
Подільське слово | №12 (16/5323)
п'ятниця, 22 березня 20194 Подільське

Лікарі застерігають

Реформи  |  Медицина

24 березня — Всесвітній день  
боротьби з туберкульозом
Існує багато захворювань, які завдають шкоду здоров'ю і життю, серед них — інфек-
ційні, спричинені мікроскопічними живими організмами — бактеріями, вірусами або 
грибками. Чимало з цих хвороб люди навчилися лікувати, а також попереджати. Одні-
єю з таких є туберкульоз. 

Українські санкції проти РФ, указ про розширення яких Пре-
зидент України Петро Порошенко підписав 20 березня, синх-
ронізовані з аналогічними санкціями ЄС та США. Про це пові-
домив Глава держави перед початком неформального міні-саміту 
Україна-ЄС у Брюсселі. «Всі, хто був причетний до акту агресії у 
Керченській протоці, були включені до цього пакету санкцій». 

ЦВК відмовила Бюро демократичних інститутів і прав люди-
ни ОБСЄ у реєстрації 24 громадян Російської Федерації між-
народними спостерігачами на чергових виборах Президента 
України 31 березня. У Центрвиборчкомі наголосили, що згідно 
з відповідними нормами закону України «Про вибори Президен-
та України», офіційним спостерігачем, зокрема від міжнародних 
організацій, не може бути особа, яка є громадянином держави, 
визнаної Верховною Радою України державою-агресором або 
державою-окупантом.

Середня сума підвищення пенсій з 1 березня 2019 року для 
осіб, пенсії яких підлягали перерахунку, становить 514 грн, 
водночас пенсії близько 2,5 млн пенсіонерів зростуть на по-
над тисячу гривень. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр 
Павло Розенко. Він також нагадав, що близько 2 млн 100 тис. пен-
сіонерів, які мають великий трудовий стаж, але пенсію, нижчу за 
1700 гривень, отримають додаткові одноразові пенсійні виплати 
розміром 2410 грн. «Ця сума буде виплачена двома траншами — 
1205 грн з 1 березня і 1205 грн з 1 квітня», — зазначив Розенко.

Компроміс між акціонерами та керівником «Нафтогазу» до-
сягнуто — платня «лише» 1 млн грн на місяць та рік часу, щоб 
завершити реформи.
Кабмін прийняв компромісне рішення — 5-річний контракт із го-
ловою правління «Нафтогазу» Андрієм Коболєвим, що закінчував-
ся 23 березня, буде продовжений ще на рік. Але за трьох умов: 
якщо той завершить процес анбандлінгу — виокремлення газо-
траспортної системи в окрему компанію та створення нового сер-
тифікованого оператора з 1 січня 2020 року; доб'ється збільшення 
видобутку українського газу до 18 млрд кубометрів;  погодиться 
на зарплату вдвічі меншу за нинішню та відмовиться від премій. 
Коболєв заявив, що умови прийме. І висловив сподівання на під-
тримку законодавців, без «кооперації» з якими виконати перші 
два завдання буде неможливим. Стосовно третього пункту теж 
заспокоїв, мовляв, повністю віддасть на благодійність, як і обіцяв.

Більшість українців виступає за жорстку політику щодо Росії. 
Відповідні результати соціологічного дослідження презентовано 
Українським центром економічних і політичних досліджень іме-
ні Олександра Разумкова. Відповідно до даних опитування, 59% 
респондентів переконані, що мир на сході України може бути до-
сягнутий лише на умовах, прийнятних для українського суспіль-
ства. Водночас 29% опитаних виступають за встановлення миру 
за будь-яку ціну, а 11% — важко відповісти.
Серед виборців Петра Порошенка прихильників миру лише на 
прийнятних для України умовах — 74%, Анатолія Гриценка — 
64%, Володимира Зеленського — 59%, Олега Ляшка — 58%, Юлії 
Тимошенко — 56%, а Юрія Бойка — 30%.
Крім того, 52% опитаних висловилися за дотримання жорсткої по-
літики щодо Росії та вважають, що добросусідські відносини з РФ 
неможливі до повного відновлення суверенітету і територіальної 
цілісності України (повернення Донбасу і Криму), відшкодування 
нею збитків, завданих Україні в результаті агресії. 

