного зростання держави, важливою
складовою національної безпеки;
 вимирання населення України, втрата її людського потенціалу,
а відтак перспектив національного розвитку, триває близько
трьох десятиліть, в тому числі через неспроможність
національної охорони здоров’я;
 формування ефективної системи охорони здоров’я має бути
одним з головних завдань політичного керівництва держави і
потребує мобілізації зусиль усього суспільства;
 метою національної політики охорони здоров’я є створення
умов для збереження, відновлення і зміцнення людського
потенціалу держави та здоров’я людини як найвищої соціальної
цінності, збільшення тривалості якісного життя громадян;
 засадничими
здоров’я
є

принципами
національної
політики
охорони
законність,
співробітництво,
паритетність,
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відкритість, наступництво, сталий розвиток, об’єктивність,
ефективність та підзвітність1;
 попередні
реформи,
які
здійснювались
на
локальному,
регіональному і національному рівні, не набули системного
характеру і завершеності, але отриманий досвід є цінним для
визначення наступних кроків;
і в той же час н а г а д у ю т ь , що
 зазначені принципи
порушуються;

повсякчас

не

дотримуються

і

грубо

 всупереч
узаконеній
повній
безоплатності
медичного
обслуговування майже 3% сімей щорічно зазнають фінансової
катастрофи в наслідок хвороби, а понад 90% вважають таку
небезпеку реальною для себе;
 галузь стрімко втрачає людський потенціал та занурюється в
кризу кадрового забезпечення через вкрай низький рівень
оплати праці;
 суспільству нав’язується негативне ставлення до лікарів і
медичних працівників в цілому, а останні знаходяться у
принизливому становищі залежності від прямої оплати своїх
послуг з боку пацієнтів;
 діяльність рівнів, гілок і органів влади не скоординована,
спостерігаються ознаки перебирання органами влади на себе
невластивих повноважень в охороні здоров’я та нехтування
законними повноваженнями інших центрів влади у цій сфері,
вульгарні підходи до децентралізації управління в охороні
здоров’я ведуть до самоусунення держави і її лідерів від
відповідальності за дотримання Конституційних гарантій у
сфері охорони здоров’я;
 добір керівних кадрів у галузі відбувається кулуарно,
компетентність претендентів на зайняття посад на усіх рівнях
практично не враховується, що спричиняє неякісний мікро- і
макроменеджмент, стримує розвиток та унеможливлює ефективне
використання ресурсів галузі;
 вплив громадян і широкої медичної спільноти на прийняття
рішень є вкрай обмеженим, відповідальні рішення приймаються
у недемократичний спосіб, або взагалі одноосібно;
 намагання міжнародної спільноти, донорських організацій
надати допомогу у розвитку охорони здоров’я України
марнуються
через
нерозуміння
національного
контексту
визначення цих принципів дано у законопроекті «Про засади державної
політики охорони здоров’я» (реєстр. № 2409а)
1
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донорами, а також значною мірою через низьку компетентність
виконавців грантів;
 здобутки національної системи охорони здоров’я, поколінь
українських медиків, закладів та громад, досвід попередніх
реформ, повністю відкидаються, активно насаджується ідея
меншовартості українських медиків, науковців і організаторів
охорони здоров’я, їх нездатності запропонувати суспільству
продуктивні
і
об’єднавчі
ідеї
побудови
в
Україні
національної СОЗ;
 наукова і правдива експертна думка активно витісняється
галасливою політтехнологічною пропагандою з використанням
штучно створеного псевдо-експертного середовища, вплив на
формування державної політики охорони здоров’я з боку
національної медичної науки зведено нанівець, лишаються без
уваги висновки і рекомендації авторитетних міжнародних
експертних організацій;
 значною мірою вказана ситуація зумовлена несформованістю
інституцій медичного професійного самоврядування в Україні,
а відтак неможливістю ефективного обстоювання прав пацієнта
і медичного працівника, задекларованих Всесвітньою медичною
асоціацією.
Доповненням до
Всеукраїнського

сказаного Велика Рада
Лікарського Товариства

утверджує,

що

 медична спільнота України має потужний науковий і експертний
потенціал та з повагою ставиться до думки і досвіду колег
усього світу.
 Українським
експертним
середовищем
розроблено
низку
системотворчих законопроектів, які отримали підтримку усіх
політичних сил, представлених у Комітеті ВРУ з питань охорони
здоров’я.
 Концепція побудови нової національної моделі охорони
здоров’я України, розроблена МОЗ у форматі широкого
публічного діалогу одразу після революції гідності, також
одностайно підтримана медичним і науковим істеблішментом
Колегії МОЗ у липні 2016 року.
і

заявляє

про

необхідність:

 прийняття
комплексу
системотворчих
законопроектних
напрацювань Комітету ВРУ з питань охорони здоров’я;
 затвердження
вищезгаданої
Концепції
національної моделі охорони здоров’я;

