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БОГОМОЛЕЦЬ О.В.  Шановні колеги, дозвольте розпочати наш з вами 

П-образний "круглий стіл", який присвячений надзвичайно важливій 

проблемі, яка існує в нашій державі, це проблема материнської смертності.  

За часи незалежності у нас загинуло понад 2 тисячі матерів. Це означає, 

що… Власне, ми не змогли отримати статистику від Міністерства охорони 

здоров'я, скільки дітей загинуло разом  з матерями, тобто її немає, і ми не 

знаємо, чи дитина загинула разом з матір'ю, чи дитина десь залишилась 

живою. І хочу вам сказати, що останні три місяці я працювала з усіма 

нашими державними уповноваженими органами, намагаючись зрозуміти 

систему, а що ж робиться насправді в Україні, щоб материнську смертність 

зменшити, що держава системно робить. І не знайшла для себе відповіді на 

це запитання. Тому що та статистика, інформація, яка надається, вона в 

більшості своїй поверхнева і не дає відповіді ні на які запитання. Спроби 

комунікації з Міністерством охорони здоров'я і, власне, мої наполягання, щоб 

мене включили в комісію, яка працює, або мала би працювати в міністерстві, 

розглядати випадки материнської смертності, не призвело ні до чого, за 

півроку мене жодного разу не запросили на цю комісію. Я так і не знаю, чи 

вона взагалі проводить засідання, чи вона існує в міністерстві.  

Після скасування, власне, всіх головних наших фахівців, які були, то 

зрозуміти взагалі, хто у нас в державі відповідає за цю проблему, я не змогла. 

Як народний депутат, як Голова Комітету з питань охорони здоров'я я вам 

про це кажу. Але для мене це було в певній мірі викликом: от в державі ніхто 

зараз за це не відповідає, значить я відповідаю.  

Тому мета нашого "круглого столу", для мене мета – не почути ваші 

сухі якісь цифрові відповіді на те, що мене турбує, а почути вашу реальну 

позицію, не для протоколу, не для повідомлень в засобах масової інформації, 

і реально зрозуміти, що, ви вважаєте, ми могли би разом з вами зробити, я як 

законодавець, на що ми могли би вплинути, щоб смертність зменшити. Я 

абсолютно впевнена, що якщо ми разом з вами включимося, і в мене є 

успішний досвід зменшення смертності, власний досвід. Тобто мені вдалося 

за рахунок створення універсальної програми зменшити смертніcть в Україні 

від меланоми за останні 5 років на 15%. Я точно знаю кожний крок, що я 

робила: як ми вчили фахівців, як працювали з перукарями, з засобами 

масової інформації, з пацієнтами, як проводили дні меланоми, як збирали 

статистику. Я маю сьогодні реальний результат: я зберегла сотні життів. Я це 

знаю, бо це демонструє статистика нашого канцер-реєстру.  
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Я абсолютно впевнена, що, створивши алгоритм, я зможу зменшити, 

ми всі разом з вами зможемо зменшити материнську смертність і зменшити її 

дуже суттєво. Чому? Тому що сьогодні у нас материнська смертність в 4 рази 

вища, ніж в сусідній Білорусі. Це означає, що в нас є потенціал. І це означає, 

що цей потенціал ми маємо знайти і використати.  

За ці три місяці я зробила десятки депутатських запитів в кожну 

область з проханням надати мені відповіді, чи існують системи моніторингу, 

чи достатньо кровозупиняючих засобів, що робиться, які програми місцевих 

органів розроблені. З половини областей взагалі відповіді не прийшло. Я 

людина дуже позитивна, оптимістична і лояльна, але хочу вам сказати, що з 

тих областей, з яких мені відповіді не надали, то я це так просто не залишу. 

Про це будуть знати ваші губернатори. Тому що якщо я вже взялася за цю 

справу, я її доведу до логічного завершення: ми з вами смертність зменшимо 

всіма можливими шляхами.  

У мене виникло значно більше запитань, ніж я отримала відповідей, 

отримавши відповіді на свої депутатські запити. Наприклад, ви, мабуть, 

знаєте, що у нас є кримінальні аборти, які щорічно реєструються. Є області, 

де їх значно більше, де їх менше, тобто щорічно приблизно 10 випадків 

кримінальних абортів у XXI столітті в Україні! При тому, що існують всі 

можливі засоби не робити аборт за межами лікувального закладу.  

По-перше, я хочу зрозуміти, чому жінка іде і робить спробу зробити 

кримінальний аборт? Чому? На що ми можемо вплинути, щоб вона цього не 

зробила? 

