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Реформи

Продовження, початок на стор. 1
Передбачається, що візити до низки 

спеціалістів (зокрема, гінеколога і психі-
атра) оплачуватимуться з держбюджету і 
без направлення сімейного лікаря.

«У процесі розгортання медичної рефор-
ми ми плануємо вийти на безоплатне за-
безпечення більшості необхідних ліків для 
пацієнтів. У країнах із розвиненою системою 
охорони здоров’я пацієнт не платить за не-
обхідні препарати з власної кишені. Близько 
80% ліків забезпечує держава за допомогою 
механізму реімбурсації. В Україні така модель 
працює за урядовою програмою «Доступні 
ліки» та програмою з відшкодування інсулі-
нів», — зазначила на своїй Facebook-сторінці 
очільник українського МОЗ Уляна Супрун.

Оплата послуг лікарів здійснювати-
меться відповідно до кількості зареєстро-
ваних декларацій із пацієнтом в електро-
нній системі охорони здоров’я (e-Health). 
У перспективі е-Health дасть змогу швидко 
отримувати медичну інформацію, а лікарям 
— правильно ставити діагноз із урахуван-
ням цілісної картини здоров’я, адже система 
об’єднуватиме всю медичну історію пацієнта. 
Таким чином, відпаде потреба в паперових 
медичних картах і друкованих довідках, які 
часто гублять і забувають. Лікарі виписувати-
муть електронні рецепти, які не можна буде 
ні загубити, ні підробити.

Єдиний реєстр міститиме всі докумен-
ти, процеси в галузі охорони здоров’я і має 
звільнити працівників медичних установ від 
обтяжливого ведення паперової документа-
ції. Крім цього, програма гарантує прозорість 
у використанні фінансів і дасть можливість 
стежити за якістю наданих медичних послуг, 
оскільки все буде як на долоні. E-Health дасть 
змогу українцям отримувати належне ліку-
вання в будь-якому місті без особистої ме-
дичної картки.

Середня ставка сімейного лікаря за лю-
дину з 1 січня 2018-го становитиме 370 гри-
вень, з початку 2019-го — 450 гривень. Таким 
чином, за передбаченої в законі практики у 2 
тисячі пацієнтів річний дохід лікаря первин-
ної ланки становитиме 740 тисяч гривень у 
2018-му та 900 тисяч гривень у 2019-му. Сюди 
входять оренда приміщення, оплата роботи 
лікаря, фельдшера та медсестри, прості ви-
тратні матеріали та часткове покриття ана-
лізів. У сільській місцевості, запевняє МОЗ, 
можна буде набирати більше пацієнтів.

Лікарів не звільнятимуть, лікарні 
не закриватимуть
Лікарів лякають, що медична реформа 

призведе до закриття лікарень і звільнення 
медиків, однак у законі немає жодного натя-
ку на це. На першому етапі реформи Націо-
нальна служба здоров’я укладе договори зі 
всіма лікарнями, щоб ніхто не залишився без 
державного фінансування. З часом конку-
ренція і принцип «гроші йдуть за пацієнтом» 
мають упорядкувати мережу медзакладів.

Малопотужні, погано оснащені і мало 
завантажені лікарні планують перепро-
філювати під реальні потреби населення 
— на реабілітаційні, діагностичні центри, 

хоспіси. Найкращим лікувальним закла-
дам передбачене додаткове технічне та 
кадрове підсилення. Без роботи можуть 
залишитися лише спеціалісти, до котрих 
не підуть лікуватися люди.

Медреформа сприятиме тому, що лікарі 
конкуруватимуть за пацієнта. Передбаче-
ні зміни покликані встановити справедли-
ві стосунки між лікарем та пацієнтом, коли 
перший отримуватиме справедливу, гідну 
оплату праці, другий — якісні медичні послу-
ги. Конкуруючи, лікарі матимуть стимул удо-
сконалюватися, підвищувати кваліфікацію, 
а не заглядати пацієнту в кишеню. Молоді 
спеціалісти, котрі ще не матимуть значного 
практичного досвіду і напрацьованого іме-

ні, отримуватимуть від держави обов’язкову 
мінімальну ставку оплати праці, надалі само-
стійно нарощуючи власний дохід з урахуван-
ням кількості пацієнтів.