Більше 60% українців хочуть змін, але з реформ підтримують 
лише децентралізацію. Разом з тим, за даними соцопитування, 
реформу освіту підтримують 20%, 41% виступають проти.
Реформу медицини підтримують 19% респондентів, проти — 
65%.
Реформу пенсійної системи підтримують 14% опитаних, проти 
— 62%. Земельну реформу підтримують 16% українців, проти — 
49%.
Крім того, судову реформу підтримують 13% респондентів, 43% 
виступають проти, а за заплановану масову приватизацію дер-
жавних підприємств висловилися 14%, тоді як 49% проти.

Голова ТОДА Степан Барна та голова Фонду сприяння моло-
діжного житлового будівництва Сергій Комнатний у середу, 
20 березня, урочисто вручали сертифікати на проживання 
у нових квартирах двом сім’ям вимушених переселенців зі схо-
ду, двом родинам учасників АТО та педагогічному працівнику. 
«Вперше за багато років ми працюємо над вирішенням проблеми 
забезпечення житлом і молодих людей, і людей, що потребують 
підтримки. У державному бюджеті на 2019 рік передбачено на це 
майже 100 мільйонів. Під час внесення змін до бюджету ми перед-
бачили ще плюс 2 мільйони гривень на співфінансування програ-
ми «Доступне житло» у Тернопільській області. Також ми очікуємо, 
що у цьому напрямку будуть активно працювати й об’єднані тери-
торіальні громади», — зауважив очільник Тернопільської області. 

Унікальні печери Тернопільщини можуть потрапити до спад-
щини ЮНЕСКО. Зокрема, пропонується внести до цього списку 
печеру «Оптимістична», довжина розвіданих ходів якої сягає 214 
км. Про це повідомив міністр екології та природних ресурсів Остап 
Семерак під час робочої поїздки в нашу область. «Тернопільщина 
відома всьому світу своїми унікальними природними об'єктами. 
Подібної системи печер більше немає на європейському конти-
ненті. Схожі є тільки на території Сполучених Штатів Америки. Ду-
маю, нікого не треба переконувати, що такі об'єкти природи на-
лежать не одній країні, а є природним багатством людства, тому 
ми ініціювали занесення тернопільських печер до об'єктів всес-
вітньої природної спадщини ЮНЕСКО», — розповів Семерак.

Новини | Коротко про актуальне

Як працюватиме  
електронна медична картка
З 1 березня в Україні у тестовому режимі запрацювала електронна медична картка в 
електронній системі охорони здоров’я.

24 березня 1882 року німець-
кий вчений Роберт Кох у Берліні 
на засіданні наукового товари-
ства доповів, що виявив мікроор-
ганізм, що спричиняє цю недугу. 
Він пояснив, як цей збудник по-
трапляє в організм і яким чином 
передається від хворої до здоро-
вої людини. 

Саме після цього розпоча-
лася науково обґрунтована бо-
ротьба з цією хворобою. Ефек-
тивні ліки проти туберкульозу 
з'явилися в 1943 році. Це був 
антибіотик стрептоміцин. У по-
воєнні роки винайшли й інші. 
Також розроблено сучасні схе-
ми лікування із застосуванням 
комбінації препаратів. Із роз-
витком хірургії й анестезіоло-
гії вдосконалено методи хірур-
гічного лікування цієї недуги. 

Отже, сьогодні туберкульоз — 
виліковне захворювання. 

В Україні ліки від туберку-
льозу видають безкоштовно. На 
весь час лікування за хворим 
зберігається робоче місце, а та-
кож оплачується лікарняний 
листок.  

На туберкульоз може захворі-
ти будь-хто, незалежно від ста-
ті, раси чи соціального статусу. 
Але часто причиною хвороби є 
низький культурний рівень, по-
гане харчування, незадовільна 
екологія, постійно пригнічений 
настрій. Тому здавна він зустрі-
чався у середовищі в'язнів, ал-
коголіків, наркоманів, або серед 
бідних верств населення. 

Із поширенням СНІДУ зросла 
і захворюваність на туберкульоз. 
В Європейському Союзі, Канаді, 

США, Японії, Австралії рівень 
захворюваності на туберкульоз 
зведено до мінімуму. Однак в Аф-
риці, Азії, Латинській Америці, 
більшості пострадянських країн 
він високий. 