По-друге. Отримавши статистику, що у нас десятки випадків 

кримінальних абортів, на наступний запит: а хто у нас притягнутий до 

відповідальності? А нуль! То я хочу зрозуміти, чи нам треба підвищувати 

відповідальність за ці кримінальні аборти, чи у нас їх не було, вони не були 

підтверджені, і відповідно далі буде з міністерством…  

Статистика не дає відповідей. От десятки кримінальних абортів є, а 

ніхто не притягнутий. А що далі з цим робити? Я готова підвищувати 

відповідальність за кримінальні аборти, якщо вона не достатня. Я готова 

шукати ті шляхи і засоби там, де у нас продаються через Інтернет ті 

препарати, акушер-гінекологи знають і розуміють, які викликають кровотечу, 

які не можна використовувати дома, а їх продають без рецепта через 

Інтернет. Потрібно знаходити ці сайти, разом з Міністерством внутрішніх 

справ будемо шукати, будемо бити, будемо садити. 

Якщо нам потрібно зрозуміти, чому жінка не приходить і не стає на 

облік? І ніхто не знає, які у неї, екстрагенітальна патологія, чи є у неї вади 

серця. Чому вона не приходить? Як нам її мотивувати, щоб вона прийшла? 

Що нам потрібно зробити? 

Тому результатом цього "круглого столу" для мене має стати, по-

перше, пошук тих людей, які разом зі мною готові розробляти цей алгоритм. 

От, просто поза вашим робочим часом, я чітко готова пояснити, що нам 

потрібно знайти. У нас є targets,  тобто ті мішені, на які ми маємо вплинути, 
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де ми маємо десь закрутити краник, десь відкрутити, десь змінити певну 

ситуацію. Оці місця нам потрібно знайти і потім знайти інструменти, як одне 

закрити, а інше відкрити. 

Якщо серед вас будуть готові люди, які готові долучитися до цієї 

роботи, це буде наша з вами спільна перемога, тому що ми смертність 

зменшимо, тобто ми зможемо врятувати жінок, а зменшення материнської 

смертності, рівень материнської смертності – це, власне, рівень цивілізації, 

цивілізованості взагалі держави і внутрішньодержавних відносин.  

Тому я зараз буду надавати вам слово, тим, хто у мене іде 

доповідачами. Мені не потрібні ваші сухі звіти, як у нас все добре. Мені 

потрібні адреси для мене, що мені потрібно змінити на рівні державного 

управління, щоб ситуацію змінити. Ще раз наголошую, мені соромно, що 

материнська смертність у нашій державі у чотири рази вища, ніж у сусідній 

Білорусії, я не рівняю з іншими країнами світу. Смертність у нас найбільша в 

Європі. Це означає, що ми маємо засукати рукава і, незважаючи на те, чи 

хтось нам допомагає, чи не допомагає, чи нам заважають, ми маємо цю 

ситуацію змінити і тоді нам буде чим, власне, пишатися.  

Тому зараз, відповідно до нашого порядку денного, ми з вами маємо 

робочого часу до 16.25, тому що о 16.30 у мене починається нарада в 

Кабміні, на якій я мушу бути, по спробі зменшити заборгованість по 

зарплатах по всіх регіонах, по закупівлі медикаментів, взагалі вплинути 

загалом на ситуацію катастрофічну, яка, на мій погляд, сьогодні є в охороні 

здоров'я. Тому працювати будемо жорстко по регламенту. Прошу вас: ніякої 

"води", є що сказати – кажете, немає що сказати – кажете, що немає що 

сказати.  

У вас в папочках у кожного роздані меморандуми. Це меморандум про 

співпрацю Комітету з питань охорони здоров'я. Зі свого боку я меморандум 

вже підписала. Меморандум говорить виключно про те, що хтось із вас 

готовий буде долучитися до спільної роботи. Ніяких конкретних дій там ще 

не прописано, ми з вами їх пропишемо. 

Хтось із вас готовий? Тобто це не "обязаловка". Тут ви або готові 

включитися і працювати, або не готові. З цим меморандумом далі ми будемо 

співпрацювати з усіма областями, з губернаторами, з громадськими 

організаціями, міжнародними організаціями, фондами, із засобами масової 

інформації, для того щоб рухати справу далі. Це наш просто перший крок 

про те, що у нас є наміри це зробити.  

Тому цей меморандум мною вже підписано, я його зараз спущу в ряди. 

Якщо ви готові будете співпрацювати по цьому, ще раз кажу, це не 

обов'язково, це тільки для тих,  хто реально готовий працювати на будь-яких 

посадах – на державних, на громадських. Якщо ви готові. Якщо не готові, 

будь ласка, не підписуйте. Я буду просити, щоб кожен з вас ще написав, крім 

підпису, ще ваші координати, щоб можна було вас доєднати до реальної 

робочої групи – не для профанації, а для реальної роботи.  
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Тому я поки що цей меморандум відправляю з правого флангу, прошу 

всіх, хто має бажання, до  нього долучатися.  

