
СТЕНОГРАМА 

 

засідання "круглого столу" Комітету Верховної Ради України  

з питань охорони здоров'я на тему:  

"Реформування первинної медичної допомоги та стан виконання 

рішення комітетських слухань по сімейній медицині" 

 

23 червня 2017 року 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги, дозвольте розпочати засідання 

нашого "круглого столу", який присвячений темі: "Стан реформування 

первинної медичної допомоги та стан виконання рішення комітетських 

слухань по сімейній медицині".  

Перед тим, як розпочати офіційну частину, хочу всіх вас, кого не 

бачила, привітати нас всіх з нашим спільним святом – з Днем медика. Хочу 

сказати, що незважаючи на те, що зараз дуже нелегкий час і в державі, і в 

медицині, але насправді ніхто нам не обіцяв, що буде легко, я абсолютно 

впевнена, що медики в нашій країні посядуть гідне місце і будуть мати і 

повагу в суспільстві і матеріальну, і моральну, і фізичну, і ніхто не буде 

дозволяти собі звинувачувати медиків в корупції, звинувачувати медиків в 

непрофесійності. А ми з вами збудуємо ту систему охорони здоров'я, яка 

буде нам допомагати розвивати нашу державу соціально справедливою, де 

медична допомога буде доступною людям, де медики будуть чутися гідними.  

І первинна ланка охорони здоров'я – це фундамент. Це фундамент всієї 

будівлі, бо все решта, воно не те, що другорядне, воно не може не базуватися 

на сімейній медицині, на первинній ланці.  

Ви всі, мабуть, знаєте ім'я мого прадіда Олександра Олександровича 

Богомольця, він був не першим медиком в нашій родині, в нашій династії, бо 

його батько Олександр Михайлович був сімейним лікарем. Сімейний лікар, 

як я дуже люблю казати, це посланець Бога на землі. Тому що він може 

людям врятувати життя і здоров'я, а може допомогти, якщо він 

непрофесійний, наблизити смерть. Тому наше завдання – збудувати таку 

систему охорони здоров'я і таку первинну ланку, за яку нам не буде соромно 

і яка буде давати людям доступ і довіру до того, що відбувається в державі.  

Я відразу передам слово для ведення нашого "круглого столу" Олегу 

Степановичу. Бо буквально на 20 хвилин мушу залишити вас у зв'язку з тим, 

що у нас постійно виникають такі "міни" з різних боків. І зараз на Кабінет 

Міністрів, який відбудеться зараз о 3-й годині, ми виносимо звернення, 

чисельні звернення народних депутатів про скасування 150 балів. Мабуть, ті, 

хто має відношення до медичних вузів, знаєте, що вийшла постанова, 

ініційована Міністром охорони здоров'я, про те, щоб діти, які набрали менше 

ніж 150 балів, не мали права вступу до вузу ні на державну, ні на контрактну 

форму. Аналізуючи наслідки, це ми не те, що обрізали більшість випускників 

сільських шкіл, ми не тільки не дали шанс цим дітям спробувати поступити 

на перший курс, а там вже далі вчитись чи не вчитись, тобто ми їх не тільки 
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позбавили шансу, не ми, а ця постанова. Власне, ця постанова і Міністерство 

охорони здоров’я поставило під ризик скорочення штату і неможливості 

університетів заробити кошти, бо університети сьогодні держава не фінансує. 

Якщо держава дає 30 відсотків, це добре. Від 60 до 90 відсотків університети 

фінансуються за рахунок комерційних надходжень. І щорічно ми маємо 10 

тисяч випускників, з них 7 тисяч виїжджають за кордон з нашої держави. 

Добре це чи погано, ми зараз не будемо обговорювати. Люди шукають собі 

шанс для життя. Але чому не дати  університетам можливість навчати? 

Хочуть працювати за кордоном, хай працюють. Тобто підводити ризик 

скорочення професорів, асистентів, доцентів,  неможливості фінансувати 

університети і говорячи, що це спроба і намагання підвищити якість 

української медицини. 150 балів прохідний бал, він не підвищить якість 

медицини, він позбавить шансу тих, хто міг би далі вчитись, можливо, був у 

школі не дуже успішним, але це не означає, що перший і другий курс він не 

зможе подолати. 

Тому я зараз іду, власне, пробувати змінити ситуацію, щоб кількість 

балів була зменшена або щоб вона мала відношення тільки до державного 

фінансування, там, де держава платить, будь ласка, вирішуйте. Те, що ви не 

фінансуєте, залишіть, будь ласка, університетам. 

Буквально через 20-30 хвилин я до вас повернусь і активно долучусь до 

роботи. Зараз передаю слово і вступне, і для ведення нашого "круглого 

столу" Олегу Степановичу Мусію. Дякую, Олег Степанович, що ми разом. 

 

МУСІЙ О.С. Дякую, Ольга Вадимівна.  

Шановні колеги, лікарі, організатори, радий бачити таку велику 

аудиторію на надзвичайному важливому нашому сьогоднішньому "круглому 

столі", тому що реально майбутнє української медицини в першу чергу, якщо 

так розібратись по спеціальності, по фаху, по наданню медичної допомоги та 

по доступності, про яку всі говорять, є саме за сімейною медициною і за 

первинною ланкою, і безумовно за сімейним лікарем, який є провідником цієї 

первинної ланки. 

Богу дякувати, що є поки що в Україні, тому що ви знаєте, ті ініціативи, 

які розглядає парламент і подані від уряду, вони чомусь забули про 

сімейного лікаря і диву даєшся, як можна було реформувати. Всі ми чуємо 

піар про пакет реформ, пакет реформ, а виявляється, там сімейної медицини 

немає в цьому пакеті реформ. То що це за реформи, важко сказати. Але це не 

тема сьогоднішнього засідання. Безумовно, народні депутати не допустять 

такого свавілля з боку уряду і до другого читання, якщо буде підготовлений 

цей законопроект, сімейна медицина обов’язково повернеться і буде там 

прописана. 

Повертаючись до нашого порядку денного, ми поступимо по 

фіксованих доповідях, які є, регламент першого доповідача буде 10 хвилин, 

провідного фахівця із сімейної медицини, для інших регламент 5 хвилин. Я 
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попрошу дотримуватись цього регламенту для того, щоб ми могли потім 

підвести підсумки, що нам робити далі, і попросив би вас, так як 

організатором "круглого столу" є Комітет з питань охорони здоров’я, а це 

законодавча гілка влади, виходити з пропозиціями щодо можливості саме 

законодавчих змін для того, щоб ми могли не просто щось там вказати 

Міністерству охорони здоров'я через свої контрольні функції, як народні 

депутати, а саме, можливо, зміни, пропозиції до чинних законів, чи, 

можливо, ініціювати якісь інші розділи в тих законопроектах, які розроблені і 

знаходяться на розгляді в комітеті для того, щоб ми могли якісніше 

законодавство приймати  і врахувати ваші інтереси, як сімейних лікарів, 

перш за все, безумовно, з наслідком врахування інтересів пацієнтів. Бо без 

врахування інтересів медичних працівників, я глибоко переконаний, ніякі 

інтереси пацієнтів не будуть збережені. 

І оце штучне протистояння, протиставляння з боку Міністерству 

охорони здоров'я, яке зараз сіється кругом, що упосліджені лікарі, давайте ми 

зараз будемо навіть на всіх шоу випадки із життя про те, що було в когось 

погане, хтось бачив щось зовсім таке страшне, я думаю, що хто, як не ви у 

своєму житті  бачили дуже багато прикрих випадків із життя. І робити це 

заручниками піар-кампаній прикрі випадки, які бувають в житті у всіх і 

завжди, вважаю це неетичним, неморальним і некоректним. Тому би якраз 

зосередив увагу не на якихось прикрих випадках, а на тих 95 чи 99 відсотках 

випадків, коли ви своїми руками врятували сотні і тисячі життів людей. І 

чомусь засоби масової інформації про це теж забувають, на превеликий жаль. 

Я думаю, що за це низький уклін і шана нашим лікарям, нашим медичним 

сестрам, які в своїй переважній більшості рятують життя і допомагають 

зберегти життя українців. 

І, безумовно, дуже важливим фактором є ставлення держави і 

державних органів до нашої професії і до системи охорони здоров'я. І 

свідченням про повернення наших державних мужів і розуміння цього 

вищого керівництва держави до професії, до медицини буде забезпечення 

саме конституційних норм, не потрібно нічого вигадувати. В Україні існує 

основний закон – Конституція, в якому передбачено дуже багато хороших і 

правильних речей, в тому числі і про безоплатну медицину, безоплатне 

надання медичної допомоги, не безкоштовне, а безоплатне, де пацієнт не має 

із власної кишені платити за надання медичної допомоги. 

Комітет, відповідно, розробив законопроект, ви знаєте, № 4456, в якому 

передбачено механізм саме через програму державних гарантій, яка 

передбачена Конституцією, 49-ю статтею, як вийти із цієї колізії, замість  

того гарантованого пакету, який намагаються проштовхнути нам через 

Верховну Раду. Існує цивілізований, нормальний механізм.  

Існують також Основи законодавства, де передбачено, що держава 

зобов'язана забезпечити 6 відсотків від ВВП на охорону здоров'я. І оці байки 

і розказні про те, що перефінансована охорона здоров'я, що грошей в системі 
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і так багато, – нічого подібного! Їх не те що багато, їх вкрай замало, і жевріє 

система охорони здоров'я через недофінансування мінімум вдвічі. Мінімум, 

не кажучи про необхідне для розвитку ще додаткове фінансування.  

Тому позиція комітету тут, я думаю, така однозначна. І на останніх всіх 

засіданнях ми вимагаємо просто і до тієї Бюджетної резолюції, яка внесена 

нам була вчора, висловили величезні зауваження. І буде наполягати Комітет з 

питань охорони здоров’я про фінансування на рівні мінімум шести відсотків 

ВВП і щиро маю надію, що депутати незалежно від різних фракцій не будуть 

підтримувати будь-які дії влади, яка не виконує основний закон.  

Тому, безумовно, моя промова трохи носить політичний характер, але 

ми знаходимось зараз у Верховній Раді, це є політичний орган держави, як би 

ми хотіли того чи не хотіли, і політику, в прямому розумінні слова, політику 

в державі формує Верховна Рада в тому числі і ми вимушені звертати увагу 

на політичні моменти і узгоджувати їх в Комітеті з питань охорони здоров’я. 

І тут, я думаю, що якраз ваші пропозиції можуть знайти підтримку практично 

всіх політичних сил, бо в комітеті в нас є єдність щодо розуміння побудови 

нової національної системи охорони здоров’я, про що свідчать всі взагалі 

законопроекти, які підписані більшістю депутатів. Тут десять базових 

законопроектів, розроблених нами, зареєстрованих і прописаних. Тільки 

чомусь про них ніхто не згадує і ніхто не бачить. 

Тому зараз перейдемо до самого, власне, "круглого столу". Я надаю 

слово для тематичної доповіді від Міністерства охорони здоров’я заступнику 

міністра охорони здоров’я Олександру Володимировичу Лінчевському з 

регламентом  10 хвилин. Будь ласка, Олександр Володимирович, вам слово. 

 

ЛІНЧЕВСЬКИЙ О.В. Дуже дякую.  

Колеги, напевно, говорити про проблеми сімейної медицини, то я би не 

зупинявся на цьому довго, бо так, як є, ви знаєте краще за мене. Ми говоримо 

сьогодні спільно з Всесвітньою організацією охорони здоров’я, спільно з 

Всесвітньою спілкою сімейних лікарів (WONCA). Ми визначаємо і, власне, 

кажемо про існування так званого замкненого кола в українській сімейній 

медицині, коли є перевантаженість роботою лікаря "сімейника", низька 

зарплата призводять до зниження статусу в медичній ієрархії. Робота 

"сімейника" стає непривабливою для молодих фахівців. У професію 

приходять вимушено. Ви ж краще мене знаєте: в країні гінекологів більше, 

ніж "сімейників" на сьогодні і стоматологів незмірно більше. 

Ми говоримо про відсутність у фахівців мотивації для професійного 

розвитку. Завал роботи паперової, тобто перевантаженість призводить до 

зниження кваліфікації. Ви краще мене знаєте на що схожі курси підвищення 

кваліфікації, яким чином відбувається атестація чи переатестація сімейних 

лікарів, наскільки це формально і наскільки воно не ефективно в сенсі якості 

освіти. Як результат, сімейна медицина та, котра існувала всі 25 років, вона 

не може втримати фахівців. І єдине за що я як пацієнт, скоріше, але як лікар, 
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як колега, я вдячний "сімейникам" за справді героїчну мотивацію тим з вас, 

колеги, хто досі попри це все залишається в сімейній медицині, і її попри все, 

всупереч існуючій системі просуває вперед. 

Коли ми говоримо про реформу в системі, власне, охорони здоров'я 

тепер. Так, нарешті саме ця реформа не формально, а фактично ставить 

сімейного лікаря на перші позиції. Ми на сьогодні говоримо, що без 

адекватної, без реформи сімейної медицини не запрацює навіть екстрена, без 

реформи сімейної медицини вторинна і третинна ланки завалені абсолютно 

не своєю, завалена чужою роботою. І тому хто б що не казав, а основна увага 

і фінансова, і в плані зміни нормативної бази, власне, та й медійна, 

комунікаційна, вона в цій реформі має приділятися саме лікарям первинки.  

Що є більш природнього, аніж згідно реформи платити сіменнику за 

зроблену роботу? Не за 12 хвилин, не за якісь "людино-години", не за якісь 

нормовані виклики, платити за роботу. Ну, це ж така проста українська мрія: 

більше працюєш – більше заробляєш. Нарешті за ось ці ваші 

перепрацювання, за ці черги пацієнтів нарешті сімейник може отримувати 

адекватну зарплатню. Коли ми говоримо про… 

Я не кажу, що зарплатня є важливою, але без цього ми не сміємо навіть 

говорити про якісь реформи. Коли ми говоримо про десятки, тобто про 

"…дсять" тисяч гривень щомісячно сімейному лікарю, коли ми говоримо про 

конкурентоздатні зарплати. І гроші в системі на це є. Гроші є, але досі вони 

використовувалися абсолютно нераціонально. Досі всі гроші, котрі заходять 

в систему, вони витрачаються на непотрібні оплати комунальних послуг, 

великих лікарень, на закупівлю непотрібного обладнання, і до того лікаря, 

котрий надає допомогу, вони не доходять. Зате сімейника поміщають в рамки 

радянської тарифної сітки і ось маємо 3 200. Так не має бути. Це природно, 

людина більше працює, має більше заробляти. Хто працює багато – має 

заробляти багато. Нічого більш логічного, власне, і бути не може, і саме це 

пропонує нова реформа. 

Так, зараз паралельно ми готуємо зміни до системи професійної освіти, 

до системи безперервного навчання. Ми знаємо, наскільки формалізовані 

курси, ми знаємо, наскільки вони бувають, на жаль, некорисними, ми кажемо 

про ці місячні курси не завжди цікаві, нереалістичні, і кажемо про відсутність 

коротких міжнародних майстер-класів шкіл, тощо, котрі ми будемо заводити 

в систему післядипломної безперервної освіти сімейного лікаря.  

Тобто ми говоримо про те, що лікар отримує адекватну мотивацію для 

роботи, лікар отримує нову систему післядипломного навчання без 

принизливого підтвердження категорій, а лікар сімейний, котрий сам обирає 

ті майстер-класи, ті воркшопи, ті школи, ту безперервну освіту, котрої він 

потребує передусім.  

Ми кажемо про вже зроблені кропи по впровадженню ICPC, по 

впровадженню міжнародної класифікації причин звернення, котра є по суті 

першим кроком до абсолютно безпаперового життя сімейного лікаря.  
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Вже проведені два тренінги Міністерства охорони здоров'я. Вже є 

співпраця з Всесвітньою організацією охорони здоров'я та із Всесвітньою 

організацією сімейних лікарів. Ми отримали цю ліцензію. І ми зараз 

впроваджуємо цю класифікацію. Власне, це не класифікація, це нова 

філософія в роботі сімейного лікаря, котра нарешті лікаря розвантажить.  

Що має лікар в підсумку? Безпаперову, логічну, природню роботу. Він 

має нову адекватну систему післядипломної освіти, він має адекватну 

заробітну платню. Це ті наріжні камені реформи, котрі пропонуються і 

впроваджуються зараз.  

Що матиме з цього пацієнт? Сьогодні український пацієнт звертається 

до "сімейника" в середньому двічі на рік, тоді, коли на Заході – до 7 разів. 

Гарантований пакет послуг, гарантована допомога всім дозволятиме пацієнту 

звертатися за допомогою частіше. Він знає, що його сімейний лікар чекає, 

його послуги, візит вже оплачений і гарантується державою. Первинна 

допомога для пацієнта, для всіх українців стає справді гарантованою і 

доступною.  