Для ефективної боротьби з 
цим недугом необхідно, щоб 
зріс рівень життя населення, 
його добробут і культура. Все 
це є завданням органів влади. 
Водночас необхідно достатньою 
мірою фінансувати медичну га-
лузь, забезпечити безперебійне 
постачання протитуберкульоз-
них препаратів, збалансоване і 
повноцінне харчування хворих 
у лікарнях, наявність сучасного 
медичного обладнання, а також 
належну оплату праці персоналу 
медичних закладів, де лікуються 
хворі на туберкульоз. 

Зупинення злочинності, від-
мова від пияцтва, куріння, 
вживання наркотиків, заборо-
на реклами спиртних напоїв, 
тютюну, пропаганда здорового 
способу життя, чисте повітря 
— все це складові боротьби з 
туберкульозом. Подолати таке 
захворювання, як туберкульоз, 
цілком реально, було б лише ба-
жання влади і людей. Життя вар-
те того, щоби бути повноцінним. 

Василь КІНАХ, лікар-фтизіатр  
Тернопільського району.

Працювати з електронною медичною картою роз-
починають сімейні лікарі, терапевти та педіатри тих 
медзакладів, які підключені до електронної системи 
охорони здоров’я та мають контракт з Національною 
службою здоров’я України (НСЗУ). Наразі таких за-
кладів первинної медичної допомоги — 1 216.

Електронна медкарта буде автоматично доступна 
у системі лікарю первинки для кожного з пацієнтів, з 
яким підписана декларація. На першому етапі вноси-
ти інформацію про візити пацієнтів до електронної 
медичної карти лікарі будуть у тестовому режимі. З 
травня 2019 року ведення запису візиту пацієнта в 
електронній системі охорони здоров’я для лікарів 
буде обов’язковим.

Пацієнту не потрібно додатково реєструватися 
для того, щоб інформація про візити до його сімей-
ного лікаря, терапевта або педіатра, починаючи з 
березня, фіксувалася в електронній системі охорони 
здоров’я. Якщо ви ще не обрали свого лікаря, саме 
час це зробити. Адже трансформація системи охоро-
ни здоров’я триває і все більше інструментів перехо-
дять в електронний формат. Наприклад, у квітні ліки 
за програмою «Доступні ліки» можна буде отримати 
тільки за електронним рецептом.

«Ми неодноразово говорили про те, що кожна 
зміна в медичній системі буде супроводжуватися 

відповідним електронними інструментами. Мину-
лого року ми принципово запустили підписання 
декларацій з лікарем лише в електронній системі 
охорони здоров’я. Так само у системі НСЗУ укладає 
договори та на основі електронних даних оплачує 
послуги закладам первинки. На сьогодні 92% закла-
дів первинки обладнали комп’ютерами всі робочі 
місця сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів. До 
кінця квітня ще 5% закладів зробить це. Отже, ми 
готові до наступного етапу змін — впровадження 
електронної медичної карти та електронного рецеп-
та на «Доступні ліки», — каже заступник міністра 
охорони здоров’я Павло Ковтонюк.

У березні лікарі первинки розпочнуть працюва-
ти тільки з базовим функціоналом електронної ме-
дичної картки. На першому етапі до системи будуть 
вносити лише дані про звернення пацієнтів з вико-
ристанням сучасної міжнародної класифікації коду-
вання ICPC-2

Наразі пацієнти не зможуть особисто зайти в 
свою електронну медичну картку, але у планах є і 
запуск персонального кабінету пацієнта. За необ-
хідності лікар зможе роздрукувати для пацієнта кон-
сультаційний висновок, де міститиметься причина 
звернення, діагноз, призначення лікування або на-
правлення на додаткове обстеження.

Як буде розвиватися електронна медична 
карта
Поступово буде реалізований функціонал, який 

дасть змогу вносити до системи всі необхідні дані 
про пацієнта та формувати повноцінну електронну 
медичну картку. Паралельно з цим електронні запи-
си почнуть заміняти паперові форми.

З квітня 2019 року в електронній системі охоро-
ни здоров’я з’явиться можливість виписувати елек-
тронні рецепти через електронну систему охорони 
здоров’я.

З другої половини 2019 року записи в електро-
нній медкартці зможуть робити спеціалісти лабора-
торій, поліклінік та консультативно-діагностичних 
центрів, які розпочнуть працювати з Національною 
службою здоров’я за програмою «Безкоштовна діа-
гностика».

З 2020 року в електронну медкартку зможуть вно-
сити інформацію лікарні.