побудови

нової
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 підвищення рівня фінансування галузі охорони здоров’я з
державного бюджету до не менше 3% від ВВП з наступним
щорічним збільшенням цього показника та вжиттям заходів щодо
підвищення ефективності використання коштів у охороні
здоров’я, зокрема, через подолання розпорошеності фінансових
пулів та впровадження контрактної («страхової») моделі
медичного обслуговування населення;
 збалансування обсягів державних гарантій у сфері охорони
здоров’я
та
можливості
їх
фінансування,
припинення
перекладання відповідальності на медичних працівників і
громади за недофінансування медичної допомоги;
 розвивати профілактичні заходи охорони громадського здоров’я
та розвиток медичного обслуговування на принципах первинної
медико-санітарної допомоги.
Для реалізації заявленого вище Велика рада
Всеукраїнського Лікарського Товариства
ЗВЕРТАЄТЬСЯ
до Президента України щодо:
 невідкладного ініціювання створення Національного інституту
здоров’я;
 встановлення професійного свята «День медичного працівника»
9 серпня у день св. Пантелеймона;
 перегляду принципів відзначення державою працівників галузі
охорони здоров’я України та встановлення державних нагород
відповідних духові часу;
до Верховної Ради України, Комітету Верховної Ради України з
питань охорони здоров’я щодо:
 невідкладного розгляду та ухвалення пакету напрацьованих
Комітетом Верховної Ради України з питань охорони здоров’я
разом з провідними українськими експертами системотворчих
законопроектів
побудови
національної
системи
охорони
здоров’я, зокрема «Про засади державної політики охорони
здоров’я в Україні» реєстр. №2409а; «Про організацію
медичного обслуговування населення в Україні» реєстр. №4456;
«Про внесення змін до бюджетного кодексу щодо удосконалення
законодавства
України
з
питань
фінансування
охорони
здоров'я» реєстр. №4457; Проект Закону «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо удосконалення
законодавства з питань охорони здоров'я» реєстр. №2309а-Д;
«Про лікарські засоби» №2162-д; «Про загальнообов'язкове
державне соціальне медичне страхування» реєстр №4981-1;
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 подання і внесення до порядку денного законопроекту «Про
лікарське самоврядування»;
 ініціювання перегляду Державного
фінансування охорони здоров’я;

бюджету

України

щодо

 розгляду питання ефективності грантової та інвестиційної
підтримки розвитку галузі охорони здоров’я України з боку
донорських та міжнародних фінансових організацій;
до Кабінету Міністрів та МОЗ України щодо:


невідкладного розгляду та ухвалення Концепції побудови
нової
національної
моделі
охорони
здоров’я
України,
розробленої МОЗ разом з Комітетом ВРУ з питань охорони
здоров’я, консенсусно підтриманої Колегією МОЗ, та наступною
у стислі терміни розробкою стратегії та 7-и річного плану її
реалізації;

 започаткування
розробки
соціальної
програми
державних
гарантій у сфері охорони здоров’я («пакету гарантованих
послуг») та заходів щодо детінізації економіки охорони
здоров’я з урахуванням справедливого розподілу тягаря витрат
пацієнтів на медичне обслуговування, економічних стимулів
для громадян щодо відповідального ставлення до власного
здоров’я та ефективної реалізації гарантованої державою
медичної допомоги;
 вжиття невідкладних заходів щодо підвищення рівня оплати
праці в галузі охорони здоров’я та впровадження ефективного
економічного стимулювання медичних працівників до якісної і
продуктивної праці, створення економічних стимулів для
роботи у регіонах, що постраждали в наслідок військових дій
на Сході країни;
 вжиття заходів щодо виконання плану державного замовлення на
післядипломну підготовку лікарів та усунення викривлень у
організації післядипломної інтернатури за бюджетні кошти;
 створення коштів для фінансування стипендій студентам ВМНЗ
у повному обсязі;
 вжиття заходів щодо опрацювання та затвердження критеріїв
компетентності спеціалістів з управління в охороні здоров’я
для
посад
керівників
у
закладах
охорони
здоров’я,
працівників органів державної влади усіх рівнів та органів
місцевого самоврядування, впровадження відбору керівних
кадрів на підставі врахування їх компетентності;
 вжиття заходів щодо ефективного використання коштів позики
Світового банку на розвиток сфери охорони здоров’я України;
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 корекції підходів до подальшого впровадження адмінреформи в
аспектах
організації
охорони
здоров’я
та
медичного
обслуговування населення на основі врахування рекомендацій
міжнародних експертних організацій (ВООЗ, Світовий банк
тощо), досвіду країн Європи (Польща, Литва тощо).
 вжиття заходів щодо долучення до здійснення окремих
регуляторних
функцій
професійних
організацій
медичних
працівників, передусім щодо атестації з метою підготовки до
впровадження медичного професійного самоврядування;
 дотримання
принципів
наступництва,
публічності
і
співробітництва з урахуванням функціонування в Україні
парламентсько-президентської форми правління та повноважень
гілок влади в таких умовах;
до Національної Лікарської Ради України і всієї медичної
спільноти України щодо необхідності єднання на засадах
взаємопідтримки:
 засадничих гуманоцентричних принципів охорони здоров’я та їх
обстоювання на рівні громадських об’єднань, колективів
окремих закладів, громад, регіонів та держави в цілому;
 паритетного захисту прав пацієнтів і медичних працівників у
сфері охорони здоров’я з дотриманням положень, затверджених
Всесвітньою медичною асоціацією;
 спільного
обстоювання
професійної
честі,
колективного
реагування на прояви цькування професіоналів в охороні
здоров’я
та
обстоювання
права
галузі
на
прозоре,
прогнозоване і компетентне управління, належне фінансування
і оплату праці;
до медиків українців у всьому світі щодо
 донесення до наукових, професійних і політичних кіл країн,
де вони живуть і практикують, думки про наявність в Україні
сформованого бачення шляхів побудови національної моделі
охорони здоров’я та лідерства у цьому процесі, а відтак щодо
можливості і потреби у допомозі Україні побудувати ефективну
національну систему охорони здоров’я. Просимо наших колег
бути посланцями у цій справі на благо і процвітання України.
Слава Україні, здоров’я її Народу!

Схвалено
Великою Радою Всеукраїнського Лікарського Товариства
22 серпня 2016 року і підтримано учасниками XVI
Конгресу Світової Федерації Українських Лікарських
Товариств, Київ 22-23 серпня 2016 року.