І, нарешті, конкурентні умови між надавачами послуг, між 

амбулаторіями, вільний вибір сімейного лікаря дозволяють пацієнту 

отримувати допомогу якісну. Передусім реформа охорони здоров'я, яка 

проводиться зараз, це реформа якості. Новий природній механізм 

фінансування системи первинки забезпечуватиме в кінцевому результаті 

якісні європейські послуги пацієнту на первинній ланці.  

Дякую. 

 

МУСІЙ О.С. Дякую вам, Олександре Володимировичу. Вибачте, але не 

можу не відреагувати, і до вас хочу апелювати. Ви займаєте посаду 

організатора охорони здоров'я, і, напевно, повинні були би знати, що бюджет 

охорони здоров'я складається із видатків на постатейну оплату того чи 

іншого. І теза про "гроші в системі є", вона абсолютно не відповідає 

дійсності, це неправда. Грошей в системі немає для підвищення будь-чого.  

Поясню вам чому. Кожному організатору охорони здоров'я відомо, що 

80% існуючого бюджету іде на заробітну плату лікарів. Про які стіни, про 

яку комуналку ви говорите? На стіни і комуналку, ви повинні були б знати, 

витрачається 7% від бюджету. 7%! То якщо навіть не платити за комуналку і 

не платити за стіни всіх закладів охорони здоров'я, то ви в систему додатково 

візьмете 7% всього-на-всього. Звідки у вас гроші, поясніть, будь ласка? 

Грошей немає. Вони можуть з'явитися, так, тільки тоді, коли буде 6% від 

ВВП, а не теперішні 2,5. І вони можуть з'явитися тоді, коли уряд і 

Міністерство охорони здоров'я не буде погоджувати бюджет охорони 

здоров'я на наступний рік без 6% ВВП. От тоді вони будуть. 

І ці міфи, які існують у всіх, що гроші десь є. Грошей вистачає на 3200. 

І якщо скоротити всю комуналку, а як це можна без комуналки проіснувати 

первинці? Як без комуналки можна проіснувати вторинці? Навіть якщо їх 
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скоротити навпіл, то це буде плюс 3%. І ви за 3% хочете підвищити достойну 

заробітну плату сімейному лікарю? Ви говорите про якісь десятки тисяч, це 

абсолютно не прорахована цифра, про десятки тисяч. Кажу вам з повною 

відповідальністю. Це дохід. Американське поняття доходу ви чомусь 

сплутали із зарплатою лікаря. Це абсолютно різні речі. 

Давайте будемо казати правду людям, що грошей немає. І поки що в 

бюджеті наступного року і в Бюджетній резолюції записано, що грошей не 

буде. І до 2020 року записано, що грошей не буде. Не буде в бюджеті грошей. 

То звідки ви їх візьмете? Ну не дуріть тільки, заради Бога. Це ж очевидні 

речі. 

Далі. Про вільний вибір лікаря ви говорите на первинній ланці. Який 

вільний вибір сімейного лікаря на первинній ланці в селі? В місті ще можна 

зрозуміти про вільний вибір, так. Бо якщо залишиться не амбулаторія навіть, 

а поліклініка, де буде багато сімейних лікарів одночасно, і ті люди зможуть 

приїхати. Ви що, хочете побудувати дві амбулаторії в селі, які будуть 

конкурувати, щоб було два сімейних лікаря? Не буває такого вільного 

вибору. Зараз люди не можуть дістатися із села в село до одного ФАПу, до 

одного сімейного лікаря, а якщо вони будуть їхати ще за 40 чи 50 кілометрів, 

то до нього ніхто в житті ніколи не приїде. І уявіть собі вакханалію, яку ви 

хочете запропонувати, коли в одному селі буде три сімейні лікарі з різних 

регіонів. Та запитайте самих сімейних лікарів, чи можливо надати адекватну 

допомогу на первинному рівні, коли в одному селі буде три сімейних лікаря з 

різних регіонів обслуговувати це село. Це неправильний підхід. Я 

категорично не поділяю такий підхід.  

Тому запитайне сімейних лікарів. Сімейні лікарі, ви поясніть 

організаторам охорони здоров'я, які ініціюють байки, що це не відповідає 

дійсності, із своєї практики. І, може, тоді стане розуміння того, що потрібно 

зробити і що запропонувати. Не мультики і слайди красиві, не слова красиві, 

що гроші йдуть за пацієнтом. А гроші йдуть не за пацієнтом, гроші йдуть за 

послугою, яку надає лікар, а не за яким не пацієнтом. І вони йдуть в різних 

бюджетах. Не за послугу платять, а сімейному лікарю. Напевне треба було б, 

щоб відомо було Міністерству охорони здоров'я, що оплачується за кількість 

глобальним бюджетом.  

Я думаю, що в запису подивиться заступник міністра, і не тільки 

заступник міністра, а й виконуюча обов'язки міністра, обов'язково 

подивляться. І будь-яке ігнорування будь-кого вважаю абсолютно 

неприпустимим, в тому числі і Міністерством охорони здоров'я. І коли 

заступник міністра йде із зали з тих чи інших причин, це значить, що ви не 

сприймаєте критики, ви не хочете чути людей і не хочете чути народних 

депутатів. А народних депутатів обрав народ представляти їх у вищому 

парламентському органі. А призначив в.о. одна особа – Прем'єр-міністр.  

Тому, безумовно, я думаю, що треба слухати. І ми готові до критики, 

чути критику, всі народні депутати готові теж чути критику, тільки 
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конструктивну і професійну критику, а не пропаганду. Тому, будь ласка, теж 

в критиці давайте застосовувати цифри реальні і тексти, а не мрії і 

презентації, і тоді це буде конструктив, і всім буде зрозуміло, що ми хочемо 

досягти. 

Лариса Матюха – наступний доповідач – Президент Української 

Асоціації сімейної медицини, завідувач кафедри загальної практики-сімейної 

медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги НМАПО ім. П.Л.Шупика. 

Будь ласка, Ларисо Федорівно. 

 

МАТЮХА Л.Ф. Дякую, Олеже Степановичу. 

Шановні колеги, друзі! На жаль, пішов пан Лінчевський. За останні 20 

років все ж таки в Україні відбулися дуже важливі події в області первинної 

медичної допомоги, я впевнена в цьому. А саме: була створена в 1996 році 

спеціальність "загальна практика", була прийнята низка дуже важливих 

законів, зокрема Основи законодавства, де 35-а стаття (всім нам болюча 

зараз), де було вказано, що первинну медичну допомогу надає лікар загальної 

практики – сімейний лікар. Чітко, педіатр, дільничний терапевт працюють на 

первинній допомозі до кінця 19-о року, а далі він виключно зі своєю 

командою сімейних сестер надає первинну медичну допомогу.  

Що ми бачимо праворуч в пропозиціях до цього закону? Я не розумію, 

хто такий лікар первинної медичної допомоги. У нас введена спеціальність, 

тепер потрібно вводити спеціальність лікаря первинної допомоги чи, може, 

невропатолог, офтальмолог буде надавати цю допомогу, і ми будемо 

використовувати "золотого" лікаря-спеціаліста для первинки, що не властиво 

йому. 

Доказовий менеджмент нам дає такі дані, що збільшення саме сімейних 

лікарів на одну особу на 10 тисяч населення через 7-8 років призводить до 

зниження смертності в популяції – це дуже важливі доказові дані – від 5 до 

9,5 відсотка, і зв'язок цей зберігається навіть після врахування 

соціодемографічних і соціоекономічних факторів.  

Відсутні, між іншим, дані щодо переваг збереження педіатричної 

служби. Зараз іде дискусія в цьому напрямку, саме в первинці. Ми вводимо 

зараз такий дуже важливий і простий інструмент, як інтегроване ведення 

дітей до 5 років. І сімейні лікарі дуже гарно його сприймають, вони хочуть 

слухати, знати, у нас уже є цикл тематичного вдосконалення, і сьогодні буде 

доповідь на цю тему. І я вважаю, що у нас з педіатрами зараз гарні 

комунікації. 

Наступне. Чи ефективно консультувати, коли на первинній ланці 

багато спеціалістів. Подивіться, що нам говорить цей слайд, це теж 

доказовий менеджмент, що один лікар в Австралії і в тих же Сполучених 

Штатах, які нам зараз говорять,  що це "вау", 22 відсотка робить помилок 

один лікар, а коли їх 4 і більше, до 50 відсотків помилок, а наші пацієнти 

ходять часто по поліклінікам і шукають собі самі діагнози, назбирають собі 
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кучу цих призначень, а хто буде розгрібати ці призначення? Тому один лікар, 

лікар консультується з вузьким спеціалістом, консультує свого пацієнта, 

тому що щоб не було з пацієнтом, а у нас зараз бачите, що робиться: 

міняється структура сімей, у нас війна, у нас вдови, сироти, переміщене 

населення - це все пацієнти  первинної допомоги. Вузькі спеціалісти – це 

консультанти. І наша держава повинна на рівні керівництва це нарешті 

зрозуміти. 

Далі. ВООЗ з 1978 року постійно напрацьовує цей доказовий 

менеджмент і постійно говориться, що охорона здоров’я, де первинна 

допомога є хребтом, демонструє найкращі показники здоров’я, найнижчу 

вартість і найбільшу задоволеність користувачів. Нам треба навчити людей – 

це основне. А зараз ми не знаємо, скільки в нас приходять в інтернатуру, 

тому що немає плану. Ось сидить Костянтин Олександрович, який працював 

у міністерстві, завжди було планування на п’ять років, скільки треба з кожної 

області підготувати спеціалізацій, зараз академії не мають, скільки нам треба 

підготувати протягом п’яти років. І це ризики, на які потрібно звертати увагу. 

Далі. Ми повинні дотримуватись міжнародних документів, шановні 

колеги, говорячи так запросто, що лікар первинної медичної допомоги. От ми 

ратифікували угоду з Євросоюзом і стаття 427 нам говорить про необхідність 

укріплення первинної допомоги на засадах сімейної медицини і навчання 

лікарів. 

Далі. В Україні створено зараз понад 400 закладів. Планувалось 

звичайно, якби не було війни, у нас  було би їх в районі 700. Понад 4 тисячі 

зараз амбулаторій сімейної медицини. Зараз зросла доступність і це 

найважливіше, що є в первинній допомозі. Вся Україна завжди була залучена 

до дискусій і участі в реформуванні "первинки". Чотири з’їзди у нас було 

присвячено цьому. Не зараз почалась реформа, давно. Визначено 

кваліфікаційні характеристики. Тому кваліфікаційні характеристики – це 

замовлення держави на такого спеціаліста. Під це робляться навчальні 

програми, остання програма зроблена в 2015 році, нею користується вже вся 

Україна.   За ці роки змінено 5 чи 6 навчальних програм. Це дуже важливо, 

тому що це говорить про динамізм концентрації сімейних лікарів в країні. Це 

динамізм, нам треба його підтримувати, а не іти в іншу сторону. 

Підготовлено 14 тисяч сімейних лікарів. В рішеннях минулого року 

нашого комітету було сказано, що забезпечити дієвий контроль за цільовим 

використанням сертифікованих сімейних лікарів. Цей пункт не було 

дотримано, тому що людей, які закінчують інтернатуру по сімейній 

медицині, ставлять на посади, де є дірка, як-то кажуть: інфекціоністом 

перенавчають, кардіологом перенавчають, терапевтом, педіатром. Не 

потрібно так робити.  

Я хочу сказати, що відбулись якісні зміни в підготовці сімейних 

лікарів, відбулись. У нас понад 20 кафедр сімейної медицини. Кожна кафедра 

розробила цілу низку тематичних удосконалень. Нам не потрібно чекати 
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"відмашки" від міністерства. Кожна кафедра подає свій продукт такий, який 

хоче бачити сімейний лікар. Зараз ми хочемо розробити цикл тематичного 

удосконалення по цій класифікації ICPC-2, яку наша асоціація запропонувала 

міністерству в 2014 чи в 2015 році, і чомусь тоді ні ВООЗ, ні Світовий банк 

не підтримали, хоч WONCA сказали – беріть і нам зробили знижку. Слава 

Богу, цього року прийняли цю класифікацію, але пан Лінчевський обіцяв 

залучити асоціацію до розповсюдження, але ви зробили два тренінги, а 

скільки треба. Це дуже важлива така класифікація, побудована на випадку 

звернення, як вести той випадок повинні знати і лікарі, і статистики. Тобто 

оцими двома-трьома тренінгами за підтримки міжнародних організацій ви це 

не зробите. 

В 2010 році відкрита наукова спеціальність "сімейна медицина". Ми 

вчимось використовувати прості доказові методики в цій спеціальності. Ми 

підписали угоду з іноземцями, які можуть нас навчити цим методикам 

планування наукових робіт на первинній ланці. То тепер це перекреслити і 

назвати наукова спеціальність "первинна медична допомога". Я цього не 

розумію. Таких спеціальностей фактично немає в жодній країні бувшого 

Радянського Союзу. Нам в 2010 році вдалось ввести таку спеціальність.  

Як ви розумієте, це не було просто. Доводилось переконувати в 

багатьох речах очільників МОЗу, які часто мінялись і небагато з них 

розуміли важливість того, що первинна допомога має стати фундаментом 

системи охорони здоров’я. Hазом з тим жодний з них не намагався змінити 

напрямок державної політики щодо зміцнення первинної допомоги на 

засадах сімейної медицини.  

Тут представлено дерево WONCA, про яке говорив сьогодні пан 

Лінчевський.  Я не розумію, чому WONCA співпрацює з МОЗом, а тому що 

ми є членами асоціації вже в районі 20 років. Так, Людмила Вікторівна? Тут 

представлена філософія сімейної медицини, дерево WONCA, в якому 

представлено 12 позицій і 6 компетенцій, що повинен робити сімейний лікар. 

Обов’язково маршрут пацієнта забезпечує сімейний лікар. Пацієнт стоїть в 

центрі системи.  

Ми повинні зараз не змінювати напрямки відповідно до бажань когось. 

а продовжувати вести  послідовну державну політику. Державну – значить 

консультуватись з експертами, лікарями, професійними асоціаціями. От 

фундаментальний тут документ європейський ВООЗ "Здоров’я-21" він 

стверджує, що підхід до здоров’я як найважливішого права людини має бути 

справедливим для всіх, а не вибірково, хто може заплатити, а участь у 

діяльності системи охорони здоров’я держава повинна забезпечити, ще й 

громадський сектор, окремі групи населення і навіть окремих пацієнтів, тому 

що це питання, яке стосується всіх. 

Далі. Порівняльне дослідження. Серед розвинених країн виявили 

статистично значимий взаємозв’язок між витратами країни на охорону 

здоров’я на душу населення і ступенем розвитку первинної допомоги. Отже, 
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чим краще вона розвинена, тим менше будуть витрати держави. От в цьому 

напрямку потрібно іти і саме це наша мета. 

Наступне. Для країн з розвинутою економікою, серед іншого, 

характерний, у кого розвинена первинна на засадах сімейної медицини, 

нижчий рівень народження дітей з низькою масою, те, що нас турбує, 

нижчий рівень дитячої смертності, тому що сімейний лікар веде від нуля, 

краща  діагностика ранніх онкологічних захворювань.  

На жаль, питання впровадження скринінгу, ми в минулому році в 

грудні робили конференцію, запрошували вісім міжнародних експертів 

стосовно скринінгу, Міністерство охорони здоров'я не з'явилося! Значить 

питання його це не цікавить. І ми продовжуємо диспансеризацію, яка є 

недоказовим інструментом, і фейкова звітність по ній, я вам так скажу.   

Наступне. Це наша асоціація. Отже  в основі системи нашої первинної 

допомоги має бути пацієнт, 6 компетенцій сімейного лікаря, які повинен він 

знати, і ми повинні помогти йому в цьому: отже мотивувати його і 

зарплатою, і спрацювати з Мінрегіонбудом і так далі, для того щоб було 

житло, для того щоб було оснащення і так далі.  

І що повинна нам допомогти держава?  Наступне. От ми від влади 

очікуємо передусім публічність і прозорість, і зрозумілість державної 

політики міністерства, підвищувати доступність первинної допомоги. 

Дніпропетровська область, яка була одна з пілотних областей, я до них їздила 

декілька раз, і люди сказали: "Ми ідемо цим напрямком, яким ми почали іти. 

Поможіть! І не спиняйте".  Необхідно зробити аналіз досвіду в цих пілотних 

регіонах.  

Врегулювати нормативні документи. В 2015 році з Шафранським і ще з 

Олегом Мусієм ми збирались і визначили, які документи потребують 

перегляду нормативні. Зупинилося це все!  

Мотивація, ще раз, оснащення, посилення ролі медичних сестер, яких 

ми незаслужено забуваємо. Лікарю приходиться дублювати те, що вони 

роблять. І співпраця з професійними асоціаціями.  

Теодор Рузвельт: "Люди работают 8 часом в день за хорошую зарплату. 

10 часов – за хорошего босса. И 24 часа – за хорошую цель". У нас цель 

хорошая! То працюймо по ній і хай ніхто не заважає, і допомагає. 

