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Справи в громаді  |  Медицина

Лікарі застерігають

Офіційне

Медична реформа

У Дичкові збудують «пункт здоров’я»
У понеділок, 13 серпня, для жителів села Дичків, що належить до Великогаївської 
об’єднаної територіальної громади, відбулася значна подія. Заклали та освятили 
перший камінь у будівництві фельдшерського пункту, або, як зараз модно казати, 
«пункту здоров’я».

На варті здоров’я селян 

Благодійні внески у лікарнях — не обов'язкові 

Ліків від кору не існує!

Медицина має бути 
максимально наближеною  
до людей
Реформа сільської медицини, яку ініціював Президент 
України Петро Порошенко, є сьогодні дуже вчасною 
й актуальною. Вона є складовою реформування всієї 
медичної галузі України. Її метою є підвищення якості 
охорони здоров’я на первинному рівні в сільській 
місцевості, де проживає 33% українців. 
«Впровадження ме-

дичної реформи без роз-
будови інфраструктури 
первинної ланки немож-
ливе. Медична послуга 
не може бути диферен-
ційованою, наприклад, 
для Києва чи віддале-
ного села. За всіма стан-
дартами ВООЗ, первин-
на медицина має бути 
максимально наближена 
до людей і бути якісною. 
Відстань до лікаря має 
становити не більше 1 
години пішої ходи, або ж до 7 кілометрів. При цьому він має об-
слуговувати одну, максимум дві тисячі мешканців. Наголошую 
— мешканців, а не пацієнтів», — зазначив віце-прем’єр-міністр – 
міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Ген-
надій Зубко.

Він зазначив, що відправною точкою реформи первинної меди-
цини була ревізія наявного майна і кадрового складу. «Ще минулої 
осені, за ініціативою Президента, ми проаналізували ситуацію щодо 
забезпечення сільського населення лікарями, умов їхньої праці, на-
явності ФАПів або амбулаторій у населених пунктах, їхнього ста-
ну. З’ясувалося, що 80% таких закладів не мають навіть санвузлів, 
75% — водопостачання. Не вистачає кадрів. За потреби 4,1 лікаря 
на 10 тисяч населення наразі є 3,3. До того ж найбільша їх кількість 
сконцентрована в обласних і районних центрах або у великих селах, 
— розповів Зубко. — Сьогодні перед нами стоїть важливе завдан-
ня — повернути лікаря у село. Привести його до амбулаторії, роз-
ташованої у мазанці позаминулого століття — ганебно. У нього має 
бути житло, достойні умови праці й автотранспорт. Тому важливим 
є питання мотивації молодих людей, які закінчують медичні виші. 
Сільська медицина наразі тримається на лікарях, які пропрацювали 
по 20 і більше років, і таких фахівців понад 40%».

Ключові функції в реформі сільської медицини має місцеве са-
моврядування, вважає урядовець, зауважуючи, що первинна ме-
дична допомога є однією з головних функцій, делегованих державою 
громадам. За рахунок медичної субвенції, яку держава передає на 
місця, громади повинні виконати цю послугу стовідсотково якісно. 
Держава надає кошти, погоджує проекти, а будівництво нових амбу-
латорій, забезпечення обладнанням за рахунок медичної субвенції 
— прерогатива місцевої влади. 

«Сьогодні ми працюємо над розвитком інфраструктури. Переду-
сім, потрібно облаштувати сучасне приміщення, забезпечене необ-
хідним медичним обладнанням, у тому числі телекомунікаційними 
можливостями. Головне, що утримає лікаря в сільській місцевості, 
— це житло, належна заробітна плата й наявність автотранспорту», 
— наголосив Геннадій Зубко.

Подія відбувалася за участю го-
лови громади Олега Кохмана, його 
співробітників та жителів села. 
Освятив будівництво настоятель 
сільської церкви отець Олег.