А тепер відповідно до нашого регламенту надаю слово  (5 хвилин), від 

Міністерства охорони здоров'я до нас прислана людина, яка не має ніякого 

відношення  до Міністерства охорони здоров'я на даний момент, а більше у 

нас нікого немає. Але це не означає, що ми  маємо нічого не робити. У нас є 

наша держава, і нам нашу державу потрібно змінювати. 

Я сподіваюсь, що у нас буде й інша позиція колись від Міністерства 

охорони здоров'я. 

Пані Валентина Коломейчук – "Доцільність впровадження в Україні 

розслідування випадків материнської смертності". 

5 хвилин жорстко по регламенту. 

 

КОЛОМЕЙЧУК В.М. Шановна Ольго Вадимівно, шановні колеги, 

доброго дня! Я сьогодні хочу сказати, що це питання, яке піднімається, воно 

є надто важливим. І охорона материнства і дитинства завжди була і є 

важливою невід'ємною складовою державної політики. І створення сьогодні 

моделі оптимальної медичної допомоги вагітним, роділлям і породіллям, і 

новонародженому є досить складним завданням для системи охорони 

здоров'я будь-якої держави, тому що це здоров'я і молодої жінки, і дитини, і 

це наше майбутнє.  

І нашим завданням на сьогодні є створення належних безпечних умов 

для кожної вагітної, як під час вагітності, так і під час пологів, і після 

пологів. І індикаторами якості надання медичних послуг і до пологів, і під 

час пологів, є також індикаторами якості впровадження ефективних 

перинатальних технологій завжди булі і залишаються два основних 

показника – це материнська смертність і це перинатальна смертність.  

Єдиний підхід до визначення материнської смертності дає нам сьогодні 

можливість порівняння й аналізу цього важливого показника на різних 

територіях в Україні в порівнянні з іншими країнами. Ми сьогодні, мабуть, 

багато із вас, Інтернет є, знають, наскільки сьогодні ситуація складна і в 

усьому світі, що сьогодні помирає понад 500 тисяч жінок щорічно. І ми 

маємо таку статистику ВООЗ, що помирає... 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Пані Валентино, ви мене, будь ласка, вибачте, 

буду просто перебивати. Я просила  без "води", ми все це знаємо.       

    

КОЛОМЕЙЧУК В.М. Добре.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. За все це вболіваємо. Тут всі сидять 

професіонали. Скажіть мені, будь ласка, у вас є розуміння того, чи є у 

Міністерства охорони здоров'я план дій? Можете казати – так або ні. Якщо 

нема, значить нема. Що робити далі? 
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КОЛОМЕЙЧУК В.М. На сьогоднішній день впроваджується і 

розпочинає вже роботу комісія по розгляду випадків, конфіденційному 

розгляду випадків материнської смертності. І ми сьогодні хочемо змінити 

підхід… 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Ви входите до складу цієї комісії?  

 

КОЛОМЕЙЧУК В.М. Да.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Ви можете озвучити склад цієї комісії? Вона вже 

засідала?  

 

КОЛОМЕЙЧУК В.М. Було робоче засідання цієї комісії. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Коли?  

 

КОЛОМЕЙЧУК В.М. В липні.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Так. Скільки випадків материнської смертності 

розглянули?  

 

КОЛОМЕЙЧУК В.М. Це було установче засідання, і зараз розпочинає 

ВООЗ і Фонд народонаселення, з їх допомогою ми будемо розпочинати 

роботу. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Чи є положення про роботу цієї комісії?  

 

КАМІНСЬКИЙ В.В. Я пробачаюсь, Ольго Вадимівно, я уточню.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Візьміть мікрофон, будь ласка. Є положення? З 

ним можна ознайомитись?  

 

КОЛОМЕЙЧУК В.М. Да.  

 

КАМІНСЬКИЙ В.В. Ольго Вадимівно, це різні трохи речі. 

Конфіденційні розслідування, на мій погляд, і якщо я помиляюсь, мене 

поправить Надія Яківна Жилка, і розгляд випадків материнської смертності 

на рівні МОЗ – це різні речі. Тобто, Валентино Миколаївно, ви займаєтесь в 

нас конфіденційним розслідуванням чи ви входите до складу експертної 

групи МОЗ? Чи зараз це об'єднали?  