 

МУСІЙ О.С. Дякуємо, Ларисо Федорівно. Я думаю, що це так просто 

красиві слова "24 години працювати на добу". Фізично таких я не бачив ще 

людей, які працюють довгий час 24. Тому і пропозиція, звісно, від 

виконуючого обов'язки міністра, що сімейний лікар буде працювати 7 днів на 

тиждень, 24 години на добу і 365 днів – це мало б сприйматися як жарт, я так 

розумію.  

Тому насправді інтереси сімейних лікарів теж повинні бути враховані. 

А для того, якраз я би тут вам подякував за згадку обов'язкового 

громадянського суспільства і асоціації сімейних лікарів. Бо все-таки 
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майбутнє системи охорони здоров'я є за громадським впливом різних 

організацій, в тому числі і асоціації, наприклад, яка буде представляти 

сімейних лікарів в громадянському суспільстві і суспільно-державній моделі 

управління охороною здоров'я, якої на сьогодні немає, бо є монополія – 

державне управління охороною здоров'я.  А вона мала би бути суспільно-

державною моделлю управління. І про це, напевно, теж треба було б 

говорити в загальному контексті реформи, бо без побудови управлінського 

лікарського медичного самоврядування, де за сімейних лікарів буде 

відповідати відповідно Асоціація сімейних лікарів і визначати політику від 

підготовки кадрів до, найбільше мені тут подобається позиція, яка є в Канаді, 

де, наприклад, кількість ендокринологів замовляє, готує, визначає на 

(задумайтеся!) 25 років наперед Асоціація ендокринологів Канади по 

державному замовленню. Але все визначає не держава, не міністерство, не 

будь-хто, а саме через свої професійні саморегульовані організації, і тут я 

думаю, що якраз є співпраця і розуміння між Комітетом з питань охорони 

здоров'я. 

Дякую вам. 

Переходимо до доповідей з регламентом в 5 хвилин. Прошу 

дотримуватися. 

Кадрове забезпечення первинної ланки медичної допомоги в Україні. 

Шекера Олег Григорович – директор Інституту сімейної медицини НМАПО 

ім. П.Л.Шупика. 

Будь ласка, Олеже Григоровичу. 

 

ШЕКЕРА О.Г. Дякую, Олеже Степановичу. 

Шановні учасники, шановний Олеже Степановичу, я хотів би сказати, в 

першу чергу, якраз про мережу закладів первинної медичної та чисельність 

медичного персоналу. На сьогодні, за даними Міністерства охорони здоров'я 

України ви можете побачити, що більшість лікарських амбулаторій без 

лікаря, фельдшерсько-акушерські пункти без середнього медичного 

працівника. Це проблема? Абсолютно. 

На сьогодні мережа закладів первинної медичної допомоги 

представлена близько 5,5 тисячі центрів первинної медико-санітарної 

допомоги та амбулаторії сімейної медицини.  

Зверніть увагу, якраз чисельність медичної наявності більше 36 тисяч 

осіб, з них 14,1 тисячі – це лікарі загальної практики, сімейні лікарі і середній 

медичний персонал, який складає біля 22 тисяч. З розрахунку, якраз це дуже 

цікаво, це один, скажімо, сімейний лікар, там близько на 2 тисячі, хоча по 

нормативам, ми знаємо чітко, що у нас на 1,5 тисячі. 

Подивіться, от, дуже цікавий такий слайд – укомплектування сімейних 

лікарів фізичними особами. Ви зверніть увагу, що якраз оцей темний колір, 

це якраз свідчить про те, що наші області, про які зараз Лариса Федорівна 

говорила, звертала на це увагу, вони не укомплектовані сімейними лікарями, 
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фізичними особами. Тобто ми можемо тут дуже багато говорити, але якщо 

немає цих кроків, то, вибачте, результату буде не так-то і багато. 

На наступному слайді ми бачимо інформацію щодо забезпечення 

мережі закладів охорони здоров'я сфери управління Міністерства охорони 

здоров'я України лікарями загальної практики (сімейні лікарі), терапевтами, 

педіатрами, дільничними. Зверніть увагу, у нас 14 тисяч 61 – це на 

01.01.2017. 14 тисяч 61 – це лікарі загальної практики (сімейних лікарів), у 

нас близько 1 400 – 1 500 у нас терапевтів, близько 2 320 – це якраз у нас 

педіатри. І загальна кількість: 18 тисяч 351, з них 35 відсотків пенсійного 

віку. Я думаю, що це також свідчить про те, що галузь недостатньо, м'яко 

кажучи, забезпечена, мережа закладів забезпечена перерахованими лікарями. 

За результатами минулорічних комітетських слухань зареєстровано 

сьогодні законопроект  № 6634 від 22.06.2017 року. Ще рік тому після цих 

слухань в мене була публікація якраз з приводу того, що сімейній медицині 

потрібний власний закон. Проект Закону України про первинну медичну 

допомогу на засадах сімейної медицини. Я хотів би вам розказати, що цей 

закон визначає правові, організаційні, економічні, соціальні засади 

забезпечення громадян та інших осіб, які перебувають на території України.  

Коли ми говоримо про кадрове забезпечення, зверніть увагу, стаття 32: 

кадрове забезпечення суб'єктів первинної медичної допомоги. Ми говоримо 

зараз про навантаження, тривалість, режим робочого часу, тривалість і види 

відпусток спеціалістів сімейної медицини, суб'єктів та інше. Я думаю, що 

багато хто з вас ознайомляться на сайті Верховної Ради. Це вже відкрита 

інформація. Будь ласка, ознайомтеся. Давайте свої пропозиції, які можуть 

бути враховані в перспективі.  

Умови оплати праці. Умови оплати спеціалістів сімейної медицини – це 

дуже важливий аспект, про який іноді говорять. І от ми сьогодні чули, і Олег 

Степанович на це звернув увагу, але потрібно дійсно економічно, науково 

обґрунтовано підійти до цього питання, для того щоб результат оплати праці 

сімейних лікарів був на достатньому рівні, щоб сама спеціальність, сама 

професія була престижною.  

Наступний слайд. Вищі медичні та фармацевтичні заклади, що 

здійснюють підготовку фахівців для галузі охорони здоров'я. Зверніть увагу, 

у нас достатня кількість закладів, але ми чуємо, як буде здійснюватися в 

перспективі фінансування, от Ольга Вадимівна Богомолець пішла якраз саме 

щодо цього питання, то на наступний рік цієї кількості навчальних закладів 

може і не бути.  Не тому, що ми, скажімо, проти, щоб вони були, але ті 

умови, що складаються, вони можуть привести до того, що кількість їх на 

порядок зменшиться. 

Наступний слайд. Стаття 35: підготовка, перепідготовка та підвищення 

кваліфікації спеціалістів сімейної медицини (і саме головне) здійснюється за 

державним замовленням. Там, де треба знати кількість спеціалістів, 

обов'язково за державним замовленням.  
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Я хочу вам навести один приклад. Якщо цього не буде, якщо не будуть 

створені умови зацікавленості, ми можемо стати заручниками того, що 

завтра, як прозвучало в доповіді заступника Міністра охорони здоров'я, у нас 

будуть всі гінекологами. Чому? Тому що лікар вільно може вибрати собі 

спеціалізацію. Це нормально. А чи готові вузи забезпечити? Ні. Чому? Тому 

що будь-яка кафедра, вона навіть по штату розрахована на певну кількість 

осіб, підготовку яких можна здійснювати. 

Наступний слайд. Кількість лікарів-інтернів, які навчалися в першому 

півріччі 2017 року на кафедрах Інституту сімейної медицини, де 

завідувачами кафедр є присутні тут і Лариса Федорівна Матюха, і Лариса 

Вікторівна Хіміон - це люди, які здійснюють підготовку. Зверніть увагу, 

кількість людей, які навчаються у нас. Цифри, які свідчать про те, навіть той 

дефіцит, про який ми з вами сьогодні чули, цифри свідчать про це, то це 

треба вирішувати не один рік, щоб заповнити всю галузь, весь сектор 

сімейної медицини. 

Наступний слайд, будь ласка. Питання, що потребують 

першочергового вирішення. Збільшення бюджетного фінансування охорони 

здоров'я. Ми дуже багато говоримо, що треба в два, в три рази збільшити, у 

нас чітко визначено законом: 10% від ВВП.  

Дякую за увагу. 

Єдине, ще дуже важливий аспект – це підготовка. Я знаю, що дуже 

багато займаються цим питанням і Олег Степанович, і Ольга Вадимівна, і 

Ірина Сисоєнко, і Міністерство охорони здоров'я підтримує, як Указ 

Президента про день сімейного… 

 

(Шум у залі).  

 

МУСІЙ О.С. Давайте не будемо коментувати. Потім кожний зможе 

висловитися. Дякую.  

 

ШЕКЕРА О.Г. Я дуже вдячний, що ви звернули на це увагу. 

Дякую.  

 

МУСІЙ О.С. Дякую вам за виступ.  

Думаю, в запису подивляться керівництво Міністерства охорони 

здоров'я, або передайте їм, будь ласка, щоб цифри, які… Бачите, найкраще 

оперувати реальними цифрами, не мріями. А реальні цифри говорять про те, 

що на первинній ланці не вистачає 20 тисяч сімейних лікарів, враховуючи, 

що пенсіонери 35%. От фізично немає 20 тисяч людей, а є 10. Скажіть мені, 

будь ласка, як можна  підписати контракти до 1 липня, обіцяно було, тепер 

вже до 1 січня, сьогодні у Верховній Раді мені сказала виконуюча обов'язки 

міністра. 2 тисячі людей отримають медичну допомогу на первинному рівні, 

тільки підписавши той контракт. З ким підпишуть, коли немає 20 тисяч 
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фахівців? Ні з ким не підпишуть. Тому це обман. Давайте говорити правду.  

Нам потрібно підготувати 20 тисяч фахівців, щоб вони потім змогли 

підписати той контракт. Його напевно потім потрібно буде підписувати. 

Тому, допоки немає фізично фахівців, навіщо говорити про якісь неіснуючі 

речі, про так звані контракти. 

Інше питання, всі сімейні лікарі мають бути фізичними особами-

підприємцями. А це як? Примушувати насильно всіх стати фізичними 

особами-підприємцями? Напевно, неправильний підхід. Існує абсолютно 

адекватний і правильний підхід, просто про це треба знати, було б поїхати і 

подивитися, як працюють в світі: самозайнята особа. Через самоврядування, 

так, як в адвокатурі, дати можливість стати самозайнятою особою. І тоді не 

буде проблем таких, які є з бухгалтерською звітністю, з усім іншим. Це 

елементарні речі, які потрібно впровадити. Тоді зафункціонує весь механізм.  

І, зрозуміло, що при такому кадровому забезпеченні, щоб підготувати, 

на превеликий жаль, вбивча цифра, 500 сімейних лікарів на рік готуються в 

інтернатурі. 500! Треба 20 тисяч. Порахуйте елементарно, скільки треба 

років, щоб система була забезпечена первинною ланкою. Тут має бути 

жорстка державна політика, жорстка, обов'язкової підготовки саме у вузах 

через держзамовлення, масової підготовки сімейних лікарів. Тоді це була б 

державна політика. Готувати 5 тисяч, наприклад, навіть якщо і готувати через 

держзамовлення 5 тисяч сімейних лікарів, через економічні стимули це 

можна було б зробити елементарно, через гарантовані економічні стимули. 

Щоб підготувати, то це треба буде 4 випуски. Через скільки часу випустити 

можна таких сімейних лікарів? Через 8 років. Тільки плюс 4 - це 12 років 

реально. Якщо готувати 5 тисяч сімейних лікарів, їх можна отримати тільки 

через 12 років. 12 років. Які контракти завтра, люди добрі? Давайте будемо 

реалістами і думати як, навпаки, зберегти зараз, а не скоротити кадровий 

потенціал, тоді це буде реально. 

Наступний доповідач. "Стан і перспективи розвитку первинної 

медичної допомоги на засадах сімейної медицини у Київській області". 

Арешкович Алла Олександрівна. Будь ласка, вам слово, 5 хвилин. 

 

АРЕШКОВИЧ А.О. Доброго дня, шановний Олег Степанович, шановні 

колеги. Стан охорони здоров’я, стан первинної медичної  допомоги на 

Київщині, реалії і перспективи, я так назвала свій виступ, під собою має на 

увазі дуже багато складових, про які сьогодні казали ті колеги, які вже 

виступали і ті, які будуть ще виступати. Але я дуже коротко хочу доповісти 

вам, колеги, щодо стану "первинки" в нас, в центральному регіоні України. 

Почну, мабуть, з кадрового питання, тому що я готувала зовсім інший 

виступ і щодо складу амбулаторії, і центрів, і так далі, але саме болюче і те, 

що стосується арифметики, у нас, за нашими даними, на 01.01.2017 року 

укомплектовано 83 відсотки посад, фізичних осіб 60 відсотків. Це ті дані, які 

тільки що я разом з вами побачила на слайді. Справа в тому, що за три місяці 
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моєї роботи, я почала якраз свою роботу з врахуванням досвіду з 

реформування в столиці, почала з сільської медицини. Чому з сільської, тому 

що одна річ – це аналітика, це цифри, а інша річ – це коли з врахуванням 

свого досвіду і таке інше на місцях ти бачиш справжню медицину, 

справжню. 

В деяких наших районах, в одному із наших районів немає в селі 

жодного лікаря. Всі лікарі знаходяться, працюють в амбулаторії сімейної 

медицини районного центру, у всіх  селах на базі фельдшерсько-акушерських 

пунктів і фельдшерських пунктах працюють фельдшери, один з фельдшерів, 

я чому про це зараз говорю, фельдшеру 85 років. Середній вік мешканців 

села становить 75 років. Я не кажу, що це тенденція, але це те виключення 

навіть, яке ми не маємо знехтувати. 

Ми як управлінці на місцях, до речі, я дуже дякую нашому 

губернатору. Медицину в Київській області курує сам губернатор. Всі 

питання, які в нас виникають, в першу чергу, в пріоритетному напрямку 

розвитку мережі первинної медико-санітарної допомоги, в цьому році будуть 

поставлені, як завдання.  

Колеги, ви розумієте, що якщо в ФАПі працює фельдшер, то яке 

обладнання і який табель оснащення може мати місце в цій амбулаторії? 

Звичайно, мешканці їздять до районного центру. Як казала Лариса 

Федорівна, вони їдуть туди за абсолютно всім: за аналізом на глікований 

гемоглобін, якого в тих районах, що я об'їхала, це одна третина, не має 

можливості проводити в жодній районній лікарні. До складу районної лікарні 

входять поліклініки або консультативні діагностичні центри. Чому? Тому що 

аналізатори, які отримані у вигляді гуманітарної допомоги ще недавно, вони 

не мають зараз можливості укомплектуватися розхідними матеріалами.  

Це один із прикладів того, чим зараз стурбована медицина Київщини. З 

урахуванням часу свого виступу я якраз наголосила на своїх таких гострих 

проблемах. Ми звичайно опрацювали законопроект, ми подали свої 

пропозиції, ми будемо просити і просили, щоб сільські медицині з 

урахуванням, я би сказала так, географічного, демографічного складу, 

ситуації географічної, демографічної, щоб з урахуванням і соціальної, і 

спеціального статусу, як-то Іванківський, Поліський і інші райони, в 

законопроекті в цьому, в іншому ми будемо витребовувати, щоб було 

відведене офіційне і законне місця.  

Тому що навіть готуючи, станом на зараз Програму розвитку 

Київщини, починаючи з первинки, ми розуміємо, що дотаційні райони не 

зможуть запровадити програму місцевих стимулів, так як це зараз перше 

нагальне питання у нашої влади з урахуванням відсутності державного 

замовлення. І тому свої пропозиції я озвучила, і додаткові матеріли ми теж 

подали. 

Дякую за увагу. 
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МУСІЙ О.С. Дякую. 

Я прошу надати пропозиції, і це буде стосуватися всіх майбутніх 

виступаючих також. Пропозиції найкращі буде опрацьовувати наш 

секретаріат, зараз ведеться стенограма, але якщо у вас конкретні 

конструктивні пропозиції щодо того чи іншого законодавства, прошу подати 

їх у письмовому вигляді для опрацювання в подальшому секретаріатом, і вже 

тоді депутати будуть розглядати під час розгляду самих законопроектів. 

Дякую вам за висловлену позицію. 

Корнєва Валентина Володимирівна – доцент кафедри педіатрії № 2 

НМАПО ім. П.Л. Шупика. Педіатрія у практиці сімейного лікаря. 

Інструменти розв'язання проблем. 

Будь ласка, Валентино Володимирівно. 

 

КОРНЄВА В.В. Шановні колеги, знаєте, я зовсім міняю свою доповідь, 

бо дуже стурбована, що тут проходить дуже актуальні питання. Це не та 

класика, до якої ми звикли, а це іде наше буденне життя.  

Так, інтегроване ведення хвороб дитячого віку – це та програма, той 

інструмент, за допомогою якого сімейний лікар, а також фельдшер, медична 

сестра зможе реально допомогти, особливо дітям сільської місцевості, там, де 

є один-два фельдшери на декілька сіл. І тому, мені здається, що ця програма 

повинна бути не тільки стандартом ВООЗ, а стандартом нашого Міністерства 

охорони здоров'я.  

