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Медична реформа

Як обрати сімейного лікаря
У рамках медичної реформи з 2 квітня в Україні стартувала кампанія з обрання лікаря. Люди вибирають лікарів, яким довіряють, та підписують з ними декларації на обслуговування. З липня медичні
заклади почнуть переходити на нову систему фінансування — держава платитиме саме тим лікарям та
медзакладам, до яких звертаються люди за допомогою.
Тепер медична допомога не прив’язана до місця прописки чи проживання. Кожен українець може вибрати терапевта, педіатра або сімейного лікаря у будь-якому медичному закладі, а гроші за медичне
обслуговування заплатить держава.
1. Оберіть лікаря

Найпростіший варіант — ви
знаєте хорошого лікаря, обслуговувались у нього і залишилися
задоволені результатами. Якщо ж
такого лікаря ви поки не знайшли,
поцікавтеся у родичів, сусідів, друзів, колег, можливо, у них був позитивний досвід в амбулаторії сімейної медицини або поліклініці,
яка зручна для вас географічно.
Ви також можете звернутись у
місцевий відділ охорони здоров’я.
Там вам розкажуть, які лікарі
працюють у вашому населеному
пункті чи районі.
Інший варіант — зверніться
в будь-який медичний заклад і
познайомтеся з лікарями. Інформацію про них можна отримати у місцевому відділі охорони
здоров’я або безпосередньо в реєстратурі. Деякі медичні заклади
вже мають власні сайти з такою
інформацією.
Пам’ятайте, що тепер ви не
зобов’язані звертатися до лікаря
за місцем прописки, а можете обрати лікаря, який працює біля вашого дому, роботи тощо. Ви вільні
у виборі свого лікаря.

2. Підпишіть
декларацію

Важливо: підписати
декларацію з лікарем
можна лише в
закладах, що підключені до електронної системи.
Такі заклади мають наліпку «Тут
можна обрати свого лікаря».
Її можна підписати будь-коли,
наприклад під час вашого най-

ближчого візиту до лікаря. І,
звісно, жодних коштів за це сплачувати не потрібно. Термін дії декларації необмежений. Вона діє
до того часу, доки ви не вирішите підписати декларацію з іншим
лікарем, якщо з якихось причин
захочете його змінити. В такому
випадку попередня угода анулюється автоматично.
Заклади первинної медичної
допомоги, в яких працюють сімейні лікарі, підписують контракт з
Національною службою здоров’я,
а пацієнти — декларацію з тими
лікарями, яких самі обрали.

ризації: лікар попросить назвати код, який надійде вам СМСповідомленням. Якщо ж у вас
немає мобільного телефону, лікар
сфотографує чи відсканує ваші
документи, щоб долучити їх до декларації. Тільки після цього вона
з’явиться у системі.
Людина, яка не може особисто
прийти для підписання декларації, не залишиться без меддопомоги. Підписати декларацію може
її законний представник. Окрім
того, декларацію не обов’язково
підписувати зі стаціонарного
комп’ютера.
Уповноважений

Що потрібно мати пацієнту для укладення декларації?

Для дієздатної особи з 14 років — мобільний телефон, ІПН та
один із нижчеперерахованих документів:
• паспорт громадянина України;
• тимчасове посвідчення громадянина України;
• посвідка на постійне проживання в Україні;
• посвідчення біженця;
• посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту.
Для дитини до 14 років — мобільний телефон і документи:
• свідоцтво про народження;
• ІПН одного з батьків та документ про особу з переліку вище;

Для недієздатної особи — мобільний телефон і документи:
• ІПН недієздатної особи та документ про особу з переліку вище;
• ІПН законного представника та документ про особу з переліку вище,
• посвідчення законного представника.