«Що може бути важливішим, 
аніж людське здоров’я? Безпере-
чно, нічого. Тому ми докладаємо 
максимум зусиль, щоб жителі на-
шої громади завжди мали можли-

вість отримати швидкі та якісні 
медичні послуги. 

Для цього й будуємо у Дичкові 
фельдшерський пункт. Тут при-
йматимуть пацієнтів сімейні 
лікарі, і жителям села вже не по-
трібно буде їхати деінде за мед-
допомогою. 

Заручившись підтримкою об-
ласної та районної влади, ми 
впевнено рухаємось вперед та вті-
люємо те, що прописали у Стра-
тегічному плані розвитку Велико-
гаївської громади», — сказав Олег 
Андрійович.

Окрім того, наголосив голова, у 
цьому приміщенні буде розміще-
ний ще й офіс старости села. Все 
для комфорту людей!

Зоряна ДЕРКАЧ.

У новому капітально відремон-
тованому приміщенні ФАП с. Тов-
столуг Тернопільського району на 
білосніжній стіні — ікона Святого 
Пантелеймона Цілителя. Це — по-
дарунок на новосілля колективу 
від уродженки села, головної мед-
сестри районної лікарні Тетяни 
Мороз. Молоді медпрацівники 
Роксолана Різник та Інна Ма-
лецька із задоволенням прово-
дять екскурсію. Педіатричний та 
маніпуляційні кабінети обладна-
ні всім необхідним. Пеленальний 
столик та інший інвентар закупи-
ли місцеві інвестори — подруж-
жя Юрій та Наталія Березовські. 
Для виїздів медиків на  виклики у 
населені пункти Великогаївської  
об’єднаної територіальної грома-
ди — компактний легковий авто-
мобіль «швидкої допомоги». 

Роксолана Різник за професі-
єю фельдшер. Навчалася в Чорт-
ківському медичному коледжі. 

Дівчина родом із сусіднього села 
Білоскірка. Після закінчення 
дев’ятого класу Товстолузької 
ЗОШ І-ІІІ ступенів вирішила здо-
бути медичну освіту. Викладачі 
дали ґрунтовні теоретичні зна-
ння, основні ази практики. 

Завідувачка ФАПу Інна Ма-
лецька родом зі знаного «ягідного» 
села Лідихів Кременецького райо-
ну. У системі охорони здоров’я 
працює четвертий рік, одразу ж 
після закінчення Кременецького 
медичного коледжу. Сумлінна, 
виконавча і відповідальна молода 
людина. Її уже встигли полюбити 
пацієнти. 

Медпрацівниці обслуговують 
710 сільських дворів Товстолу-
га і Білоскірки, щодня мають по 
3-4 виклики на дім, здійснюють 
профілактичні  огляди  5-6 ва-
гітних жінок. Головні спеціалісти 
ТРТМО діляться набутим до-
свідом, ґрунтовними знаннями 

з молодими фахівцями Роксола-
ною  Різник та Інною Малецькою, 
допомагаючи їм торувати про-
фесійну стежину й бути на варті 
здоров’я.

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ.  
Фото автора.

Медпрацівники із Товстолуга Рок-
солана Різник та Інна Малецька.

Супрун заявила про намір 
підвищити кваліфікацію 
працівників екстреної 
допомоги
Виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я 
України Уляна Супрун розповіла про зміни в наданні 
екстреної медичної допомоги.
По-перше, швид-

кість: підстанції будуть 
розташовані на відста-
ні, яку можна подолати 
за 10 хвилин. По-друге, 
рівень надання допомо-
ги буде набагато вищий, 
оскільки заплановано 
здійснення переквалі-
фікації медперсоналу, 
оновлення машин, об-
ладнання.

Супрун зазначила, 
що потрібно створити 
службу невідкладних станів, яка допомагала б пацієнтам, котрі не по-
требують екстреної допомоги. «Плануємо створити службу, де є па-
рамедики, екстрені медичні техніки та водії, які зможуть допомогти в 
екстреній ситуації... Важливим кроком є створення єдиної диспетчер-
ської лінії, що охопить всю країну», — зазначила в .о. міністра.