 

КОЛОМЕЙЧУК В.М.  Ні, я до складу експертної комісії МОЗ не 

входжу.  
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КАМІНСЬКИЙ В.В. Почекайте, Валентино Миколаївно! Я ж хочу 

прояснити для себе і для всіх присутніх, тому що конфіденційне 

розслідування, без сумніву, потрібне, але воно не повинно ніяким чином 

перехрещуватися з роботою МОЗ, де є офіційно визнана комісія з розгляду 

випадків материнської смертності. Чому? Тому що конфіденційний розгляд 

передбачає відсутність інформації про прізвище пацієнтки, про прізвище 

лікаря і спрямований на об'єктивізацію і вияснення якихось моментів, які 

були упущені під час офіційного розслідування. Це одна частина. І я так 

розумію, Валентино Миколаївно, ви з цього боку. А з іншого боку в МОЗі є 

комісія, або повинна бути, у всякому разі, раніше була офіційна комісія щодо 

розгляду випадків, на яку запрошуються обласні акушери-гінекологи або 

керівники закладів, або ті лікарі, у кого це сталося, і проходить розбір на 

рівні МОЗу материнської смертності. Це різні речі.  

І те питання, яке ви задали, стосувалося офіційного розгляду комісією 

МОЗ. Я правильно зрозумів чи я, можливо, неправильно зрозумів?  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Мене цікавить взагалі, що відбувається в 

міністерстві. Пані Ірино, скажіть, будь ласка,  ми від МОЗ відповіді щодо 

того, коли комісія ця засідає, отримали? Не отримали? 

 Тобто я прошу вас, будь ласка, на Гройсмана, на Кабмін від мене 

написати запит, що на наші запити щодо того, яким чином розглядається 

материнська смертність, ми не отримали відповіді, наголошуємо на 

необхідності рішення цього питання і просимо повідомити нас про склад  

комісії, В'ячеславе Володимировичу, для розгляду офіційної материнської 

смертності і конфіденційного розгляду материнської смертності. Склад цих 

комісій і положення про ці комісії.  

 

ІЗ ЗАЛУ. Конфіденційного не може бути повідомлено… 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Ні, ви мене не зрозуміли. Питання про склад 

комісії. 

 

ІЗ ЗАЛУ. Офіційної? 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Так.  

 

ІЗ ЗАЛУ. Офіційної - так. А конфіденційна, вона незалежно від МОЗ 

буде працювати. 

 

(Шум у залі).  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Але положення про цю комісію має бути? 

 



7 

 

ІЗ ЗАЛУ. (Мікрофон не ввімкнено)… Наказом затверджено… Яка ж це 

конфіденційність, коли прізвища наказом…? 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. У нас є копія цього наказу? Можете нам копію 

цього наказу надати, будь ласка? Озвучте під мікрофон, який у нас наказ і що 

у нас відбувається. 

 

СЕМЕРУНЬ І.В. Ну, за інформацією, я просто знаю, що є наказ, який 

зареєстрований з розгляду випадків, експертна комісія, так, 1014 від  

26.12.2014 року. І наказ про затвердження складу комісії з проведення 

конфіденційного дослідження випадків материнської смерті, затверджений 

25 квітня 2017 року, номер 457. І засідання відбулося, як сказала Валентина 

Миколаївна, один раз – 11 липня 2017 року.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Скажіть, будь ласка, чи у нас в цьому році 

офіційна комісія по материнської смертності  проводила засідання в 

Мінздраві? 

 

КАМІНСЬКИЙ В.В. Я готовий відповісти, що стосується складу 

комісії по 2014 році. Засідання всі були. Але справа в тому, що буквально три 

місяці тому був якийсь інший наказ, який відмінив дію цього наказу, і про 

той наказ мені нічого не відомо. На мої запити і звернення я інформації не 

отримав. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. О'кей. Ми дописуємо в той запит на Кабмін, що 

просимо повідомити нас, якими наказами регулюється взагалі в Міністерстві 

охорони здоров'я ця робота.  

Шановні колеги! Скажіть мені, будь ласка, у нас є області, в яких  є 

уповноважений, окрема людина, яка реально працює, який не для галочки, а 

там, де реально в областях проводяться розглядbи материнської смертності? 

 

(Шум у залі). 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Скажіть мені, будь ласка, Чернігівська область є у 

нас тут?  

 

ПУЛІН В.О. Є.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Чернігівська область, скажіть мені, будь ласка, 

коли ви… У нас по Чернігівській області, вона одна у нас з трьох, де у нас 

найбільша смертність, наскільки я пам'ятаю.   

 

ПУЛІН В.О. … (Без мікрофону). 
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БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Ну, там іде на сто тисяч. Воно не йде на…  

 

ПУЛІН В.О. (Без мікрофону) … на минулий рік 8,5 тисяч….. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Якщо можна, ви не вставайте, мікрофончик 

натискайте, бо вас не чути.  

 

ПУЛІН В.О. Добре. Кількість пологів у нас за минулий рік 8,5 тисяч. 

Тобто, розумієте, два випадки для нас – це катастрофа.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Скажіть, будь ласка, ви зустрічаєтесь з родинами 

безпосередньо?  

 

ПУЛІН В.О. Ну, безпосередньо я як голова комісії не зустрічався. 

Голова комісії, звично, як вже випадок трапився, у нас, на жаль, два випадки 

були в минулому році… 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. А можна тихіше?!  