Програма, багато ви знаєте, я не буду про неї дуже, як кажуть, детально 

розповідати, але той перелік ліків 15 номінацій, шановне Міністерство 

охорони здоров'я, шановні колеги з Верховної Ради, треба це все давати 

безкоштовно! Щоб мала будь-яка лікарня і той же діазепам, і антибіотики. Я 

вам кажу це на 100 відсотків, я працюю вже майже 40 років педіатром, і я 

знаю, яке забезпечення зараз є в сільській місцевості. Багато  людей до нас у 

лікарню звертаються. Це перше питання. 

Тому інтегроване ведення – це дуже сучасна методика! І це методика 

для середніх медичних працівників в першу чергу! І це синдромальні 

підходи. І як ми не зробимо 5 тисяч буклетів (отаких 60 сторінок, які спасуть 

наших дітей, а це програма від нуля до 5 років), ми нічого не зробимо в 

нашій країні! Цей буклет дало нам ЮНІСЕФ та ВООЗ, але він потребує в 

електронному вигляді. Там, де фельдшер, медична сестра працює в селі, в 

районі, а це є допоміжні програми, які відкривають, про що може бути 

розмова.  

Друга причина, інтегроване ведення дітей – це та програма, яка дає 

фінансові змоги знати регламент: я дивлюсь дитину через два дні, в тому 

стані через 5 днів. І це допоможе нам, як піде страхова медицина. Тобто не 

буде того звертання, особливо в містах, коли кажуть: "Ага, сьогодні  

подивився, завтра зранку ти, на вечір медична сестра". 
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Далі, будь ласка. Це є діаграма показує, скільки працює, стандарт 

сімейна медицина і педіатрія.  

Будь ласка, ще далі. І це далі показує, що ми дітей втрачаємо, 

народжуваність  зменшується, Україна старіє – і це велика проблема.  

Будь ласка, ще наступний слайд. 330 дітей щоденно за 2014-2015 роки 

лишалися без свого постійного місця проживання. Це діти, які потребують 

сімейного лікаря. Пробачте, про який інтегрований вибір,  я не кажу про 

програму, а про вибір лікаря сімейного, може мати з Донецька, з Луганська 

знати, як вона переїхала на Закарпаття чи на Черкащину? Треба, щоб були 

чітко, так, може це думка педіатрів, вибір повинен бути у великих містах, але 

все одно з Троєщини на Святошин мама з немовлятком не поїде. Тому це 

важливий підхід, але це не зовсім у нас реальний.  

Наступне питання, яке мене турбує як викладача вищої школи. У нас 

далі іде з цього року вільний розподіл. Шановні, ми розуміємо, що до нас 

прийдуть зараз люди-інтерни, а я вже з 1985 року працюю з інтернами, 

прийдуть до нас, які мають не дуже високу підготовку. Давайте правді в очі 

дивитися. І що ми будемо? Як ми не зробимо, як кажуть, якісь мотивації 

трошки інші, а особливо закріплення, щоб інтерн знав, що він і лікар 

випускник вищої школи, що він має відпрацювати, або дійсно віддати гроші. 

У нас є і бюджетники, і контрактники. Контрактник треба, щоб був, але 

бюджетник повинен вертати державі гроші, особливо як він підписався, а ця 

стара така традиція: направляє область декілька представників до випуску 

сімейного лікаря. І це треба, мені здається, без цього не може бути, бо вони 

живуть з цієї місцевості, і вони повинні повернутися і дати людям допомогу.  

Дуже важливий крок – це підготовка середньої ланки. Не можемо 

працювати, інтегрована програма, отут іде середня ланка, ви бачите, вік 

пенсійний і всі питання – це дуже важливо. 

І ще мені хотілось би сказати про бажаність стажування. Тут багато 

керівників закладів медичної охорони здоров'я, організаторів, ви знаєте, ви 

часто використовуєте на базах стажування інтернів. Це як закривають ті всі 

діри латають, що є. Ми розуміємо, що дуже важко, але інтерни весь час 

кажуть: "Ми не бачимо того, що ми повинні бачити, бути сімейним лікарем в 

тому прямому сенсі". 

Тому, шановні, я дуже вас запрошую: Івано-Франківська область, 

Житомирська область – 2 роки, це 2011-2012 роки, зробили дуже великі 

пілотні проекти, які в двох регіонах дозволили провести інтегроване ведення, 

малюкова смертність знизилась у 3 рази за цей період. Тому давайте 

впроваджуйте в районах, це не така важка програма, вчіть середніх медичних 

працівників, і ми тим самим зможемо зробити великий вклад у сімейну 

медицину, а саме для охорони здоров'я дітей. 

Дякую за увагу. 

 

МУСІЙ О.С. Дякую. 
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Перед тим, як надати слово представникові Дніпропетровщини, я би 

хотів звернути увагу якраз на те, що не сказав, Алла Олександрівна 

виступала про фінансування, і про Київщину, і про амбулаторії сімейної 

медицини, які вони мають бути, і про ФАПи, і попросити, якщо тут ще є 

керівники управлінь охорони здоров'я з регіонів, звернути увагу, щоб вони зі 

свого боку через голів обласних державних адміністрацій звернулися 

безпосередньо і до Прем'єр-міністра, і до Президента можливо, який 

призначає, про ту модель фінансування, яку передбачає Міністерство 

охорони здоров'я разом з урядом через створення Національної служби 

здоров'я. Там прописано, що Національна служба здоров'я буде 

монополістом і єдиним органом, який буде укладати контракти з закладами 

охорони здоров'я, більше ніхто, тільки вони. В Києві – Національна служба 

здоров'я.  

Ви уявіть собі ситуацію, якщо ви амбулаторію сімейних лікарів у 

кожному районі побудуєте 5 чи 6 навіть, і вони будуть юридичними особами, 

не територіальні органи влади, не місцеве самоврядування, вони повинні 

будуть їздити сюди в Київ підписувати контракти. Це скільки треба буде 

головних лікарів чи когось, чи той сімейний лікар, який буде фізичною 

особою – підприємцем за пропозицією міністерства, повинен буде їздити в 

Національну службу здоров'я, щоб отримати гроші за отого пацієнта, щоб 

вони надійшли, підписати з ним контракт. Це до якого абсурду треба дійти, 

щоб розділити бюджетування, яке в розвинених країнах є дворівневим, а в не 

розвинених мусить бути трирівневим фінансування, щоб зберегти все-таки  

фінансування поки що через медичну субвенцію на трьох рівнях. Це 

механізм переведення в національну службу здоров’я всіх контрактів не 

тільки не запрацює, він загубить лікарні районні, амбулаторії ваші. Тому 

попросив би вас звернути на це увагу і достукатись до голів адміністрації, 

щоб вони, зі свого боку, теж пояснили, що таке робити абсолютно просто 

фізично є неможливим, недоцільним і, напевно, зовсім неправильним. 

Будь ласка, слово від Дніпропетровщини щодо сімейної медицини – 7 

років реформи. Пучкова Надія Володимирівна, головний позаштатний 

спеціаліст зі спеціальності "Загальна практика – сімейна медицина" 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації. 

 

ПУЧКОВА Н.В. Дякую.  

Шановний Олег Степанович, шановні колеги! Сьогодні вже 

згадувалась Дніпропетровська область як пілотний регіон, з досвідом якого 

хотілось би всіх ознайомити. Але, чесно говорячи, я не знаю жодної наради, 

де б ми не говорили про свій досвід, або жодної конференції, де б не 

виступали представники Дніпропетровської області. Якби хтось хотів, в тому 

числі Міністерство охорони здоров’я, розповсюдити наш досвід, мабуть, 

давно це можна було б зробити. 
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І те, що сьогодні, на жаль, немає представника Міністерства охорони 

здоров’я, якому б я хотіла сказати свою першу фразу, що міністерство, 

мабуть, лукавить, коли говорить, що розпочинає в такому ракурсі реформу 

первинної медичної допомоги. Реформа розпочалась у 2012 році. Ми її 

представники, ми її відпрацьовували, і незважаючи на те, що сьогодні 

реформа в Україні на одних територіях іде, на інших – зовсім мляво 

просувається, в нашій області вона не призупинилась ні на крок. Ми не 

хочемо губити того, що напрацювали в 2012-2014 роках, тому продовжуємо 

працювати в тому плані, в якому працювали і в пілоті. 

Сьогодні в Дніпропетровській області функціонує 56 центрів первинної 

медико-санітарної допомоги і  в центрах відкрито 420 амбулаторій. Тільки за 

ці роки відкрито 43 додаткові амбулаторії, які вже оснащено за кошти 

місцевих бюджетів. За всі роки, я порахувала, їдучи сюди, на розвиток 

первинної медичної допомоги, на розвиток наших закладів, навчання 

медичних працівників на засадах сімейної медицини витрачено з державного 

і місцевих бюджетів понад, вдумайтесь, півмільярда гривень. Це дуже великі 

кошти. Але ці кошти в нас і продовжують виділятись. 

Наступний слайд, будь ласка. Подивіться, скільки ми підготували 

сімейних лікарів. Втричі збільшилась кількість сімейних лікарів в області, 

сімейних медсестер. Ми не хочемо втрачати сьогодні цей потенціал. Люди 

працюють на засадах сімейної медицини. В кожному центрі первинної 

медико-санітарної допомоги ми розробляємо локальні протоколи на підставі 

українських національних стандартів і впроваджуємо їх в дію, бо сьогодні є 

ліцензійні, акредитаційні умови, які затверджені постановами Кабінету 

Міністрів України  і які нам говорять, що заклад має право надавати медичну 

допомогу тільки відповідно до локальних протоколів. Тому ми не зупиняємо 

цю роботу і думаємо, що нас підтримують і інші регіони. 

Будь ласка, наступний слайд. В області в нас, як розпочалась у 2012 

році, так і до сих пір здійснюється ця програма виплати надбавок за обсяги і 

якість медичної допомоги. Ви бачите, скільки коштів виділено. Тільки в 

цьому році вже виділено понад 14 мільйонів гривень. Тут зі мною в цій залі є 

головні лікарі з Дніпропетровської області. По дорозі сюди один мені з них 

сказав: "Ти розумієш, от я думаю, є гроші. За що виплачувати? Лежить 

вакцина – не роблять вакцинацію". І я їм сказав: "За виконання плану 

вакцинації я вам буду платити за якісні показники". І він каже: "Я вже за 4 

місяці на 50% виконав план".  Це якість роботи. 

Далі, ми дуже пишаємося нашими місцевими стимулами, наступний 

слайд, будь ласка, які започатковані в період реформи і які сьогодні  у нас 

продовжуються. Подивіться, тільки у цьому році уже 14 мільйонів гривень 

використано на місцеві стимули. Звичайно, я згодна з попередніми 

доповідачами, що не на кожній території однакова ситуація. Краща ситуація 

в містах області, гірша – в сільських районах, де не завжди, вірніше, 

приймаються ці програми, але не завжди є кошти на їх фінансування. Але 
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цей процес відслідковується на рівні області і ми намагаємося, щоб кожен 

регіон у нас був в однаковій ситуації.  

Наступний слайд, будь ласка. Кожна реформа має зиск, коли вона 

приносить користь як пацієнту, так і медичним працівникам. Коротко, що ж у 

нас мають пацієнти? Територіальну доступність до послуг первинної 

медичної допомоги: амбулаторії розташовані, в переважній більшості, у 

пішохідній доступності. Крім того, функціональну доступність забезпечено 

до усіх послуг первинної медичної допомоги за рахунок  того, що створено 

графік роботи амбулаторій з 8-ї до 20-ї, виділено окремі дні прийому 

диспансерних хворих, дітей, школярів. 

Наступний слайд, будь ласка. Ми також прийшли до того, що 

кваліфіковану медичну допомогу в амбулаторії у нас надають переважно 

сімейні лікарі. Подивіться, сьогодні  сімейними лікарями обслуговується  

86% населення області. І тільки дитяче населення обслуговується 100% 

сімейними лікарями уже в 23  центрах первинної медичної допомоги. І це не 

тільки  сільська місцевість, повірте мені, це 9 центрів міст Дніпра, 

Новомосковська, Кривого Рогу, бо там взагалі уже немає лікарів-педіатрів. І 

наші сімейні лікарі надають медичну допомогу, повірте, не гірше лікарів-

педіатрів і володіють принципами інтегрованого ведення дитячого 

населення. До речі, ми уже тренінги провели повністю по області з цього 

питання і продовжуємо надавати медичну допомогу малечі.  

Далі, у нас можна отримати. Ні, попередній включіть, будь ласка. В 

центрах, у всіх амбулаторіях у нас є ліжка денного перебування, є ліжка 

стаціонару вдома. І, до речі, на ліжках денного перебування у нас 

проліковано вдвічі більше пацієнтів, ніж в закладах вторинної медичної 

допомоги. Це можливо завдяки тому, що у нас всі амбулаторії 100-відсотково 

мають автотранспорт, 100-відсотково мають лікарські засоби для надання 

невідкладної допомоги.  

Далі, будь ласка. Сьогодні  всі амбулаторії у нас 100-відсотково за 

рахунок того, що у нас була і державна субвенція, і за рахунок того, що 

сьогодні  здійснюється доустаткування амбулаторій, мають основний набір 

обладнання. І тому пацієнти навіть деяких обстежень не можуть зробити в 

районних лікарнях, де немає лікаря-окуліста або немає лікаря-

отоларинголога, а можуть пройти це обстеження у сімейного лікаря в 

амбулаторії.   

У нас в усіх амбулаторіях організовано логістику лабораторних 

обстежень. Тобто або є аналізатори крові і сечі, ми їх купили ще за 

попереднім 132-м наказом відповідно до табеля і, не зважаючи на те, що 

табель змінений був пізніше, ми їх використовуємо. І саме в тих 

амбулаторіях, де немає лабораторій, проводиться забір аналізів і вони 

возяться не в заклад вторинного рівня  медичної допомоги, а в ті амбулаторії, 

де встановлені ці аналізатори. І заклад не губить кошти і проводить ці 

обстеження. 
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Крім того, я вам повинна сказати, що у  нас пацієнти входять до складу 

наглядових рад центрів первинної медичної допомоги. І, до речі, вони не 

завжди нас критикують, а іноді допомагають, як то зробити дорогу біля 

центру первинної медичної допомоги, встановити зупинку, щоб там могла 

зупинятися маршрутка і було зручно доїжджати пацієнтам з віддалених 

територій.  

Наступний, будь ласка. А що для лікарів? Коротко. Лікарі у нас 

сьогодні  працюють сімейними лікарями, вони не терапевти чи педіатри, як 

говорять, переучені, тому що у  них є обладнання, тому що вони можуть 

реалізовувати свої компетенції. У кожному центрі первинної медичної 

допомоги у нас є науково-практичний центр, де ми відпрацьовуємо навики 

сімейних лікарів і медсестер. А користуючись тим, що у нас у центрах 

сьогодні  працюють ще й вузькі спеціалісти, ми, користуючись цим, навчаємо 

сімейних лікарів спеціальним навикам.  

У лікаря сьогодні  є можливість отримати достойну диференційовану 

заробітну плату. Наші сімейні лікарі, я скажу, ті, хто працюють уже багато 

років, у кого є прикріплене населення, яке їм довіряє, отримують нормальну  

достойну заробітну плату. Гірше, як і в кожній області, молодим 

спеціалістам, де їх зрівняли зі спеціалістами без освіти.  

І ми сьогодні  можемо говорити про те вже в нашій області, я говорю 

це з гордістю, що органи місцевого самоврядування і влади звернули увагу 

на первинну медичну допомогу. Вони інвестують кошти в розвиток 

первинної медичної допомоги. Декілька територій перед вами. Ви бачите, 

якщо раніше, коли ми працювали в складі закладів вторинної медичної 

допомоги, тобто були у складі поліклінік, що отримувала "первинка"? 3-4 

копійки, і ті йшли на придбання  флюорографічної плівки. А сьогодні  певні 

кошти, мешканці задоволені, є медикаменти для невідкладної допомоги, є 

тест-системи і ми працюємо більш-менш успішно.  

До речі, от в цих районах, два сільських райони, ми говоримо про 

незадовільне забезпечення кадрами сільських районів. А от два райони, які на 

цьому слайді, які виділяють, піклуються про своїх мешканців: у них 

укомплектовано сімейними лікарями вище обласного показника – понад 80%. 

Я завершую. Ми продовжуємо  те, що ми розпочали в рамках співпраці 

зі Світовим банком.  

Наступний слайд. Я б хотіла показати, це ще одна теза, яку я хотіла б 

сьогодні  висловити. Сьогодні,  коли Україна  хоче розвиватися і медицину 

розвивати в європейській тенденції, але якщо європейська тенденція, то 

давайте мати одного лікаря – лікаря всієї сім'ї, лікаря загальної практики 

сімейної медицини. А не тоді, коли скрутне становище в Україні, і ми хочемо 

повернути кожній сім'ї трьох лікарів: дільничного терапевта, педіатра і 

гінеколога. 

