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І. Обговоривши ситуацію в охороні здоров'я населення України та приклади інших країн,
що демонструють кращі практики організації охорони здоров'я та медичного забезпечення своїх
громадян, учасники круглого столу зазначають, що:
− рівень здоров'я нації є конкурентною перевагою та неодмінним чинником соціальноекономічного зростання держави, важливою складовою національної безпеки, а відтак
формування ефективної системи охорони здоров'я, спрямованої на збереження,
відновлення і зміцнення людського потенціалу, є одним з основних завдань її
політичного керівництва й громадянського суспільства;
− попередні реформи системи охорони здоров'я України, які здійснювалися на
локальному, регіональному та національному рівнях, не набули системного характеру
або завершеності, у чому позначилась невизначеність та непослідовність політики
охорони здоров’я, відсутність політичної спадкоємності у питаннях реформування;
− побудова нової національної моделі охорони здоров’я в Україні потребує наукового
обґрунтування та має базуватись на кращому національному та міжнародному досвіді,
політичній волі керівництва держави та розумінні і підтримці усього суспільства;
− вироблення науково обґрунтованих, фахових рекомендацій особам, котрі приймають
рішення щодо функціонування та розвитку систем охорони здоров'я, проведення
досліджень та розробку законодавства, підготовку щорічних доповідей про стан охорони
здоров'я, аналіз і моделювання ініціатив у сфері охорони здоров’я у світі здійснюють
спеціалізовані національні наукові установи, аналогу яких в Україні на сьогодні не існує;
− важливим орієнтиром у проведенні реформ є глава 22 Договору про Асоціацію між
Україною та Європейським Союзом, що базується на програмі Європейського Союзу
"Європейська стратегія здоров'я 2020".
ІІ. Виходячи з необхідності мобілізувати всі зусилля для ефективного виконання Україною
завдань, сформульованих в:
− Глобальній програмі сталого розвитку ООН щодо забезпечення підтримки здоров'я та
поширення здорового способу життя для всіх людей, незалежно від віку, і досягнення
загального охоплення послугами охорони здоров'я;
− Указі Президента України від 12.01.15 "Про стратегію сталого розвитку" щодо однієї з
першочергових реформ – реформи системи охорони здоров'я, метою якої є кардинальне
системне реформування, спрямоване на створення системи, орієнтованої на пацієнта,
здатної забезпечити медичне обслуговування для всіх громадян України на рівні
розвинутих європейських держав.
ІІІ. Зважаючи на:
− визначення ВООЗ складових системи охорони здоров'я, а саме: інституції, фінансування,
лідерство і управління, інформація і знання, медичні продукти і технології, кадри і
послуги, що надаються - ці елементи повинні бути основою концепції, стратегії та плану
побудови нової національної моделі охорони здоров’я, реалізація якої потребує науково-
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методичного обґрунтування та нормативно-правового забезпечення та конкретних
кроків і заходів;
− необхідність інформування суспільства та політичних кіл про наявний національний
досвід реформ охорони здоров’я, приклади ефективних доказових рішень в охороні
здоров'я у світі, системотворчі законодавчі ініціативи, розроблені українським
експертним середовищем та підтримані абсолютною більшістю членів Комітету
Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, а також проект Концепції побудови
нової системи охорони здоров'я України, підтриманий Колегією МОЗ у липні 2016 року
УЧАСНИКИ КРУГЛОГО СТОЛУ ПРОПОНУЮТЬ:
1.Президентові України:
− надати політичну підтримку системотворчим законодавчим ініціативам Комітету
Верховної Ради України з питань охорони здоров'я та проекту Концепції побудови нової
системи охорони здоров'я України розробленої МОЗ України;
− сприяти прийняттю політичних і законодавчих рішень, спрямованих на розв’язання
проблеми дотримання в Україні конституційних гарантій у сфері охорони здоров’я,
шляхом забезпечення науково-обґрунтованих, відповідних європейським стандартам
обсягів фінансування галузі охорони здоров’я, детінізації економіки охорони здоров’я
шляхом запровадження багатоканальності фінансування медичного обслуговування
населення на основі збалансування обсягів гарантій і можливостей їх дотримання за
рахунок бюджету;
− ініціювати створення Національного наукового-дослідного інституту здоров'я як
інструменту вироблення науково-обґрунтованих, заснованих на доказах і кращому
світовому досвіді рекомендацій щодо зміцнення здоров’я нації, людського потенціалу
держави, національної безпеки у аспектах охорони здоров’я та обґрунтування
відповідних політичних і управлінських рішень на державному, регіональному і
місцевому рівнях.