Як обрати сімейного лікаря?
Щоб отримувати гарантовані державою 

медичні послуги, українцям потрібно обрати 
сімейного лікаря, терапевта або педіатра. Це 
можна зробити незалежно від свого місця 
проживання і того, де лікар працює — в полі-
клініці, приватній клініці чи має власну прак-
тику.  Декларації підписуються безстроково. 
Вибір нового лікаря (в разі недовіри) автома-
тично анулюватиме декларацію про обрання 
попереднього. ▶▶▶

Уляна СУПРУН: «Важливо, щоб медики 
мали нашу підтримку і гідну зарплату»
В країні триває реформування медицини. Всі медичні заклади зазнають кардинальних змін та стають більш сучасні 
та зручніші для пацієнтів. Не пасе задніх у цьому напрямку і Тернопільщина. Нагадаємо, 1 листопада у нашому краї 
відкрили оперативно-диспетчерську службу центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. На від-
криття завітала і в. о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун. 

Медична реформа: правда і міфи

Іван ТРАЧ, в.о. головного лікаря Тернопіль-
ського районного територіального медичного 
об’єднання:

— Медична реформа в Україні назріла давно. Вона дає 
можливість реально змінити систему фінансування ме-
дицини, спрямовуючи кошти не на утримання лікарень, 
а конкретно на лікування. Держава обіцяє гарантувати 
українцям якісне і доступне лікування. Запропоновані зміни 
розширюють можливості лікувальних закладів.

У церемонії взяли участь чи-
мало високоповажних осіб. Зо-
крема народні депутати, вихідці з 
Тернопільщини, котрі одностайно 
підтримали медичну реформу. І, 
звісно, керівництво області: го-
лова Тернопільської обласної ад-
міністрації Степан Барна, голова 
обласної ради Віктор Овчарук та 
начальник управління охорони 
здоров’я Тернопільської ОДА Во-
лодимир Богайчук. 

Вони повідомили Уляні Су-
прун, що на Тернопільщині в 
системі екстреної медичної допо-
моги залучено 1400 працівників, 
а це — 89 бригад, котрі одночасно 
можуть надавати медичну допо-
могу на території області.

«Саме тому, першочергове за-
вдання — зрозуміти, що насправді 
відбувається з машинами швидкої 
допомоги, як вони пересуваються 
і наскільки вчасно можуть нада-
ти медичну послугу. Хочу зазна-
чити, що відкриття оперативно-
диспетчерської служби для нас є 
не тільки першим етапом інтегра-
ції в систему національної про-
грами «112», це також наступний 
крок до телемедицини (комплекс 
організаційних, фінансових і тех-

нологічних заходів, що забезпе-
чують надання дистанційної кон-
сультаційної медичної послуги з 
використанням телекомунікацій, 
— ред.). Для нас сьогодні і завжди 
є пріоритетом надання якісної 
медичної послуги. Саме тому з 
Державного фонду регіональ-
ного розвитку на впровадження 
оперативно-диспетчерської служ-
би в області спрямували більше 7,5 
мільйонів гривень», — акцентував 
Степан Барна.

Голова Тернопільської обласної 
ради Віктор Овчарук подякував 
в. о. міністра за позитивну оцінку 
Тернопільської області та наголо-
сив, що для нас сьогодні дуже важ-
ливо організувати надання екс-
треної медичної допомоги таким 
чином, щоб «швидка» могла при-
їхати до пацієнта, незважаючи на 
те, в якому районі чи населеному 
пункті він проживає.

«Реформою децентралізації пе-
редбачено, що гроші йдуть за паці-

єнтом, така ж ситуація і з «швидки-
ми», які приїжджають на виклик, 
незалежно від прописки тих, хто їх 
викликає. Власне, й централізова-
на диспетчерська — це можливість 
швидко та якісно надавати медич-
ну послугу. Гадаю, що поєднання 
сімейної медицини та екстреної 
допомоги дасть кращі результати 
щодо лікування пацієнтів та збере-
ження їхніх життів. Тому й надалі 
сподіваємося на підтримку мініс-
терства стосовно розвитку меди-
цини у Тернопільській області», — 
підсумував Віктор Овчарук.