Наступний, будь ласка, я завершую. Про конкурс. Щоб ще кращими 

бути,  ми три роки тому в області запровадили проведення конкурсу на 



23 

 

кращу амбулаторію. Три роки ми його проводимо, визначаємо кращі 

амбулаторії, добре їх нагороджуємо і в нас з кожним роком, ви бачите, все 

більше бажаючих брати участь в цьому конкурсі. Дякую за увагу. 

 

МУСІЙ О.С. Дякую вам. Я би хотів звернутись якраз після такої 

фантастичної, з моєї точки зору, доповіді  і до представників Міністерства 

охорони здоров’я, закликати не вигадувати велосипеди, а подивитись на те, 

що вже є в державі і забезпечити обмін досвідом між регіонами  України. І за 

це вам насправді величезна подяка, а не за невідомо що. А представників 

міжнародних донорських організацій: USAID,  єврокомісії, Світового банку і 

так далі не витрачати кошти на ті фейки, які малюють і красиві презентації 

грантоїдські організації, а якби ви забезпечили обмін досвідом нашими 

лікарями і навчили управлінців те, що зроблено вже і функціонує,  і 

достатньо добре функціонує в Дніпропетровській області в розрізі сімейної 

медицини, то за це була би вам окрема, напевно, подяка і це були би 

ефективно використані в тому числі і міжнародні кошти. Будь ласка, зверніть 

на це увагу. 

Наступний доповідач у нас про те, що відбувається на Чернігівщині. 

Сіваткіна Барбара Олександрівна – головний позаштатний спеціаліст зі 

спеціальності "Загальна практика - сімейна  медицина" Чернігівської ОДА. 

Будь ласка, вам слово. 

 

СІВАТКІНА Б.О. Добрый день, коллеги, Олег Степанович, Ольга 

Вадимовна. После выступления моей коллеги с Днепропетровска моя речь 

будет немножко печальнее, потому что Черниговская область не настолько 

финансирована была, как области, которые попали в пилот. 

Следующий слайд, пожалуйста. Наша область находится на севере, 

рядом у нас граница с Россией проходит, с Белоруссией, от областного 

центра это всего 60 километров. Черниговская область характерна тем, что 

она занимает по площади третье место в Украине, но по количеству 

населения мы занимаем 23 место.  

Область наша имеет такой хуторской тип. Население расселено 

довольно не так плотно, как по всей Украине, 74 человека на квадратный 

метр, у нас в области – 32. Это тоже откладывает свой отпечаток на 

медицине. Скажу почему. В области уже сейчас работает 25 центров, хотя у 

нас планировалось открыть их 26. В самом областном центре сначала 

открыли 2 центра, а решением городской сессии в 2015 году их закрыли. Зато 

у нас есть такой прецедент, как в Ичнянском районе есть 2 центра, которые, 

получилось, что  громада решила, что им нужно центр на 9 тысяч населения, 

главным врачом поставили фельдшера с юридическим образованием. Это 

громада решила. Теперь этот центр не может получить лицензию и поэтому 

там уже сделали директора центра. Ну, это работа такая. 
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Вот у нас отмечено на слайдах 12 желтым цветом - это районы, где нет 

в 25 амбулаториях, которые существуют, нет ни единого медика из 153 

амбулаторий. 700 ФАПов у нас, в 56 вообще нет фельдшеров. У меня 

кадровый вопрос, поэтому я на этом останавливаюсь. Дефицит врачебных 

кадров составляет именно на первичном звене 218 человек. Хотя у нас в 

области работают четыре медицинских колледжа, у нас укомплектованность 

средним медперсоналом 88%. Дело в том, что даже в прошлом году 

приезжали из Польши и почти весь курс уехал в Польшу медсестрами 

работать.  

В области семейным врачам приходится обслуживать, вдумайтесь, от 

одного до тринадцати сел, а территория обслуживания доходит до 48 

километров – это на одного врача! При том, что один врач может обслужить 

и 600 человек, и доходит до 5 тысяч. Это все нормы переходит!  

Если говорить, что уже сдвинулась медицинская реформа, которая 

началась, семейная. Сейчас уже семейными врачами обслуживаются почти 

70% населения, а 30% продолжают обслуживаться у участковых терапевтов и 

у участковых педиатров.   

Перспективный план развития какой у нас по кадрам? Это 

предусмотрено 70 врачей переквалифицировать в семейных – это были 

планы, сейчас не знаю, что будет. И 180 человек, которые должны прийти с 

интернатуры. По печальным данным 2016 года, у нас было направлено 27 

интернов, к работе приступило 19. Остальные, кто ушел в бизнес, кто уехал в 

другую область, а кто просто не вышел на работу. Сейчас у нас учатся в 

институте Богомольца четыре студента, которые, надеемся, за счет местных 

денег, которые вернутся к нам семейными врачами. Ну, надеемся.  

Я послушала Днепропетровск, и мне стало печально, что у нас местные 

стимулы – это было за четыре года дано четыре квартиры для врачей, это то, 

что на проезд, в общем, выделено 269 тысяч гривен, а не так, как миллионы в 

Днепропетровской области. По-хорошему позавидовала. 

И по скромным подсчетам, которые мы провели, для того чтобы 

реформа как-то двигалась вперед на первичном звене, нам необходимо на 

область 63,5 миллиона гривен. Спасибо за внимание. 

 

МУСІЙ О.С. Дякую вам. (Оплески). 

 

СІВАТКІНА Б.О. Спасибо. 

 

МУСІЙ О.С. Я думаю, що коли є у кого повчитися, це завжди дуже 

добре. І першопроходці – їм завжди набагато складніше. І те, що, на 

превеликий жаль, у нашого Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана 

негативний досвід змін сімейної медицини і реформ медицини в тих пілотних 

регіонах – це не значить, що в інших пілотних регіонах були такі самі 

негативні речі. І про це свідчить місто Київ, два пілотних регіони: 



25 

 

Дніпровський і Дарницький район, де є дуже багато позитивних напрацювань 

і речей. І особливо Дніпропетровська область. То, може, варто було би 

взагалі взяти за приклад вже досягнення і імплементувати по всій Україні. І 

тоді це було би без "нагинання" будь-кого і з розумінням, що потрібно 

робити місцевим органам влади. 

Наступний доповідач у нас: "Сімейна медицина на селі", Лемчук 

Сергій Іванович – завідувач Боратинської амбулаторії загальної практики – 

сімейної медицини Луцького центру первинної медико-санітарної допомоги 

Волинської області. 

 

ЛЕМЧУК С.І. Доброго дня, шановні колеги! Я, напевно, як і більшість 

доповідачів все-таки зміню свою доповідь, бо тут дійсно ідеться про реалії, а 

не те, як зараз, бачите, представляють наші посадовці. 

Поки я буду розмовляти, ви можете подивитися про амбулаторію, в 

якій я працюю. Амбулаторія оснащена досить суттєво і знаходиться недалеко 

від Луцька. Можна сказати, що це Луцький район, буквально 7 кілометрів від 

Луцька. 

7 років тому була збудована амбулаторія за рахунок громади, 7 років 

ми не могли залучити сімейного лікаря, обслуговував населення нашої 

території завідувач амбулаторії на півставки сімейний лікар – я. Тобто щось 

говорити про те, що немає умов – є у нас амбулаторії, в яких є умови, є 

оснащення, з яким можна працювати. У нас немає стимулів для працівників. 

Прийшли на село працювати, як колись було, дайте житло, забезпечте 

житлом лікаря, тоді він буде працювати, і буде працювати, як дехто хоче 24 

години на добу, тому що люди будуть знати, що він живе на сусідній вулиці, 

і він завжди прийде на допомогу, чи ви його розбудите чи не розбудите. 

Звичайно, що, якщо молодий спеціаліст прийшов, для нього 24 години на 

добу це не є можливість працювати, тому що йому потрібно здійснити якусь 

дію – одружитися. А хтось думає, що якщо лікар вивчився 6 років, 2 роки 

інтернатури, то він повинен там і лягти в тій амбулаторії.  

Можливо, дійсно я критично це говорю, але має бути дійсно на селі 

забезпечення житлом. Так як у нас близько біля міста, це мені не проблема, 

але знову ж таки треба винаймати квартиру, тому що я був скерований у 

Волинську область зі Львова і мусив відпрацювати 3 роки, і за цих 3 роки  я 

залишився на місці. А зараз як зробили? Зараз вивчається медичний 

працівник, чи-то є фельдшер, чи-то є акушерка, чи-то є лікар, він попрацював 

рік, він побачив, що йому немає перспективи  в цьому, він тікає. У мене 

змінилося вже 4 фельдшера на фельдшерсько-акушерських пунктах, вони всі 

виїхали, або хтось у Білорусію, або хтось за кордон в Польщу, в Чехію.  

Мають бути місцеві стимули, обов'язково. Кажете, за виконану роботу? 

Виконана робота є: 5 200 населення, і це від народження і до смерті. 

Виписується дитина з пологового будинку, протягом 3 днів ми маємо прийти 

і зробити патронаж. Правильно ж? Правильно.  
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Нещодавно був випадок: дзвонять о 8 годині представники поліції і 

кажуть: "У вас там смерть на дільниці, треба описати," – сідаємо з ними, 

їдемо, описуємо. Майже 24 години на добу працюємо! Деколи моя дружина 

каже: "А де ти їздиш?" 

Пропозиція моя така: одному лікарю на селі з таким населенням немає 

що робити, має бути відповідність до населення. Один лікар нічого не 

зробить, йому треба мати думку колег, які будуть йому допомагати в цьому. 

Фрг__06890*001*025<16:08:27><Группа�> 

Скеровувати на другу ланку, ви всі знаєте, що скоро буде співфінансування. 

Якщо людина піде на другу ланку на консультацію, яку ми можемо надати у 

нас в амбулаторії… 

 

МУСІЙ О.С. Я хочу вас порадувати, не буде співфінансування. Не 

переживайте. 

 

ЛЕМЧУК С.І.  Хоч щось добре.  

Дивіться, випадок з життя. Приходить жінка, каже: "Дайте мені 

направлення до ЛОРа". Кажу: "А що у вас сталося?". "Я перестала чути". У 

нас є оснащення, у нас є отоскопи. Я подивився її вуха, там сіркові пробки. 

Для чого мені її відправляти на вторинну ланку, де є серйозніші проблеми, 

ЛОРи теж зайняті там. Витягнули пробку, людина ожила, болі в голові 

пропали, слух повернувся. "Все, дякую. Наступного разу я буду відразу до 

вас йти". Треба навчити людей, розумієте? 

А тепер на рахунок пропозицій. У нас на Волині є дуже віддалені села, 

в які молоді спеціалісти не хочуть йти працювати, бо там немає перспективи 

ні фінансової, ні розвитку. Я пропоную громадам, які є на місці в тих селах, 

робити державні замовлення на тих дітей, які закінчують школи, які будуть 

повертатися додому, де в них є житло, де в них є батьки, і будуть працювати 

після закінчення, і не будуть втікати.  

Це все, що я хотів сказати. Я дякую, що ви мене сюди запросили. Я не 

знаю, чи я ще колись буду на таких засіданнях. Як сімейний лікар, який 

працює на селі, я свою думку висловив. Я думаю, може, хтось і дослухається, 

може, щось і зміниться. Дякую. (Оплески). 

 

МУСІЙ О.С. Дякую вам. 

Я думаю, що якраз з приводу обміну досвідом вами була озвучена дуже 

цікава теза, яка для мене була надзвичайно цікава і буде цікава для всіх. Як 

ви сказали, що чи проснувся, чи не проснувся, все одно надаєш медичну 

допомогу. На Волині надають медичну допомогу, не проснувшись, оце треба 

буде як обмін досвідом якось у вас перейняти. Звісно, це жарт. Дякую вам. 

Наступний доповідач. "Робота сімейного лікаря у великому місті. 

Проблеми та реалії". Зинчук Юрій Дмитрович – завідувач амбулаторії 
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сімейної медицини  № 5 Центру ПМСД Дніпровського району міста Києва.  

Будь ласка, вам слово. 

 

ЗИНЧУК Ю.Д. Уважаемые коллеги, я буду говорити російською 

мовою, потому что мне нужно очень быстро говорить, чтобы не быть 

похожим на Азарова.  

Мне пришлось работать 25 лет на селе в Донецкой области. Три года, 

как началось АТО, я переехал сюда и работаю в Киеве. Эти 10 лет мы 

постоянно контактировали, работали в одной связке с Константином 

Александровичем Надутым, Ларисой Федоровной Матюхой. Мы занимались 

семейной медициной. 

Когда вводили пилот в Киеве, я был категорически против. Потому что 

идеальная почва для семейной медицины – это сельская местность. Но когда 

я приехал в Киев, посмотрел - ничего подобного, семейная медицина должна 

быть везде. Приехал сюда, захожу домой, допустим, я даю свою визитку, 

мою руки, снимаю обувь – все, 90% тебя уже люди воспринимают. 

Компетентность сразу видна. Сразу пошел авторитет.  

Когда я приехал сюда, захожу – 2 терапевта, 2 педиатра сидят. Чем они 

занимаются? Они пишут направления к узким специалистам. Сидит педиатр 

высшей категории и строчит эти направления. Говорю: "Что вы делаете?" "А 

почему я должна забирать хлеб у узких специалистов?" И все. Она пришла, 

понаписывала и ушла. На сегодняшний день изменилось коренным образом.  

Какие проблемы в городе? Те же самые проблемы, что и на селе. 

Первое, это отсутствие жилья и отсутствие мотивации у самих семейных 

врачей. Я, когда зашел в бухгалтерию, выписал тарифные оклады на 

сегодняшний день, смотрю, там требуются продавцы в АТБ – 5 тысяч и 

выше, а значит врач без категории – 3 152, с высшей категорией – 3 872.  

Простите, кто за такую зарплату будет вам работать?! На сегодняшний день 

работают или фанаты, или дегенераты, понимаете?  

Очень низкий уровень подготовки педиатров, очень низкий семейных 

врачей, люди переучиваются, проходят курсы специализации, а у них нет 

условий для того, чтобы совершенствоваться. Когда я сюда приехал, мне 

говорят: вам будет здесь скучно. Ну, действительно скучно, я ни одной 

капельницы за 3 года не поставил, я ни одних родов не принял, я ни одной 

раны не зашил – это то, чем я занимался в сельской местности. 

Я хотел бы сказать – жилье. Люди получают такую мизерную зарплату, 

а отдают... Приехала девочка из Луганска, педиатр, 2 500 тысячи зарплата в 

2014 году, аренда – 5 тысяч. Она с ребенком развернулась и уехала назад под 

флаги этих сепаратистов. Понимаете? Это как рак. 

Олег Степанович, я вас прошу, в прошлом году я был на 

парламентских слушаньях, я 28 предложений подал, за год я их не услышал, 

не увидел абсолютно, в следующий раз сделайте нам, пожалуйста, встречу с 

Кабмином, чтобы там был Гройсман, чтобы там был Данилюк, потому что 
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нами командует не Министерство здравоохранения, а нами командует всю 

жизнь Министерство финансов, у которого для нас никогда нет денег. Это до 

такой степени вот... (Оплески). 

Как-то так нас сводит судьба с Ольгой Вадимовной, мы уже 

неоднократно на телевидении выступали, и последнее было выступление на 

"Киеве", она молодец, она умничка, сказала: "Что же вы делаете, что 

санитарка, которая придет с перепоя, протрет полы, и врач, медсестра 

получают по 3 200, разница там в 300 гривен". 

Я хочу остановиться на Министерстве здравоохранения. Здесь есть 

Леся Карпинская, не даст соврать, я приезжал в это министерство, простой 

врач из сельской местности, мне были открыты двери, я приходил к 

Константину Надутому, мы с ним садились, "аж перья летели", мы с ним 

спорили, я говорил: "Вот здесь не так, вот здесь так". Лариса Федоровна 

присылает мне в село этот табель оснащения: "Юра, посмотри, что тебе надо, 

что тебе не надо, потому что профессура составляет этот табель". "Вот это, – 

говорю, – не надо, вот здесь шприц," – то есть нас считали за людей.  

На сегодняшний день, ну, пусть меня не считают за человека, но как 

можно было отстранить Надутого или игнорировать Матюху в Министерстве 

здравоохранения? Товарищи, да вы "выплеснули ребенка, который вместе с 

водой вышел". Ну, нельзя же, ведь это 2 человека, которые "рожали" это в 

мучительных потугах эту семейную медицину, понимаете? Мне обидно. Я 

гоняюсь за этими нашими новыми представителями, я им сказал: "Вы 

камикадзе, вам животы вспорем только так, вы живые оттуда не выйдете!" 

На сегодняшний день, вы видели, яркий пример: Линчевский собрался 

и убежал, то есть они боятся. Чего они боятся? Или бабку пригласить туда в 

министерство, чтобы они испуг вывели?  