2.Верховній Раді України:
− прийняти як невідкладні напрацьовані Комітетом Верховної Ради України з питань
охорони здоров'я законопроекти «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;
− вжити заходів парламентського контролю щодо втілення рекомендацій Парламентських
слухань "Про реформу охорони здоров'я в Україні", схвалених Постановою Верховної
Ради України від 21.04.2016 № 1338-VIII, а також щодо реалізації спільного зі Світовим
банком проекту МОЗ України «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»
передусім у частині інформаційно-комунікаційного забезпечення реформування охорони
здоров’я.
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3.Кабінету Міністрів України:
− затвердити Концепцію побудови нової системи охорони здоров'я України,
підготовленою МОЗ та одноголосно підтриманої 15 липня на спільному засіданні Колегії
та Вченої ради МОЗ України.
4. Звернути увагу КМУ та МОЗ на необхідність підсилення експертного потенціалу за
напрямком "охорона здоров'я " в Україні шляхом долучення до процесу побудови нової
національної моделі охорони здоров’я України провідних закордонних спеціалістів з
організації і управління охороною здоров'я, у т.ч. з використанням особистих
комунікацій членів СФУЛТ.
5. Підтримати рішення Бюро Президії Національної академії медичних наук України
"Про організацію науково-практичної Конференції з міжнародною участю "Базові
характеристики провідних систем охорони здоров'я в контексті формування стратегії для
України" та мету і завдання Конференції (Додаток 1).
6. Рекомендувати КМУ, МОЗ, СФУЛТ, ВУЛТ долучитися до організації і проведення
вищезазначеної Конференції.
7. Для представлення кращого зарубіжного досвіду та обговорення можливостей його
використання в Україні організаторам Конференції запросити до участі в ній
організаторів і науковців систем охорони здоров'я країн, які є визнаними лідерами в цій
сфері, а також представників Європейської обсерваторії по системам і політиці охорони
здоров'я.

Додаток 1 до РЕЗОЛЮЦІЇ КРУГЛОГО СТОЛУ НА ТЕМУ: "ТРАНСФОРМАЦІЯ
СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я І ЛІКАРСЬКА СПІЛЬНОТА"
Мета науково-практичної конференції з міжнародною участю "Базові характеристики
провідних систем охорони здоров'я в контексті визначення стратегії для України":
Наукове обґрунтування заходів по трансформації вітчизняної системи охорони здоров'я
на основі застосування кращих міжнародних практик для досягнення загального
охоплення послугами охорони здоров'я населення України відповідно до цілей сталого
розвитку ООН;
Завдання науково-практичної конференції з міжнародною участю "Базові
характеристики провідних систем охорони здоров'я в контексті визначення стратегії для
України":
− обговорити характеристики складових елементів нової національної моделі
охорони здоров'я в Україні з огляду на доказові дані і кращі світові практики;
− створити передумови для формування ефективного партнерства між
українськими та закордонними інституціями щодо реалізації заходів по
трансформації вітчизняної системи охорони здоров'я;
− отримати прикладні рекомендації щодо плану дій по трансформації системи
охорони здоров'я України і можливі пропозиції партнерства;
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− обґрунтувати необхідність створення Національного наукового інституту здоров'я інституції, покликаної формувати системні пропозиції для Президента, Верховної
Ради, Кабінету Міністрів, РНБО, МОЗ України щодо трансформації вітчизняної
системи охорони здоров'я як сфери національної безпеки;
− започаткувати формування механізмів заохочення всіх учасників процесу
трансформації вітчизняної системи охорони здоров'я до ефективної взаємодії;
− довести, що досягнення сформованих цілей та виконання поставлених завдань
можливо лише при відповідній організації і управлінні процесами перетворень.