Уляна Супрун  додала, що Мі-
ністерство охорони здоров’я 
України співпрацює з Тернопіль-
ським державним медичним уні-
верситетом у напрямку створен-
ня у Тернополі центру підготовки 
професіоналів екстреної медич-
ної допомоги. Це — навчання для 
диспетчерів, водіїв, екстрених 
медичних техніків,  фельдшерів, 
парамедиків і  лікарів, які працю-
ватимуть у відділеннях екстреної 
допомоги. 

«У рамках робочого візиту я 
також побувала в медичному уні-
верситеті та поспілкувалася з пра-
цівниками кафедри екстреної ме-

дичної допомоги. Ми обговорили 
можливості навчання спеціалістів 
швидкої допомоги. На базі ме-
дичного університету  є стимуля-
ційний центр,  а отже — великий 
досвід і  неабияка конкуренто-
спроможність, причому на міжна-
родному рівні. Тому дуже важливо, 
щоб працівники мали нашу під-
тримку, додаткове навчання, всі 
необхідні ліки для надання першої 
медичної допомоги у «швидких», 
а також гідну заробітну плату», — 
зауважила вона.

Також пані Уляна наголосила, 
що в нацперелік планують вне-
сти всі ліки, які обов’язково ма-
ють бути в кожній бригаді медич-
ної допомоги. Забезпечити цими 
ліками «швидкі» буде обов’язком 
місцевої влади. 

Голова Тернопільської ОДА по-
відомив, що на Тернопіллі це пи-
тання вже вирішене, оскільки весь 
пакет повного медикаментозного 
забезпечення вже закупили. До 
того ж щороку з обласного бюдже-
ту спрямовують чотири мільйони 
гривень на повне укомплектуван-
ня медичними засобами 89 «швид-
ких» області. 

Зоряна ДЕРКАЧ.

Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення за-
конодавства з питань діяльності закладів охорони здоров'я (запровадження в правове поле 
поняття «медична послуга»), ухвалений Верховною Радою 6 квітня 2017 року, який назива-
ють законом про автономізацію закладів охорони здоров'я, набув чинності 6 листопада. 

Відповідно до нього державні та комунальні медичні заклади можуть змінити 
статус і стати неприбутковими підприємствами. Державні та комунальні клініки 
отримують можливість на власний розсуд розпоряджатися своїми фінансами, мати 

управлінську та господарську самостійність, зокрема залучати інвестиційні кошти. 
Замовником послуги з медичного обслуговування населення можуть бути: держа-
ва, органи місцевого самоврядування, юридичні та фізичні особи, зокрема пацієнт, 
тому закон не означає запровадження платної медицини.

Закон також передбачає, що керівників медичних закладів обиратимуть за результа-
тами конкурсу на кожні три-п'ять років. Крім того, мають бути створені наглядові ради у 
медичних закладах.

Ми провели роз’яснювальну роботу в лікарських колективах, придбали додаткові 
комп’ютери, підключили їх до Інтернету, склали електронні списки пацієнтів. Посту-
пово готуємося до нового принципу фінансування медичної галузі, спрямовуючи мак-
симум зусиль на розвиток «первинки». До кінця цього року плануємо винести на сесію 
Тернопільської районної ради питання створення при ТРТМО відділу первинної медико-
санітарної допомоги. Також хочемо створити три амбулаторії загальної практики 
сімейної медицини — одну в Мишковичах, місця двох інших визначимо згодом. Водночас 
проводимо реконструкцію ФАПів, зокрема в Смиківцях, Драганівці і Малому Ходачкові.

Згідно з урядовою програмою «Доступні ліки», уклали договори з 9-ма аптеками, 
виписали понад 19 тисяч рецептів. За фінансової підтримки Тернопільської районної 
влади придбали ФАПам ваги, ростоміри, глюкометри, для ТРТМО — дороговартісний 
апарат УЗД. Пацієнти вже можуть обирати сімейного лікаря, але офіційно підписува-
ти декларації можна буде після прийняття відповідних нормативно-правових актів.

В Україні узаконили поняття «медична послуга» 