 

_______________. Я перепрошую! Да. Ольга Вадимівна, колеги, 

давайте поважати власний час і того, хто виступає. Ну, Володимир 

Олексійович хвилюється, як кожен із нас, задаються прямі питання, які 

гострі, які болять, він хвилюється, давайте ми уважно, кожен, будемо слухати 

один одного, щоб скоротити час і дати можливість комфортно виступати.  

 

ПУЛІН В.О. Були випадки, коли я зустрічався з членами родин. Ну це, 

як правило, проходить, я присутній на розтині обов'язково, як уже трапився 

випадок, і там інколи доводиться спілкуватися з родинами. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Скажіть, будь ласка, у нас є хоч одна область, де 

був лікар притягнутий до відповідальності?  

 

ПУЛІН В.О. Є у нас. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Підніміть, будь ласка, руки, у кого був лікар 

притягнутий до відповідальності. Одна Чернігівська область?  

 

ПУЛІН В.О. Можна я доложу? Випадок анастезіологічного 

ускладнення, де лікар зробив ускладнення під час пункції підключичної вени, 

але потім не забезпечив достатнього нагляду за хворою, фактично вже 

спохватився, як уже повний був гемоторакс. І жінка декілька днів, 7 чи 8 

днів, вона ще у нас жила в обласній лікарні, там прооперували її, але вона 

померла. Ми направили всі матеріали до прокуратури, було судове засідання, 

в ітоге дали рік умовно. Лікар, вибачте мене, зараз працює на тій же посаді – 
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завідуючого анестезіологічного відділення, і ходить і на нас, вибачте, 

поплевывает и похохатывает. Оце такий наш суд, самий гуманний суд в світі. 

Хоча там повністю випадок визнаний попереджуваним. 

 

ІЗ ЗАЛУ. І у нас, і в міністерстві.  

 

ПУЛІН В.О. І в міністерстві, і на нашому рівні. Ну, на жаль, отака 

ситуація.    

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Те, що я пам'ятаю, В'ячеславе Володимировичу, у 

нас приблизно половина з всіх випадків смертей, які можна було упередити.  

 

КАМІНСЬКИЙ В.В. Ні, ні.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. 30 відсотків.  

 

КАМІНСЬКИЙ В.В. Десь близько третини.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Скажіть мені, будь ласка, чи є області, у яких 

немає достатньої кількості кровозупинних препаратів? Тобто у нас дві 

причини з того, що я вивчила: перша причина – це екстрагенітальна 

патологія, тобто жінка недообстежена або неправильно ведена, а друге – це 

кровотечі.  

 

КАМІНСЬКИЙ В.В. Ну, на другому місці. Є й інші причини.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Я розумію, але головні дві причини. Є області, які 

відправляють жінку, родину, щоб купити кровозупинні препарати?   Що у вас 

є в наявності? Я давала запит. По-перше, різні відповіді поприходили, деякі 

взагалі не відповіли. Мене цікавить, що у вас є в наявності для того, щоб 

зупиняти кровотечі? Чому, власне, у нас жінка гине від кровотечі? Поясніть 

мені. 

 

КАМІНСЬКИЙ В.В. Можна я, Ольго Вадимівно? 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. В'ячеслав Володимирович один за всіх відповідає. 

Я ж хочу вас почути. 

 

КАМІНСЬКИЙ В.В. Я перепрошую, Ольго Вадимівно, але я скажу за 

своїх колег. Якщо хтось щось має, додатково ще скаже. Після того, коли 

розпочалася програма по зниженню і упередженню випадків, особливо 

пов'язаних з кровотечею, і коли почалися державні закупівлі препаратів, і 

розпочиналося це з препаратів, які називаються як фактори згортання, коли 

ми побачили недостатню кількість, що закуплялося за державні кошти, 
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практично всі заклади і всі області докупили, і тому всі сидять і кажуть, що у 

них все є. Ну це різні речі – державні закупівлі, те, що закуповувалося, і те, 

що закупилося на місцевому рівні. Кожен з цих людей, які тут сидять, яких 

ми дуже чудово знаємо, і яким я вдячний, Ольго Вадимівно, і вам вдячний, 

що ви запросили, це ті люди, які вболівають за справу, і кожен випадок 

материнської смертності, який відбувається в регіонах, знають достеменно. І 

тому всі вболівають на місцях, і є сьогодні препарати і для зупинки кровотеч, 

і для профілактик кровотеч, тому що ми вболіваємо за справу і не чекаємо, 

коли нам щось впаде з неба. Ну я правильно говорю, колеги? 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Тепер скажіть мені, ваші місцеві бюджети 

купують ці препарати чи держава купує? 

 

(Шум у залі).  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Ну підніміть, будь ласка, руку, у кого державних 

закупівель не було, а купують місцеві бюджети? Підніміть руку.  