Вы понимаете, я им сказал, что вы не публичные, откройтесь. Возьмите 

комитет Верховной Рады, там тоже есть какие-то проблемы, но соберитесь, 

возьмите Ассоциацию семейных врачей, пригласите с мест людей, ведь у нас 

очень много людей хороших. Полностью игнорирование идет, закрыты, вы 

все воры, вы все коррупционеры. Да подождите, какие ж мы коррупционеры, 

если мы вообще последнее без соли доедаем, как говорится? 

Еще у нас очень плачевное положение. Медицина находится на разных 

уровнях доходов, то есть "первичку" загнобили, туда скинули все скелеты. 

На нас уже столько навалили, как то, что у нас есть два диагноза в медицине, 

когда не знаешь, как поставить диагноз, то пиши ОРВИ или ВЗД, понимаете. 

На сегодняшний день непосильный административно-командный аппарат, на 

одного раба не тільки три прораби, а, мабуть, уже 33 прораби. И каждый 

хочет показать, что он работает и утро начинается, что давайте нам сводки, 

давайте то, давайте то, давайте то. Сколько можно терпеть? То есть стонут 

пациенты, стонут врачи. 

Значит, выступающая сказала, что мы хотим взять медицину 

Великобритании и внедрить в Киеве. Простите, обещать еще не значит 
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жениться. Хотеть – это еще не значит ничего. Нужно учитывать менталитет 

украинцев, уровень дохода, уровень жизни и делать свою реформу. Но, во-

первых, у меня проблем много, мы вот сейчас лупим друг друга. Кто привел 

Супрун к власти, скажите, пожалуйста? Бабушка с этим рюкзачком, она не 

прилетела на парашюте, значит кто-то за ней стоит. Значит стоит и вот этого 

человека нужно призвать к ответственности. То есть мы два года сидели с 

Квиташвили, как квочка на яйцах просидел два года, вакуум создал, но мы 

ничего, ни одного приказа не получили, умного и грамотного. Теперь эту 

посадили, год вообще бегают от нас, прячутся, простите. Я слышал разговор, 

что они хотят загнобить Министерство здравоохранения и передать его 

Министерству социальной политики, этому Реве, который будет сидеть и 

нами управлять, понимаете. Этого нельзя делать, мы должны подняться 

вплоть до третьего медицинского майдана, мы должны дать кулаком по 

зубам так, чтобы мало не показалось. Но сколько мы можем терпеть? Я вот 

всю жизнь проработал в семейной медицине и кроме, как из секонд-хенда 

себе ничего не могу купить.  

Я вас прошу, давайте бить полностью, собираться, только вместе мы 

сила, понимаете, потому что сейчас они делают. Они делают, нас как союз 

разогнали, разделили, понимаете, мы сейчас стали врагами к россиянам и 

стали врагами ко всем на свете. Они сейчас говорят, что монопрактику, 

солопрактику практикуем. Что такое солопрактика? Она не приживется, 

нужно командой работать. Один ушел, один пришел и только тогда мы 

сможем. Почему мы победили в Великой Отечественной войне? Потому что 

мы были единый союз, понимаете, единый народ, столько людей погибло. А 

на сегодняшний день нас разъединяют. 

И что я еще хочу сказать. Великобритания, хотят взять модель 

Великобритании. Врач обслуживает в Великобритании 1600 человек, 

получает 90 тысяч евро в год. Когда профессор выступал на международной 

конференции, он сказал в евро. Когда мы помножили, перемножили, врач в 

Великобритании получает 217 тысяч гривен в месяц. Мы получаем 3800, до 

5000, это 200 долларов. Я говорю: "Дешевая проститутка за ночь больше 

имеет, чем врач".  

 

МУСІЙ О.С. Будь ласка, регламент.  

 

ЗИНЧУК Ю.Д. Я понимаю. Еще одну минуточку. Я одно высказывание 

скажу. "Когда усталый и разбитый я возвращался домой после бессонного 

дежурства и ломал себе голову, что бы поживительнее купить себе на 8 

копеек для обеда, меня охватывала злоба и отчаяние: неужели за весь свой 

труд я не имею права быть хоть сытым?", Викентий Вересаев "Записки 

врача". Что поменялось за эти годы? Ничего абсолютно.  

Спасибо за внимание. (Оплески). 
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МУСІЙ О.С. Дякую. 

Наступний доповідач. "Управління якістю медичної допомоги: навіщо 

ускладнювати існуючу проблему?". Алла Василівна Степаненко.  

Перед вашим виступом я хочу сказати, мені дуже імпонує ваша назва 

"Навіщо ускладнювати проблему?". Насправді, ми чуємо з уст багатьох 

чиновників Міністерства охорони здоров'я, що це вже дно. Ось дно, все 

зовсім зруйновано, нічого немає, всі незадоволені, гірше бути не може. Я ось 

якраз глибоко переконаний, що те, що пропонується і робиться з боку 

Міністерства охорони здоров'я, якраз може бути гірше і може призвести до 

гіршого. Якраз ускладнювати існуючу проблему, воно в дусі і кореляції того, 

що, виявляється, може бути ще гірше. Це як з нашою владою в Україні, 

кажуть, що куди ж вже гірше, гірше бути не може, а потім виявляється, що 

приходить черговий великий керівник і робить ще гірше. 

Тому, будь ласка, можливо, ви нам трохи оптимізму додайте, Алло 

Василівно. 

 

СТЕПАНЕНКО А.В. На жаль, тут буде проблема, в цьому питанні.  

Шановні колеги, кінцева мета реформи, за яку ми б'ємося вже багато 

років, щоб змінити нашу систему охорони здоров'я на краще, це досягнення 

якісного результату надання медичної допомоги - ось ця мета, за яку ми 

боремося в Україні. Як можна впливати на цю якість медичної допомоги? 

Іншими словами, як можна управляти якістю медичної допомоги? Для того, 

щоб управляти чимось, треба вимірювати цей процес. Тобто треба мати 

вимір для якості медичної допомоги. Треба мати умовну лінійку, якою ми 

зможемо виміряти цю якість. Що є такою лінійкою в нашій охороні здоров'я? 

Це є індикатори надання медичної допомоги. І за допомогою саме цих 

індикаторів ми можемо оцінити, чи досягли ми результату, який задумували, 

чи досягли ми якості, якої прагнемо, заради реформування, чи ні. Де живуть 

ці індикатори, де їх знайти? Ці індикатори знаходяться у протоколах, у 

протоколах медичної допомоги. І Україна в 2012 році була гармонізована з 

Європейською системою розробки протоколів надання медичної допомоги і 

адаптації клінічних настанов. І ці індикатори, вони виймалися з найкращої 

медичної практики, з клінічних настанов, переходили в уніфіковані клінічні 

протоколи і потім їх використовували всі клінічні заклади в локальних 

протоколах медичної допомоги. Ось це перший крок до управління якістю 

медичної допомоги. Це перший крок.  

Наступний крок, який мала би вирішити система охорона здоров'я. І я 

дуже сподівалася, що нові команди, які приходять після Майдану, що вони це 

зрозуміють, що вони піднімуть систему охорони здоров'я на більш високий 

рівень – європейський, до якого ми прагнемо. Наступний крок – це не просто 

мати ці індикатори і знати, скільки цільового артеріального тиску досяг 

певний сімейний лікар і в країні взагалі. А для цього треба побудувати 

систему моніторингу цих індикаторів на державному рівні. У Великобританії 
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сімейний лікар працює і на столі в нього лежить перелік індикаторів, які він 

має на кожну нозологію, і фінансування його амбулаторій іде за 

індикаторами, а не за пацієнтом. Це той процес, який виводить результат і 

якість на економічну, на фінансову компоненту. Ми не зможемо розрахувати 

наші потреби в медичній допомозі, наше фінансування, якщо ми не будемо 

мати протоколів.  

 

МУСІЙ О.С. Колеги, я попрошу тиші, тому що важко доповідачу 

говорити. Добре? Будь ласка. 

 

СТЕПАНЕНКО А.В. Всі протоколи і гармонізація України до 

європейських засад - адаптації клінічних настанов і розробки протоколів – 

були вирішені завдяки роботі двох проектів Євросоюзу в Україні. Це перший 

проект Євросоюзу – підтримка системи розробки медичних стандартів в 

Україні 2005-2006 роки. І наступний - до 2009-го – реформування вторинного 

рівня медичної допомоги, де теж був компонент якості і де розвивались 

протоколи і медичні стандарти на методологічних засадах.  

Україна була повністю гармонізована з 2012 року, коли прийняла своїм 

наказом міністерства цю європейську методику до європейських засад. І моя 

колега і землячка з Дніпропетровщини казала про те, що міністерство 

лукавить, що воно тепер об'явило, що воно впровадило неіснуючі ніде у світі 

міжнародні протоколи. Нема навіть такої дефініції "міжнародні протоколи", 

це просто край безграмотності в розумінні цієї проблеми, чи повне 

нерозуміння цієї проблеми!  

Ці розробки Європейського Союзу були імплементовані в Україні, 

були прийняті Міністерством охорони здоров'я в 2009 році, були прийняті 

Європейською комісією в 2009 році. І тепер наказом 1422 Міністерство 

охорони здоров'я повністю перекреслило наш шлях до європейської 

стандартизації медичної допомоги і якості надання медичної допомоги. Тому 

що цим наказом відмінена адаптація клінічних настанов. Тепер клінічна 

настанова з Великобританії, з найкращої практики, вона є рутинним 

протоколом надання медичної допомоги для пересічного медичного закладу 

України без його забезпечення технологіями, фінансами, кадрами. Я не знаю, 

як ще сказати більш м'яко, що це край безграмотності! Цим наказом 

Міністерство охорони здоров'я відмінило локальні протоколи, за якими 

працює весь світ.  У кожному медичному закладі і в Україні також вони 

існують. Це клінічний маршрут пацієнта, вони це залишили. А ту 

компоненту, хто що робить в медичному закладі, з прізвищами, з часом 

медичних втручань, з обсягами цих медичних втручань, з кінцевим 

результатом цих медичних втручань, з індикаторами якості, з критеріями 

якості – це все викинуто. Тобто про яку систему управління якості в охороні 

здоров'я можна зараз говорити? Вона повністю зруйнована, вона повністю 

спаплюжена. Те, що було зроблено Європою, прийнято Україною, воно зараз 
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все перекреслене. Я просто не знаю, як виправити цю велику помилку 

Міністерства охорони здоров'я і цю велику шкоду системі охороні здоров'я. Я 

весь час про це кажу, пишу, виступаю, мої колеги також і колеги європейські 

експерти, вони просто… Мені соромно за нашу ситуацію зараз в Україні, бо 

вони вкрай цим здивовані, вони цього не розуміють, мені соромно за 

Міністерство охорони здоров'я. 

Дякую. (Оплески). 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги, хочу вам сказати, що у нас є 

добра новина, що година дуже складна дискусія на Кабінеті Міністрів, де 

було чимало прибічників все ж таки обмеження вступу абітурієнтів, нам все 

ж таки вдалося довести, що якість майбутнього лікаря визначається не 

балами ЗНО, а тим, як він здав свої державні іспити на виході із медичного 

університету, і на цей рік оцей прохідний бал в 150, його буде скасовано. 

(Оплески). 

Дуже нелегко нам це вдалося. І, чесно вам скажу, що був певний 

момент, коли я розуміла, що без судів масових, без виводу людей на вулиці 

ми просто не зможемо, але на цей рік нам вдалося посунути, але що буде на 

наступний рік, наразі поки що невідомо, але абітурієнтів цього року ми 

захистили. 

Хочу сказати, що тому, власне, я затрималася, бо думала, що здорового 

глузду буде трохи більше, але дякую, власне, і тим людям, які захищали 

нашу позицію на Кабінеті Міністрів. 

Я зараз хочу буквально на 5-10 хвилин зробити в нашій з вами 

професійній дискусії, я вам дякую за ваші зауваження, хочу сказати, що вони 

всі будуть опрацьовані, за результатами стенограми буде підготовлена 

резолюція, куди ми включимо всі ваші побажання і віддамо відповідно 

виконавчій владі для того, щоб вони це робили. Тому прошу вас у ваших 

виступах наголошувати, що має бути включено в резолюцію, бо це наші з 

вами "ключики". Секретаріат, у нас їх дуже мало, їм буде легше працювати, 

якщо ви будете наголошувати. Добре?  

І зараз ми зробимо такий маленький приємний відступ від нашої 

офіційної частини. У нас нещодавно проходило таке дуже гарне… У вас, а ми 

були тільки долучені, проходив з'їзд вашої асоціації, і я дуже дякую 

організаторам, які, власне, збирають всіх сімейних медиків разом, і "Рух за 

належну практику первинної медичної допомоги на засадах сімейної 

медицини", і за підтримки і цього руху, і асоціації ми би хотіли зараз 

нагородити декілька таких яскравих, відданих, гідних представників. І я зараз 

буду називати прізвища і буду просити, щоб ті, кого я зараз називаю, 

виходили сюди під наш з вами стяг, Прапор України,  і ми будемо вручати 

вам скромну нагороду. 

 (Нагородження учасників пілотного проекту "Рух за належну 

практику первинної медичної допомоги – сімейної медицини") 
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Дякую всім. 

А тепер ми з вами продовжуємо нашу офіційну частину після легкої 

розминки, щоб довго не засиджуватись на одному місці. І зараз у нас 

доповідь "Рух за належну практику первинної медичної допомоги – сімейної 

медицини". Керівник департаменту менеджменту Української Асоціації 

сімейної медицини пан Костянтин Надутий. 

 

НАДУТИЙ К.О. Дякую, Ольга Вадимівна.  

Шановні колеги, трохи запихались, поки бігали туди-сюди, але 

сподіваюсь, що такі приємні моменти, вони дадуть наснаги, щоб і далі 

розвивати цю тему, про яку я вам зараз розповім.  

Власне, коли ми думаємо про сімейну медицину, про первинну 

допомогу, то кожен з нас, як і лікар, як і пацієнт передусім, ми всі пацієнти, 

власне, ми не тільки лікарі, хто тут присутній, ми думаємо, а що ж я хочу від 

того, щоб було на первинній ланці. І ми думаємо, що повинно там бути: або я 

хочу, щоб була хороша амбулаторія з хорошим лікарем, з хорошим 

оснащенням, з вмотивованим лікарем, щоб він був навчений добре, або ми 

кажемо, що мені це все не потрібно, я сам собі раду дам, якщо нога заболить, 

піду до травматолога, цукор підніметься, піду до ендокринолога і так далі. 

Лариса Федорівна чітко довела, що таке ходіння по муках це дійсно 

ходіння по муках, дійсно це доведено ходіння по муках, що нормальне 

здоров’я починається з нормального сімейного лікаря, який є близький, який 

доступний, який навчений, який оснащений, який вмотивований. 

Прошу далі. Що каже Маргарет Чен. Дуже багато і сьогодні, і в 

минулому було спекуляцій. Сімейна медицина – це для Танзанії, це для 

недорозвинутих країн. Я чув останнім часом навіть таке, що Європа вже 

відмовляється від сімейної медицини, це повна дурня, це нам навіяне, це не 

наше і так далі, і тому подібне. Прадід Ольги Вадимівни сімейний лікар. Це 

наше, це корінне наше, це докорінно наше. 

Світ не відмовився, не тільки не  відмовився, а після 35 років алма-

атинського процесу, який започаткував увагу до первинної допомоги як 

ключової ланки охорони здоров’я, після 35 років у 2013 році Маргарет Чен 

сказала: сімейний лікар – це недооцінений ще до сьогоднішнього дня птах 

Фенікс охорони здоров’я. Чому так? Тому що це інша філософія медичного 

обслуговування, яка, на жаль, на сьогодні невідома більшості керівників 

галузі, політиків і навіть пацієнтів наших, і лікарів також, на жаль. 

Отже, далі. Чи такі ми сьогодні як потрібно людям? Чи навчені, чи 

оснащені, чи вмотивовані, чи організація роботи нашої відповідає тому, що 

було б потрібно? Ні. Ми повинні відверто сказати: ні, ми на сьогодні не такі. 

Далі. Для того, щоб виміряти такі ми чи не такі і ступінь відповідності 

оцьому, як має бути, треба бачення, яке ж воно має бути, якими ми повинні 

бути, щоб відповідати назві сімейний лікар, амбулаторія сімейної медицини, 

первинна медична допомога в повному обсязі. Ми пропрацювали з колегами, 
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більше, безумовно, нам дали інформації і наснаги від Дніпропетровська, який 

цю роботу проводить декілька років, ви про це чули від пані Надії, і ми 

розробили критерії та індикатори належної практики первинної допомоги. Це 

тільки перший шар, тільки перший шар.  