Вона також наголосила, що наразі важливим завданням є під-
вищення зарплат медпрацівникам.

«Фельдшери, які працюють парамедиками, пройдуть двомісяч-
ний навчальний курс, складуть іспити, їхня зарплата підвищиться 
до 14 тис. грн. Отримати сертифікат може медичний технік (сані-
тар), пройшовши курси, і його зарплата зросте до 8 тис. грн у мі-
сяць», — запевнила Супрун.

За інформацією МОЗ, з початку року на кір захво-
ріли 28 889 людей — 11 738 дорослих і 17 151 дитина. 
Найбільше хворих було зареєстровано на кір у Львів-
ській 5 634 людини: 1 773 дорослих 
і 3 861 дитина), Закарпатській (2 956 
людей: 551 дорослий і 2 405 дітей), 
Івано-Франківській (2 702 людини: 
774 дорослих і 1 928 дітей), Одесь-
кій (2 284 людини: 1 150 дорослих і 1 
134 дитини), місті Києві (1 986 людей: 
1 230 дорослих і 756 дітей) та Терно-
пільській (1 536 людей: 598 дорослих 
і 938 дітей) областях.

У відомстві також повідомили, що 
внаслідок ускладнень, зумовлених 
кором, померли тринадцять людей: 
дев’ятеро дітей і четверо дорослих.

Кір — небезпечне і дуже заразне вірусне захворю-
вання, ліків від якого не існує, а ускладнення можуть 
призвести до смертельних наслідків. Діти і дорослі, 

які не отримали профілактичне щеплення, підда-
ються ризику. Захистити від хвороби може тільки 
вакцинація.

Лікарі звертаються до батьків: 
якщо вашій дитині скоро виповниться 
1 рік або 6 років, їй необхідно зробити 
щеплення відповідно до календаря. 
Якщо ж дитина пропустила першу чи 
другу вакцинацію КПК за графіком, 
або ви не пам’ятаєте, коли і які ще-
плення робили дитині, зверніться до 
медичного закладу, щоб якнайшвид-
ше зробити безоплатну вакцинацію.

У МОЗ також нагадали, у зв’язку зі 
зростанням захворюваності на кір се-
ред дорослих, прийнято рішення про 

імунізацію тих із них, хто належить до груп ризику. Зо-
крема, йдеться про людей, які проживають у спільно-
му просторі (військові, учасники Операції об’єднаних 
сил, студенти, освітяни і медики).

Про це йдеться у повідомлен-
ні на сайті Міністерства охорони 
здоров'я. Ніхто не може заборо-
нити благодійність. Кожна людина 
може добровільно і на власний 
розсуд жертвувати свої кошти чи 
майно. Благодійність — це жест 
доброї волі, а вимагання грошей 
під прикриттям "благодійних" вне-
сків є прямим порушенням Закону 
України «Про благодійну діяльність 
та благодійні організації». За жод-
них обставин благодійні внески 

не можуть бути обов'язковими 
для сплати, а будь-які примусові 
збори коштів — неприпустиме 
явище в медзакладах. Невико-
нання цих вимог тягне за собою ад-
міністративну відповідальність.

У МОЗ наголосили: якщо у 
пацієнта вимагають сплатити 
благодійний внесок, необхідно 
звернутися зі скаргою до голов-
ного лікаря, органу управління за-
кладом — департаменту чи управ-
ління охорони здоров'я в області; 

правоохоронних органів.
З 1 січня 2018 року медзаклади 

повинні щоквартально звітувати 
про зібрані кошти та напрямки їх 
використання. Інформацію про це 
розміщувати у загальнодоступно-
му місці, наприклад на дошці ого-
лошень на території медзакладу; 
на веб-сайті медзакладу, якщо та-
кий є; на веб-сайті обласного де-
партаменту чи управління охорони 
здоров'я.