А у кого держава все забезпечує?  

 

ІЗ ЗАЛУ. Все, виключно, щоб вистачало. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Все забезпечує. Мова зараз іде про кровоспинні… 

 

(Шум у залі).  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. От в 2016 році, коли програма "Репродуктивне 

здоров'я нації" закінчилась, хто у вас купує препарати? 

 

КАМІНСЬКИЙ В.В. Колеги, ну слухайте уважно запитання, а потім 

обговоримо.  

 

ІЗ ЗАЛУ.  За власні кошти купуємо.  

 

(Шум у залі).  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Закінчилась державна програма "Репродуктивне 

здоров'я" – все, вже немає. Як ви купуєте ці препарати? Хто визначає, що 

купувати?  

 

ІЗ ЗАЛУ. В області прийнята обласна програма "Репродуктивне 

здоров'я", яка на даний час працює…(Мікрофон не ввімкнено)    
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СЕМЕРУНЬ І.В. Ольго  Вадимівно, тут є інформація про те, що просто 

є закупівля окремих заходів. Коли програма закінчилася, то є централізована 

закупівля препаратів при кровотечах, для боротьби з кровотечами. 

 

ІЗ ЗАЛУ. Продовжується. 

 

СЕМЕРУНЬ І.В. Продовжується, але програма закінчилась, окремі 

тільки заходи продовжуються. І саме при кровотечах є.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Скажіть мені, будь ласка, в яких областях є 

програми моніторингу вагітних?  Скажіть мені, будь ласка, які це області? 

Мова йде про те, коли жінка приходить ставати на облік у свою жіночу 

консультацію, що кожен лікар жіночої консультації, кожен акушер-гінеколог 

включений до єдиної програми обласної, коли він вводить цю жінку в 

комп'ютер, і далі, якщо в неї виникають якісь ускладнення: у неї підвищений 

тиск або білок в сечі – вона автоматично вимагає від цього лікаря, щоб він 

відправив її на консультацію на наступний рівень. Таких програм у вас 

немає? 

 

_________________. Є. Волинська область має таку програму.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Тобто в усіх консультаціях кожний лікар 

приєднаний до цієї програми? І зобов'язаний  кожну вагітну зареєструвати 

в цій програмі, правильно?  

Волинська, Івано-Франківська, Полтавська, Вінницька.  

Скажіть, будь ласка, ті області, які мають такі програми, у вас єдине 

програмне забезпечення чи різне? У кожної області своє програмне 

забезпечення чи однакове?  

 

_________________. В кожної області різне забезпечення.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Різне програмне забезпечення. Зрозуміло. 

Зараз 5 хвилин - В'ячеславу Володимировичу Камінському.  

 

КАМІНСЬКИЙ В.В. Дякую. Я швидко. 

 

(Шум у залі). 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Валентино Миколаївно, вам 3 хвилини. Будь 

ласка, тільки по суті. Що зроблено, скажіть мені, або що буде зроблено? 

 

КОЛОМЕЙЧУК В.М. Починаючи з 2008 року, ми починали 

впроваджувати дві методології ВООЗівські: аудит і що криється за цифрами 

– це перинатальний аудит і конфіденційне дослідження випадків 
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материнської смертності. І спочатку в 2010 році був запроваджений аудит 

важких випадків. І це нам давало можливість вивчати, ті жінки, які мали 

важкі ускладнення, і вони вижили, вивчити, яка ж причина була того, що 

жінка дійшла до такого важкого стану – і це вже потім врахувати в своїй 

роботі. І в 2014 році була затверджена наказом інша методологія з цього 

напрямку: впровадження конфіденційного дослідження випадків 

материнської смертності.  

Паралельно у нас працювала в Україні комісія по офіційному розгляду 

випадків материнської смертності, постійно збиралися комісії, розглядали ці 

випадки, але воно мало на собі от такий наказовий характер, і це також 

сприяло тому, що воно не мало такого підходу, щоб можна… 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Скажіть, будь ласка, що потрібно змінити? 

 

КОЛОМЕЙЧУК В.М. Потрібно зараз впровадити незалежне 

конфіденційне дослідження, яке буде давати знеособленість у цьому 

напрямку, ми не будемо знати, який заклад, який регіон, який лікар. Комісія 

буде вивчати ці випадки і буде знаходити системні порушення… 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. У вас є положення про цю комісію? 

 

КОЛОМЕЙЧУК В.М. Це в 2014 році ще затверджене положення 

наказом. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Передайте нам, будь ласка, положення, щоб воно 

у нас було, раз.  

Чи у вас є єдина форма, яка має бути заповнена по цьому випадку? 

 

КОЛОМЕЙЧУК В.М. Є цей наказ. Я перешлю наказ. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Меморандум десь ходить? Хтось підписує чи ні? 