Виявляється, що такі інструменти існують абсолютно у всіх країнах 

світу. До нас приїжджали ще в грудні багато іноземців, до нас приїжджали 

знову-таки на останню конференцію по сімейній медицині також Ізраїль, 

Хорватія, Британія, Молдова і всі кажуть, що у нас це є, ми це робимо. Але 

коли ми говорили з британцем, то британець каже, що сьогодні в нас є думка 

як би так ще точніше врахувати якість обслуговування хворих з психічними 

розладами і неврозами. А я кажу, що а нам би ще навчити сімейного лікаря, 

щоб він взагалі депресію розпізнавав. У нас ще перший шар тільки, щоб він 

розпізнавав депресію, скеровував до спеціаліста. Потім ми будемо його 

вчити, щоб він навчився хоча би щось робити при депресії, а потім будемо 

вдосконалювати якість. Ми сьогодні тільки перший шар знімаємо, але  

англійці теж колись були на цьому рівні, вони це розуміють. І коли ми з цим 

англійцем говорили, то він каже, що ідіть цим шляхом, це дуже хороший і 

правильний шлях, це те, що потрібно вам сьогодні і всім потрібно, ми просто 

далі пройшли.  

Так от, кого ми сьогодні нагороджували? Ми нагороджували тих, хто 

впродовж травня зробив пілот по самооцінці по цим критеріям. Вони самі 

взяли ці папери і поставили собі бали, ми навіть не оцінювали, ми не 

говорили, хто кращий, а хто гірший. Це тільки перший крок. Ми тільки 

відпілотували саму методологію, де помилки, хто що не зрозумів. Там багато 

білих плям ще. Ми будемо доопрацьовувати цей інструмент разом з 

асоціацією, своїми колегами. Саме так, як ми працювали увесь час існування 

міністерства до сьогоднішнього дня і існування асоціації сімейної медицини. 

Ми завжди працювали разом. Тільки останні два роки, на жаль, за винятком 

короткого періоду в.о. Шафранського, міністерство не співпрацює з 

асоціацією, не слухає, ігнорує абсолютно думку асоціації, на жаль. А всі 

документи, якими пишається сьогодні Україна і абсолютно на яких працює 

нормально та фундаментально первинна ланка, опрацьовані разом 

міністерством з асоціацією, і тому воно працює, і тому на цій базі можна 

розвиватись та іти далі, а не закладати курс абсолютно перпендикулярно до 

того, що ми робили. 

Так от, що ми з’ясували? Що навіть при цій легкій і навіть 

неконтрольованій самооцінці ми маємо показники, які дуже далекі від 

одиниці. Одиниця – це те, що ми хочемо мати, та ціль, мета, щоб була 

досягнута ціль. Ми маємо менше, ніж половину по якості, менше половини 

по доступності, і це Київ, це пілотний регіон, там де все начебто добре, там 

де вкладались гроші і так далі.  

Є дуже хороші центри первинної допомоги, ми не найгірші взяли. Ми 

запропонували, я зібрав 30 головних лікарів центрів первинної допомоги, всі 
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послухали і подумали, що це минеться і більшість взагалі не зважало на це 

діло і нічого не зробило, хоча ми з усіма контактували і просили, що зробіть 

для себе, подивіться саме собі в очі. Не схотіли. А оці люди, яких ми 

нагородили, ще декількох осіб тут сьогодні немає, ми все рівно зайдемо до 

них в центри і подякуємо за ту роботу, що вони зробили. Це є перший крок. 

Ми назвали це піонери руху за належну практику сімейної медицини. Вони 

себе оцінили і ми маємо таку картинку. Чи можуть  задовольняти когось такі 

показники? Безумовно, ні. І ми повинні чесно сказати собі: на сьогодні 

первинна допомога не така, як треба. 

Далі. Що може врегулювати цю ситуацію? Що нам кажуть? Кожен 

господар чудово знає: кормити скотину, піклуватися про неї, гладити, 

напувати і так далі – будеш мати молоко. Якщо ти кажеш, що вона дурна, 

якщо вона скотина, скотиняка, ціпком її по хребту і так далі, що тоді 

матимемо? Стаканчик чогось гіркого і синього – це всі знають чудово.  

Оцей "стаканчик чогось гіркого і синього" ми сьогодні і маємо. Чому? 

Тому що з інститутської лави шановні професори, не сімейні, а інші кажуть: 

"Будеш вчитися добре, будеш хірургом – будеш шановною людиною". Да, 

додипломна освіта. "Будеш добре  вчитися, будеш гінекологом – взагалі  

дуже шановна людина. А стоматологом,  це взагалі супер!" Хоча стоматолог 

– це інша пісня.  

А колеги, що кажуть? "Ага, де ти там лікувався? У сімейного лікаря. От 

до нього і повертайся, до цього розумника-академіка. От налікували 

"академіки"!" І це є іде в пресу, це іде в ЗМІ, це в Facebook постійно бачу. Це 

просто хороший тон, щоб дати пенделя сімейному лікарю або сімейній 

медицині. Просто хороший тон будь-якого практично виступу якогось 

фахівця, який вважає себе спеціалістом по сімейній медицині і взагалі у всіх 

галузях. 

Прошу далі. Новизна. Ми сьогодні  багато чули від міністерства про 

новизну, що вони все роблять як нове, абсолютно нове. А чи воно нове? А що 

ж там дійсно нового? Що нового? Нове там тільки дві штуки, три точніше. 

Три! Перше, це прибрати поняття "лікар зальної практики сімейної 

медицини" з закону – оце нове, оце їхня новела. І тоді невідомо, куди 

орієнтуватися, в що ми ідемо? В поліклініку знову радянських часів?! Чи  все 

ж таки в те, до чого Європа іде різними темпами. Сьогодні  Литва, Естонія і 

так далі уже точно перейшли на сімейну медицину, Великобританія давно, 

ще деякі країни невеличкі. Великі з великими традиціями поступово ідуть, і 

всі ідуть в цьому напрямку: з кожним роком пропорція сімейних лікарів і 

лікарів-терапевтів, педіатрів змінюється на користь сімейних лікарів. В 

Канаді їх на сьогодні  більше, чим взагалі будь-яких інших лікарів на 

сьогодні, і саме вони довели ефективність кожного додаткового сімейного 

лікаря у первинній ланці на 10 тисяч населення. Це Лариса Федорівна 

сказала. Оце перша новела: викреслити сімейного лікаря з закону – це перша 

новела МОЗу.  
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Друга новела МОЗу: ринок відрегулює все, нехай лікарі скубуться між 

собою за кожного пацієнта, тягнуть в різні сторони руками й ногами. "Я 

кращий! Я тобі більше прокапаю, більше намажу зеленкою, я тобі таблеток 

таких назначу, що ти будеш зачарований! Я тебе до таких спеціалістів 

направлю, я буду тебе направляти зразу, щоб ти мав на увазі. Тільки-тільки 

ти скажи, куди ти хочеш, я  тебе зразу направлю!" Ну ми же знаємо ці 

недобросовісні методи конкуренції.  

Тільки співпраця між лікарями – це правдивий метод підвищення 

якості і комплексності надання первинної медичної допомоги! Тільки в 

групових практиках можна підняти обсяг надання первинної допомоги на 

належний рівень, тільки в груповій практиці, коли вони взаємодіють, 

співпрацюють, взаємодоповнюють один одного, розвиваються за окремими 

спеціалізованими напрямками і консультують один одного.  

93% сьогодні  Голландія – це тільки в групових практиках!  До 90 і 

більше відсотків Великобританія, тільки в групових практиках! Соло 

практика цього не дозволяє зробити. І ніяка конкуренція між сімейними 

лікарями не дозволяє пацієнту сподіватися на те, що його не обдурять. 

Колега контролює колегу тільки в групі. 

Ми питали Таню Петренко, це Ноттінгем, да? Ми приїхали. Вже 

Манчестер тепер – об'єднали, у них же теж адмінреформа, к нещастю. Ми 

кажемо: "Таня, як у тебе якість?" "Ну, – каже, – я за нею не слідкую". Але у 

нас там 300 індикаторів є, ми сьогодні пропонуємо 60 по-моєму, а у них 300 

індикаторів якості. "А як ти контролюєш?" – "Я просто знаю, що у мене  

зарплата впала по індикаторах". – "А як перевірка буде?" – "Перевірки не 

буде, ми просто з колегами з одного кошика заплату отримуємо. І всі 

однакову. Якщо щось у нас впало, ми збираємося разом – я його перевіряю, 

він мене перевіряє, подивилися один одному в очі і сказали, що ж у нас не 

так, де я пропустив, де що, подивилися індикатори, де у нас знижка, і там ми 

саме шукаємо." 

І не треба штату, апарату, цих контролерів радянського ґатунку ловити 

злочинців сімейних лікарів, які щось не так зробили. Треба просто мати 

нормальне колегіальне середовище – це і лікарське самоврядування 

дозволить нам зробити. І це сама та модель, яку ми запроваджували в останні 

7 років. Прийшло нове керівництво Міністерства охорони здоров'я, каже: 

"Всі дураки тут у нас, всі нічого не робили. Ми робимо по-іншому, 

по-новому, по-нашому, запроваджуємо конкуренцію". А яка конкуренція, 

перепрошую, коли лікарів удвічі не вистачає? От, ледь слово не зірвалося 

нехороше. 

Вдвічі не вистачає, 14 тисяч тільки сімейних лікарів, а насправді їх 

менше, їх близько 12 тисяч, це статистика бреше. Ще там 3,5 тисячі лікарів-

терапевтів і педіатрів, а треба правдиво 30 тисяч, Олег Степанович про це 

сказав. І яка конкуренція? Он 6 тисяч у лікаря на Волині. 
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Сьогодні добре, запровадять цю методику конкуренції і лікар нахапає 

собі пацієнтів побільше і отримає зарплату у 20 тисяч, це можливо, реально, 

ми чітко знаємо цю методологію розрахунку, як це робиться по-міністерські, 

то можна зробити.  

Випускник приходить. Хто захоче… Що дійсно він такий 

ненормальний, що нахватає і не захоче ділитися. Хто його може примусити 

поділитися, якщо поїде випускник? Ніхто. Випускники поїхали в Польщу, і у 

нас було 14, завтра стане 12, потім 11, потім 10, а потім взагалі там тьотя 

Мані одна лишиться. Потім вони теж повтікають, тому що тяжко, тому що за 

ті ж самі гроші їм не треба вести 6 тисяч  в Польщі, їм за ті ж самі 2 тисячі 

доларів вони в Польщі будуть вести свої 1,5 тисячі і в суботу, неділю 

відпочивати. А у нас хочуть, щоб 24 години на добу, ну, буде тисяча доларів. 

У нас 700-800 доларів вже отримували в 2014, 2015 році. 700, 800 вже було, 

ми ж це знаємо. В чому новела? 

І остання новела: відсутність розподілу, відміна розподілу. 

Міністерство не знає, ми робимо запит, Олег Степанович робив запит на 

міністерство і отримав відповідь, що на 2018 рік ми не знаємо, скільки 

сімейних лікарів прийде в інтернатуру. Міністерство цього не знає і не хоче 

знати. Навіщо? Ринок відрегулює! Коли ринок відрегулює? Взагалі система 

охорони здоров'я не ринкова система – це американці кажуть. Вони кажуть: 

ринок в охороні здоров'я – це дурня. Це американці кажуть. А ми в кого 

вчимося? Ми кажемо, що ми вчимося у Європи, у Америки і таке подібне – 

не знаю, у кого ми вчимося. Де, в яких книжках написано, що це ринок? У 

книжках написано, що система охорони здоров'я – це неринкова система, це 

система, яка під сильним впливом і регуляцією держави знаходиться. 

В Туреччині для того, щоб забезпечити первинну ланку сімейними 

лікарями, а особливо в сільській місцевості, зробили спочатку 300 діб 

відпрацювання в сільській місцевості, в палатках живуть, в юртах, тому що 

там є місця, де взагалі будинків немає, а потім 500 днів. І за 3 роки Ердоган 

забезпечив первинну ланку. Населення було в шоці. Вони були задоволені, 

тому що вони отримали лікаря вперше.  

А ми в Європу. Європа таким чином з нас виссе кадри. В них буде 

добре, а в нас буде барахло, перепрошую. Ніхто не відповідатиме, тому що 

сьогодні правдивого керівництва в міністерстві немає, на жаль. 

Далі. Ось що ми придумали. Гаразд, нехай міністерство йде своїм 

шляхом, а асоціація все ж таки буде йти своїм шляхом. Ми будемо робити це, 

ми будемо робити це з громадами, ми будемо робити це з регіонами, ми 

будемо робити це із свідомими керівниками закладів охорони здоров'я.  

Дніпропетровськ показав: спочатку 19, потім 25, потім 27 центрів 

приєдналися до "Руху". Ми будемо приєднувати свідомих, нормальних 

людей. А в Україні нормальних людей і господарників нормальних більше, 

ніж ледарів і ідіотів, перепрошую. Чомусь сьогодні пропорція, концентрація 

невідомо чому збочилася стосовно керівних органів. Але в Україні роботящі 
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люди, свідомі, роботящі господарі. Це країна, яку плющили, нищили і тому 

подібне, але вона досі жива і культура її жива, і народ живий. Тяжко 

сьогодні, правда, але я думаю, що переживемо. І ми будемо рухатися оцим 

рухом.  

Я не буду пояснювати кожний пункт. Це знак постійного розвитку. І 

оцей знак дасть нам наснагу, дасть нам енергію для того, щоб ми це робили. І 

ми сподіваємося на вашу підтримку в регіонах - в управліннях, в 

департаментах, в закладах – на вашу підтримку цього руху. Доєднуйтесь. Ми 

до осені відпрацюємо методологію цього руху. Ми розробимо методичку, яку 

ми затвердимо асоціацією. Бо з боку міністерства, на жаль, ми не відчуваємо 

підтримки. Ми багато чого їм відправили: по сестринству, наприклад, наказ, 

Лариса Федорівна про це говорила.  

 

МАТЮХА Л.Ф. Я пропоную і протоколи затверджувати асоціацією. 

Зрозуміло, не іноземні, а наші, які лежать в міністерстві. 

 

НАДУТИЙ К.О. Так. І ми прийдемо до цього. 

Прошу, далі. Нас 14 тисяч сьогодні. Ну так по статистиці, насправді 

трошки менше. В залі було 1200 сімейних лікарів, викладачів, керівників і 

так далі. 1200! З міністерства, не знайшлося часу прийти на цей захід, не 

знайшлося часу, не знайшлося цікавості. Були представники 4-х закордонних 

країн, які допомагали нам випрацювати нашу думку.  

Ми повинні виборювати своє право, свій шанс на те, щоб бути нацією 

здорових людей. І сімейна медицина, сімейний лікар – це один з інструментів 

побудови нормальної здорової держави.  

Дякую за увагу. (Оплески). 

 

МУСІЙ О.С. Дякую за оптимізм, Костянтине Олександровичу. Бо якщо 

немає у виконавчій владі керівництва, я думаю, що якраз це нас, з одного 

боку, обурює, а з іншого боку, примушує самих думати, приймати рішення і 

розвивати громадянське суспільство, об'єднуватися, для того щоб самим в 

майбутньому, коли настане час адекватних рішень, адекватного керівництва, 

а він обов'язково настане, запропонувати вже готові речі, які є напрацьовані в 

Україні, адаптовані з розумінням фахівців. Щиро в це вірю і докладаю багато 

зусиль, і Комітет з питань охорони здоров'я стоїть якраз на цих позиціях, 

Богу дякувати.   

Тому попросив би у вас ще одну річ. У нас завершились виступаючі. 

Якщо є бажаючі зараз сказати декілька слів з регламентом до однієї-двох 

хвилин, будь ласка, підніміть руку, хто ще хотів би виступити. Давайте 

будемо по черзі з самого краю стола. Будь ласка, вам слово. 

 

ШВЕЦЬ І.М.  Доброго дня. Ірина Швець, профспілка працівників 

охорони здоров’я України.  Дякую за запрошення. Дуже багато звучало таких 
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проблем, які вже не утримуються, а виходять дійсно на третій майдан, і 

хочеться зазначити конкретно тими або спростувати, як сьогодні кажуть, 

міфи, які висловлює Міністерство охорони здоров’я. 

Перший міф, що нам достатньо фінансування. Особливо критично в 

останні три роки з галузі вимивались кошти по 2, по 2,5 мільярди. На 

сьогодні нам не вистачає 3,9 мільярда. Вчора зміни були прийняті до 

бюджету, але виділено всього-на-всього 380 мільйонів, які не покриють нам 

на забезпеченість  фонду оплати праці. Тобто всі негаразди, як було, так і 

залишається, лежить у площині фінансуванні, тому що на сьогодні є хороша 

законодавча база і на тій же самій "первинці", якби забезпечувалась 977 

постанова, якби був належний фонд оплати праці, можна було б врегулювати 

ту саму диференціацію і не випускати 3200, як сьогодні є.   

Якщо говорити про розрахунки, які були подані до законопроекту № 

6327, там чітко було сказано і зараз поширюється так, що всі давайте будемо 

на первинній ланці суб’єктами підприємницької діяльності і взагалі лікар 

буде отримувати по 25 тисяч. Ми провели свої розрахунки і вони свідчать 

про те, що з цього фонду, якщо платити податки, що надходять на заклад, 

вистачить тільки на лікаря і медичну сестру, на інший персонал взагалі не 

вистачає. До речі, ніякого суттєвого підвищення заробітної плати теж не 

передбачається. Якщо виконувати все те законодавство, яке є, зарплата буде 

ще вища.  