Лікар внесе ваші дані в систему,
роздрукує декларацію, яку ви підпишете у двох примірниках (один
із них залишається у вас), і з цього
моменту ви можете звертатись до
цього лікаря.
Важливо: уважно перевірте
дані, перш ніж підписати декларацію. Декларація з’явиться
в системі після подвійної авто-

працівник медзакладу може
приїхати до вас додому та використати ноутбук або планшет
для заповнення декларації. Також найближчим часом Міністерство охорони здоров’я запустить онлайн-кабінет пацієнта, де
можна буде підписати декларацію
з лікарем онлайн, не виходячи з
дому. У будь-якому разі без допо-

моги ніхто не залишиться, до кінця року такі пацієнти можуть обслуговуватися у своїх дільничних
лікарів та користуватися усіма видами медичної допомоги.
На випадок відпустки або хвороби у вашого лікаря має бути
заміна — інший лікар первинної ланки або черговий заклад
первинної медичної допомоги.
Якщо вам знадобиться допомога,
а ви перебуваєте в іншому місті,
звертайтеся до найближчого закладу первинної медичної допомоги.
Один лікар може обслуговувати максимум 2 тисячі пацієнтів. Таку кількість рекомендує
МОЗ. Єдина причина, з якої лікар
може відмовити вам у підписанні
декларації, — він вже має оптимальну кількість пацієнтів (для
терапевта — 2000, для сімейного
лікаря — 1800, для педіатра —
900). Можуть бути і виняткові
ситуації, наприклад, коли лікар
працює в селі, де проживає більше 2 тисяч людей. Тож якщо ви
впевнені, що знайшли хорошого
лікаря, не гайте часу, адже у нього може не залишитись місць для
нових пацієнтів.

3. Звертайтеся за першої
необхідності

Ви зможете звертатись до вашого лікаря з будь-якими питаннями,
пов’язаними зі здоров’ям. Як показує світовий досвід, більшість
проблем можуть бути вирішені на
рівні первинної ланки, особливо у
разі вчасного звернення.
Крім безпосереднього обстеження і лікування, лікарі первинної ланки в разі необхідності бу-

дуть також видавати направлення
до вузькопрофільних спеціалістів,
виписувати рецепти на ліки, в т.ч.
ті, які підпадають під програму
«Доступні ліки» (безкоштовні ліки
в аптеці, за які платить держава),
та будь-які медичні довідки.
Виклик додому також внесено
до переліку послуг вашого лікаря. Але визначати, чи є необхідність їхати на виклик, лікар буде
за медичними показами. Він може
надати вам консультацію телефоном або запросити вас приїхати в
амбулаторію. При цьому віддаленість місця перебування пацієнта
від медичного закладу не є причиною для відмови лікаря приїхати
на виклик. Проте краще обирати
лікаря, який практикує поруч із
вами — це скоротить витрати
часу на дорогу.
Галина СОКОЛОВСЬКА,
завідуюча амбулаторії
в с. Мишковичі.

В Україні оновили Національний
календар профілактичних щеплень
Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. «Зміни вже набули чинності, тож
якщо плануєте вакцинацію дитини, обов'язково ознайомтеся з ними», — каже вона.

Так, за її словами, від туберкульозу
(БЦЖ) дітей щеплюватимуть 1 раз —
на 3-5 добу життя, ревакцинацію у 7
років робити більше не потрібно.
Другу дозу вакцини проти гепатиту
В дитина отримуватиме не у перший
місяць життя, а у другий, повідомила
Супрун, зауважуючи, що щеплення
робитимуть багатокомпонентною вакциною, яка даватиме захист одразу від
кількох хвороб — гепатиту В, дифтерії,
правця, кашлюку та поліомієліту.
«Це допоможе зменшити кількість
візитів на вакцинацію, зберегти більше часу для лікарів і батьків, а також
зменшити рівень стресу, адже навіть
безболісні уколи не завжди даються
легко», — пояснила в.о. міністра охорони здоров'я.
Уляна Супрун наголосила, що вакцинація за календарем профілактичних щеплень є безоплатною, її можна
зробити у сімейного лікаря або педіатра.
Також в.о. міністра охорони здоров'я
додала, що вакцини від 10 небезпечних
хвороб — гепатиту В, туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, кашлюку, правця,
гемофільної інфекції, кору, краснухи
і епідемічного паротиту — закуповує
держава.
Урядовець запевнила, що всі вакцини — якісні, ефективні й безпечні.