Це він лежить? Тут усі закінчили? 

 

КОЛОМЕЙЧУК В.М. Із цього року, у нас зараз підключається цей 

Фонд народонаселення і ВООЗ, і ми розпочинаємо вже роботу саме по цьому 

напрямку, по цій методології, збираємо зараз з регіонів історії, де у нас 

регіональні є координатори, які також визначені в регіонах, вони працюють 

вже, ми збираємо історії і будемо працювати в цьому напрямку. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Ким вони визначені? Ким визначені регіональні 

координатори? 

 

КОЛОМЕЙЧУК В.М. Були вимоги, затверджені цим наказом від 2014 

року, і в кожному регіоні були визначені на місцях регіональні координатори, 
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які пройшли навчання за допомогою Фонду народонаселення і ВООЗ, вони 

знають підходи, і зараз ми будемо уже починати оцю роботу. Я думаю, що це 

дасть можливість нам вивчити системні помилки і відійти від отакого 

наказового характеру при аналізі… 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Що значить "наказовий характер"? 

І скажіть, будь ласка, що ви очікуєте? 

 

ІЗ ЗАЛУ. Правдиву картину, що дійсно відбувається. 

 

КОЛОМЕЙЧУК В.М. Так, тому що тут залучені громадські організації 

і молодший медперсонал до заповнення цих анкет, які затверджені цим 

наказом, і форма, яка буде давати нам можливість вивчати повністю і вдома, 

як жінка спостерігалася до того, як вона попала в пологовий будинок, чи вона 

відвідувала його. Чи це її неувага до свого здоров'я, чи це, можливо, якісь 

помилки адміністративні – організація страждає, чи це відсутність 

препаратів, чи це ненадання допомоги через те, що жінка не мала можливості 

вчасно поїхати в пологовий будинок, тобто це дасть можливість вивчити 

реальну ситуацію і виявити помили, де, на якому рівні ми не допрацьовуємо, 

і протягом 2 років проаналізувати і тоді видати ці рекомендації для 

Міністерства охорони здоров'я, щоб вони вже далі приймали якісь рішення, 

що потрібно ще впровадити на рівні держави.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Хто очолює цю комісію конфіденційну?  

 

КОЛОМЕЙЧУК В.М. Є голова комісії, і був визначений склад комісії. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Хто очолює фізично?  

 

КОЛОМЕЙЧУК В.М. Не можна говорити. Це конфіденційно.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Окей.    

 

ІЗ ЗАЛУ. … (Без мікрофону). 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Я розумію. Я би хотіла, щоб ми залучили цю 

комісію до підписання меморандуму.  

 

КОЛОМЕЙЧУК В.М. Добре.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Тому цю конфіденційну комісію ми би хотіли 

також залучити до роботи на державному рівні, тому що Міністерство 

охорони здоров'я самостійно не зможе вирішити проблему, тому що ця 

проблема на сьогоднішній день, вона міжконфесійна – між Міністерством 
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охорони здоров'я, Міністерством внутрішніх справ, тобто там потрібно буде 

виходити на комплексні державні рішення по зміні законодавства не тільки 

на рівні системи охорони здоров'я.  

 

КОЛОМЕЙЧУК В.М. Да, звичайно.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Бо те, що стосується, наприклад, медичного 

забезпечення, то це міністерство вирішує. А те, що стосується суїцидів, 

причин суїцидів, наслідків, то це відповідно вже до Міністерства охорони 

здоров'я не має відношення. Те, що стосується кримінальних абортів, те, що 

стосується несанкціонованого використання препаратів… У вас є ще щось 

доповнити?   

 

КОЛОМЕЙЧУК В.М. Ні, дякую.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую. 

Чи представники фонду, за підтримки яких відбувається створення цієї 

комісії, чи ви хотіли би щось відкоментувати?   

     

  ПІДВЕРБЕЦЬКИЙ Б.М. (Без мікрофону) Просто які результати ми 

очікуємо. Наприклад, у вас в ………… ця методика пішла, і Казахстан 

показує, от дає статистику – 22 смертність материнська. 22-23. (Далі – з 

мікрофоном)    

Офіційна статистика - 14,5 ми бачимо. Тобто реально на папері воно 

відрізняється. І ця методика дасть дійсно побачити правду. І через два роки 

ми будемо бачити правильні причини і дійсно, що в ньому є. Чого такі 

показники? Бо люди через наказовість системи, вони бояться давати 

правильні… Наприклад, буває випадок, що там кисню не подали, і людина 

бере на себе відповідальність. Ну, це є багато нюансів. Це є і в досвіді 

Казахстану, і багатьох інших країн. Ми будемо бачити проблематику 

реально. І це як безперервний процес менеджменту якості, і відповідно ми 

тоді можемо впливати, так.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Скажіть, будь ласка, звідки до вас надходить 

інформація про материнську смертність. З яких джерел фізично? 