Тепер спростувати стосовно тарифної сітки, яка, вибачте, в радянські 

часи. Постанова 1298 була прийнята у 2002 році, введена в дію була в  2005 

році,  тому що не було коштів. Якби вона була забезпечена на належному 

рівні фінансовими ресурсами, вона б задовольняла всі ті наші проблеми, які 

ми сьогодні маємо. Якщо б ми мали в основі першого тарифного розряду 

3200, у нас би не було такого, що з першого по дванадцятий тарифний 

розряд, від сторожа до лікаря,  ми отримуємо 3200, такого б не було. Тобто 

знову все лежить в площині фінансування, а не в площині якогось 

неправильного законодавства чи радянського. 

Інша позиція  з приводу того, що наші лікарі перезавантажені. Перший 

наказ, який  скасувало Міністерство охорони здоров’я, це був 33 наказ. Ми  в 

суді оскаржували його, на жаль, нам не вдалось. Ми вже доходимо до 

Верховного Суду для того, щоб захистити хоча б якісь нормативи праці, тому 

що на цих нормативах, вибачте, скажемо, складалось все далі фінансування і 

тепер Міністерство фінансів нам дуже легко відмовить, тому що нічого 

довести на місцях не можуть, скільки нам потрібно ресурсу. 

Те, що галузь не потребує фінансового ресурсу, то це теж, скажемо так, 

неправда, тому що за ці роки, якщо брати в гривневому еквіваленті, то 

фінансування дійсно збільшилось в 1,5 рази, а якщо ми переведемо це в 

доларовий еквівалент, а ми сьогодні знаємо, що ми всі пов’язані з цією 

грошовою одиницею, то фінансування галузі зменшилось в 2,2 рази. У нас 

теж є ці розрахунки.  
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Якщо ми говоримо про "первинку" і 210 гривень, то це всього-на-

всього 18 гривень на місяць і 8 доларів на рік. Яку допомогу можна надати 

пацієнту? І як пояснити надалі пацієнту, що він використав свій ліміт – 210 

гривень? 

Тобто питань дуже багато. І якщо ми беремо, з приводу фінансування 

повертаємося, то у передових країнах, навіть тих Сполучених Штатах 

Америки, виділяється 17,1 відсотка ВВП, на пацієнта припадає 9 з лишнім 

тисяч доларів. При тому ця система визнана всім світом найменш 

ефективною. 

Передові країни, які першість мають, вони виділяють більший відсоток 

ВВП і на одного пацієнта припадає більше 2 тисяч доларів. У нас на сьогодні, 

по нашому бюджету – це 80 доларів. Тобто ми маємо говорити правду 

лікарям, скільки вони мають отримувати, маємо говорити правду і пацієнтам, 

що ми не можемо надати таку допомогу. 

І ще, вибачаюся, що перебираю трошки часу, з приводу того, що 

відбувалося на первинці. У нас первинка перша завжди попадала під 

реформу. Першими були амбулаторії, потім ми почали створювати центри. 

Ми, як профспілки, виступили тоді проти, тому що вони з юридичних осіб 

ставали структурними підрозділами, головні лікарі втрачали свою заробітну 

платню, вони ставали уже завідуючими, і все  ж таки ми тоді в той час 

добилися і їм компенсували цю заробітну платню, скажімо так, повернули це 

все.  

Потім у нас були проблеми, коли створювалися центри, працівників 

переводили, звільняли по переводу, але все ж таки за працівниками, як за 

пацієнтами кошти не йшли, і коли їм потрібно було надавати відпустки, які 

вони не використали в попередній своїй лікарні, коштів не було. Ми в судах 

захищали це право. 

Потім пішла децентралізація. Міністерство охорони здоров'я не мало 

своєї позиції з приводу того, як має формуватися первинна ланка. І вийшло 

так, що центри, які були створені, вони просто почали розривати, знову 

почали людей звільняти. Але що найприкріше для працівників, що їх почали 

працевлаштовувати в громади, які не мають статусу закладу охорони 

здоров'я, і наші працівники знову почали втрачати всі пільги, медичний стаж, 

але людям цього не доводили, люди цього не знають. 

І сьогодні знову чергово, що хочуть зробити підприємцями, суб'єктами 

підприємницької діяльності. Тобто повністю, скажімо так, держава хоче 

відмовитися і віддати все на поталу пацієнта і медичного працівника, щоб 

вони вже там на місці якось між собою, з'ясовуючи стосунки, і на ці 210 

гривень унормовували. 

Дякую за увагу. Тому що дуже багато проблем. Дякую. (Оплески). 

 

МУСІЙ О.С. Дякую. Позиція профспілки зрозуміла. 

Будь ласка, наступний. 
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ЯНЕНКО А.І. Шановні колеги, я, крім того, що є сімейним лікарем, 

який працює в сільській місцевості віддаленості від районного центру у 25 

кілометрів, я є депутатом обласної ради. Я вам скажу так: наша реформа 

може допустити до того, що ми знищимо сільську медицину взагалі. Що таке 

фельдшерсько-акушерський пункт? Це 1 або 2 працівника в певному 

населеному пункті, де проживає 400-500 осіб. На одного сімейного лікаря 

згідно нового законодавства буде припадати 2 тисячі жителів, це 5, 6 

населених пунктів, але буде обслуговувати… 

 

МУСІЙ О.С. Тільки я вас попросив би правильно казати, бо всі так 

чують "наша реформа". Вона не "наша реформа", це та реформа, яку 

пропонує Міністерство охорони здоров'я. Ви правильно кажіть, бо всі 

подумають, що будь-яка реформа може призвести до таких наслідків. 

 

ЯНЕНКО А.І. Дякую за поправку. 

Віддаленість від одного населеного пункту до іншого становить в 

середньому від 3 до 6 кілометрів. 2 медичні сестри не зможуть забезпечити 

надання своєчасної долікарської медичної допомоги. Це призведе при 

наявних дорогах, при наявному транспорті і всьому іншому, при наявній базі, 

призведе до знищення сільського населення. Це перше питання. 

Друге питання. Єдиним мотиваційним методом з утримання сімейного 

лікаря в сільській місцевості являється житло. Я прошу в даному 

листі-звернені внести у пункт 7.3 одним підпунктом – це "забезпечення 

житлом сімейного лікаря за рахунок об'єднаної територіальної громади".  

Об'єднана територіальна громада повинна стимулювати сімейного лікаря, він 

повинен проживати 15, 20, 30 років і вести сім'ї на цій території. Об'єднана  

територіальна громада повинна забезпечити усіма умовами. Але ця ж сама 

законодавчо об'єднана територіальна громада повинна отримати державну 

субвенцію, якщо вона буде гарантована державою. Дякую. (Оплески). 

 

МУСІЙ О.С. Дякую вам. Але в продовження цього я вам хочу сказати, 

та ініціатива, яка є у вигляді проекту, і якому так радіє Міністерство охорони 

здоров'я, передбачає зовсім інше: передбачає забирання всіх медичних 

субвенцій з усіх територіальних громад. Але ви думаєте що, вони забирають 

те, що зараз в неконституційний спосіб прийняла Верховна Рада комунальні 

видатки?  Ні, вони залишають на територіальних громадах далі  комунальні 

видатки і комунальні видатки не включають в медичну послугу. Це призведе 

не тільки до знищення людей, а реально до вимирання просто цілих сіл і 

цілих регіонів.  

Тому ми категорично проти виступаємо і будемо однозначно 

відстоювати про трирівневе бюджетування охорони здоров'я. Первинна ланка 

на рівні територіальних громад або на рівні районів має отримувати і 

розпоряджатися фінансуванням. Вторинна ланка – це обласний рівень. І 
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обласний рівень – це екстрена медична допомога і високоспеціалізована. І 

державні програми на загальнодержавному рівні. Це є станом на сьогодні  

реалії!  

Ніде в світі не існує моделі єдиного центрального фінансування. Є 

дворівневе. Найпередовіші країни дійшли з трирівневого чи з 

чотирирівневого до дворівневого. А пропонувати однорівневе фінансування 

можуть тільки корупціонери, які хочуть створити мегакорупційний орган – 

управління всім в одних єдиних руках! Притому поза бюджетом, під якимось 

невідомим центральним органом виконавчої влади, який має бути 

"Національна служба здоров'я" – красиву назву тільки взяли.  

Тому є розуміння. Я хочу вас просто запевнити, щоб ви розуміли, що в 

Комітеті з питань охорони здоров'я і серед народних депутатів є розуміння 

того, що ми не можемо допустити отакий розвиток подій: створення єдиного 

монополіста по керуванню і забиранню грошей з територіальних громад. Це 

є абсолютно неправильним!  

Окрім того, медичну субвенцію повинні включати обов'язково теж з 

центрального рівня, яка збирається з загальнодержавних податків, до того 

часу, поки ми не ввели загальнообов'язкове державне соціальне медичне 

страхування як додаткове джерело фінансування охорони здоров'я, в  

субвенцію повинні бути включені і комунальні видатки обов'язково,  для того 

щоб не сталося так, що одна територіальна громада багата, то медичну 

допомогу в сусідньому селі надають в два рази краще за державні гроші, а в 

сусідньому районі в два рази гірше. Україна, за Конституцією, соціальна 

держава, соціальна відповідальність держави – це рівне надання 

гарантування медичної допомоги, яке має бути  гарантоване державою за 

державні кошти. А ось додаткові кошти, коли ви залучите, тоді, будь ласка, 

без проблем, але те, що гарантує держава, воно має бути рівне для всіх 

насправді. І тоді це буде виконана соціальна функція держави. Тому 

розуміння це є. 

Дякую за ваш виступ. 

Хто у нас ще хотів висловитися? Будь ласка, вам слово. 

 

ДЯДЬКОВА І.М. Я б хотіла підтримати свого колегу, бо ми земляки, з 

однієї області. Я 3 роки працюю головним лікарем Центру первинної 

допомоги, а до цього 20 років працювала дільничним терапевтом, а потім 

перевчилась, як кажуть, на сімейного лікаря. 

Повинна сказати, що ми розуміємо, наші сімейні лікарі розуміють, що 

необхідно міняти, необхідно щось робити, щоб було краще і пацієнту, і 

лікарю, але, як на мене, от, у нас в центрі найбільша проблема – це кадрова, 

просто не вистачає лікарів.  

І хочу ще сказати, сільські голови, де знаходяться амбулаторії, де немає 

лікарів, вони готові виділяти кошти, вони готові купити житло, вони купують 

транспорт по можливості, але просто молодь не хоче йти в село, ніякими 
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калачами заманити не можна. Ми і з головою райдержадміністрації їздили і 

навіть у нашу медичну академію, запрошували, залишали телефони, але не 

хочуть. Чомусь стало непривабливим працювати на селі. 

Я думаю, що починати треба, мабуть, десь із рівня все-таки 

випускників із рівня підготовки, із рівня інтернатури, і мабуть більше 

залучати до інтернатури все-таки заклади охорони здоров'я, куди планують 

іти майбутні лікарі. Інакше ми ситуацію… 

Ми готові працювати, але немає кому і немає з ким працювати.  

Дякую. 

 

МУСІЙ О.С. Дякую. 

Ще бажаючі виступити у нас є? Будь ласка, пан Шкробанець. 

 

ШКРОБАНЕЦЬ І.Д. Національна академія медичних наук. 

Насправді мені дуже сподобалося сьогоднішня бесіда. Я хотів би 

подякувати Олегу Мусію і всім присутнім практикам, тому що, коли говорять 

про реформу охорони здоров'я, набридло, що говорять неконкретними 

гаслами. Нам потрібна система реформування, коли є науково обґрунтована 

кожна складова моделі системи охорони здоров'я. І тут же сьогодні 

продемонстрували ті люди, керманичі, які розбудовують не з міністерських 

кабінетів, а з практики розбудовують систему сімейної медицини в країні, що 

вони підходять саме з позиції – нам треба крок за кроком бачити, що ми 

робимо. Це стосується і кадрової політики, це стосується і протоколів і 

алгоритмів роботи, і облаштування роботи сімейних лікарів. Тому я 

впевнений, що сьогоднішня дискусія корисна, і я впевнений, що ті питання, 

які підняли сьогодні, вони знайдуть  своє відображення людьми, які так чи 

інакше представляють нас у Верховній Раді.  

І я би хотів ще зі свого боку сказати, що є лікарська спеціальність, 

напевно одна із самих цінних – це сімейна медицина. І сьогодні є вже і 

наукова спеціальність "сімейна медицина". Я впевнений, що пропозиція 

щодо затвердження алгоритмів і протоколів асоціацією – це абсолютно 

європейський підхід.  

Але в той же час європейським є підхід, коли є інституція, яка 

розробляє науково обґрунтовані підходи для розвитку сімейної медицини. 

Тобто має бути науково-дослідний інститут сімейної медицини, який 

конкретно розробляє, і це стосується і запровадження економічної 

доцільності і наукової обґрунтованості розвитку моделі сімейної медицини. 

В тому числі і залучення підходів, які є в розвинених країнах, коли ми 

кажемо "заробітна плата, залежить від якості" – це все має бути науково 

обґрунтована робота. Тому моя пропозиція, щоб у нас був і науково-

дослідний інститут сімейної медицини і щоб у нас були і академіки 

насправді, які внесли свій внесок в розвиток науково  обґрунтованої і 
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економічно обґрунтованої моделі сімейної медицини в нашій країні. Саме 

такий є європейський курс. 

 

МУСІЙ О.С. Дякую, пане Ігорю.  Я думаю, якраз в резолюцію нашу 

потрібно буде внести обов'язково цей пункт про наукову обґрунтованість, 

про створення інституції,  яка буде визначати "полісі" – політику в сімейному 

напрямку загалом, який є домінуючим, має бути домінуючим взагалі в 

системі охорони здоров'я.  

Отже будемо підводити наші коротенькі підсумки, які вже всім, я 

думаю, абсолютно зрозумілі. І чекаємо, секретаріат Комітету з питань 

охорони здоров'я  чекає від вас конкретні пропозиції до того проекту, який 

був вам розданий під час реєстрації. І, можливо, ви почули щось ще для себе 

таке узагальнене і нове. Будь ласка, всі пропозиції протягом тижня, цього 

місяця надсилайте до секретаріату Комітету з питань охорони здоров'я, щоб 

ми вийшли на загальну резолюцію сьогоднішнього "круглого столу" і могли 

направити і в Адміністрацію Президента, і в Кабінет Міністрів України,  і в 

Міністерство охорони здоров'я наше спільне бачення.  

І хочу дуже щиро надзвичайно подякувати сімейним лікарям, які на 

такому первинному контакті з кожною людиною, за ту сподвижницьку 

працю, недооцінена праця з боку держави, яку ви виконуєте. Думаю, що 

більшість із вас працює реально за покликанням. І для медика, для лікаря 

покликання, моральна сатисфакція чи моральна категорія має надзвичайно 

велике значення.  

І насамкінець хочу ще передати прохання Ольги Вадимівни, якраз після  

засідання уряду, де вдалося з боєм з Міністерством фінансів, влаштував там 

буквально Міністр фінансів істерику, що категорично проти виступав, 

здається, поправити ці 150 балів. Але є позиція Міністерства охорони 

здоров’я і виконуючої обов’язки Супрун, що має бути запроваджено і 

позиція міністерства є незмінною на відміну від позиції комітету. Не 

виключено, що буде спроба далі зманіпулювати ще цим і вплинути на 

прийняття рішення кінцевого, щоб  все-таки залишити ті бали з боку в.о. 

Супрун. Не хотілось, щоб так сталось.  

Тому на сторінці в "Фейсбуці" Ольги Вадимівни розміщено, скажемо 

так, бачення, звернення, свого роду прохання до уряду все-таки, те, що вони 

прийняли, щоб воно вийшло вже у вигляді документу. Зверніться самі на 

сторінку в "Фейсбуці", підтримайте, можливо, якимось зверненнями ще зі 

свого боку до Кабінету Міністрів щодо цієї ситуації з набором кадрів. Ви ж 

прекрасно розумієте як фахівці, що їх не тільки не вистачає, а їх вже і 

готувати скоро не збираються, не кажучи про те, що необхідно їх готувати. 

Тому ваша позиція, теж ось тут врахуйте і за допомогою "Фейсбуку" 

підтримайте, будь ласка, позицію Комітету з питань охорони здоров’я, який 

все-таки відстоює ще нашу медицину.  
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Хочу подякувати також нашому секретаріату за підготовку "круглого 

столу" і за ту роботу, яку ви зробили, за матеріали і за все, що ви робите. 

Потім зробите якісну резолюцію в майбутньому, маємо щиру надію. 

(Оплески).  

Тому всім велика шана, подяка, ще раз з недавнім святом медичних 

працівників. І тільки разом ми обов’язково переможемо. Дякую всім. 

(Оплески).    

 

 