 

КОЛОМЕЙЧУК В.М. До комісії?  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Да.     

     

КОЛОМЕЙЧУК В.М. Від регіональних координаторів.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. І вона вже приходить до вас без персональних 

даних?  
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ПІДВЕРБЕЦЬКИЙ Б.М. Без персональних. Дивіться, ми навчили в 

кожній області регіонального представника і психолога. Закінчилися офіційні 

розборки. Через місяць вони приходять до кожного: до ліфтера, до матері, до 

батьків, і вони заповнюють, у кожного там є родичі, є 13 там пунктів, в 

кожному пункті там дають, щоб дійсно бачити реальну причину, і вони 

приходять до нас "обезличені". Ми не бачимо звідки, що воно, і реально 

члени комісії навіть не знають, хто це, коли це було.  

 

КАМІНСЬКИЙ В.В. Пане Богдан, дякуємо. У мене одне питання.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Так.  

 

КАМІНСЬКИЙ В.В. А якщо не було офіційних розборок? От звідки 

можуть узнати, що померла жінка?  

 

ПІДВЕРБЕЦЬКИЙ Б.М. Ні, в області вони дають, якщо нема 

офіційної… 

 

КАМІНСЬКИЙ В.В. Ні, ви кажете… Ви почекайте! Бо ви так частково 

звинуватили всіх тут присутніх, включаючи Надію Яківну, з якою ми 

тривалий час працювали, в необ'єктивності даних про материнську 

смертність. Ви сказали, що у нас 14,8, а так то 22. Я вам хочу відповісти. Ви 

сказали, що конфіденційна комісія, я абсолютно не сумніваюся в її 

доцільності і в об'єктивності роботи, отримує інформацію про те, що сталося, 

і після того вже з'ясовують, чому це сталося. А звідки ця комісія дізнається, 

що не 14,8 на 100 тисяч народжених, а 22? Ви розумієте, на сьогодні ви вже 

не правильно даєте інформацію.  

А сьогодні, я вам можу сказати і кожний з моїх колег, які тут сидять, 

знають, що не встигла статися якась подія, вже вся область, я не говорю вже 

про лікарню, чи вся країна знає, все телебачення знає, всі газети знають – всі 

знають. Можливо, якась похибка є. Ми про це з вами дискутували. Але я 

хотів би, пане Богдане, щоб коли ви говорите на такому серйозному рівні – 

на рівні Верховної Ради, казати, що у нас необ'єктивні дані по материнській 

смертності, то хоча би сказати "можливо", щоб це було більш коректно.  

 

 ПІДВЕРБЕЦЬКИЙ Б.М. Можливо, так. Я нікого не звинувачую.  

 

_________________. Пане Богдане, можна сказати? Я була експертом-

викладачем цих проектів у країнах СНД по лінії ООН. І я хочу сказати, 

неправильне ваше тлумачення, те, що впливає цей проект на реєстрацію, на 

достовірність реєстрації. Він абсолютно на це не впливає. Об'єктивність 

причин, так. А на реєстрацію кількості він не впливає. А ви сказали, що це 

впливає і, можливо, ми зможемо коригувати ці дані. Це просто різні підходи 
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до визначення випадків і до реєстрації. І ВООЗ екстраполює сьогодні. Ми 

просто констатуємо кількість випадків, а ВООЗ екстраполює соціально-

економічний стан країни, все це враховується в критерій і визначається. І, 

дійсно, для України він сьогодні вищий по лінії ВООЗ і ООН.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Колеги, у нас, взагалі, не стоїть тут мета когось 

звинувачувати, у мене. У мене стоїть мета – розібратися, що ми можемо 

зробити, щоб жінки не помирали. І вам буде від цього легше, і державі буде 

легше, і людям буде від цього легше.  

Але коли я поставила питання, звідки першоджерело, що я мала на 

увазі? Я мала на увазі, що у нас є випадки, які до вас можуть не потрапляти, 

які до вас, власне, і не потрапляють: коли вагітна жінка загинула в ДТП… 

 

(Шум у залі). 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Я маю на увазі, до акушерів-гінекологів вона не 

потрапляє. Якщо, наприклад, це був суїцид, акушери-гінекологи 

розглядають? 

 

САВКА Р.В. Я вибачаюся. Судмедекспертиза без лікаря акушера-

гінеколога не має права проводити розтин вагітної жінки. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Представтеся, будь ласка. 

 

САВКА Р.В. Волинь. Обласний акушер-гінеколог Роман Савка. 

Чи суїцид, чи ДТП, автомобільна травма, жінці проводять розтин 

судмедексперти у присутності акушера-гінеколога з дозволу прокуратури. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Все. Дякую. 

Зараз надаю слово для виступу В'ячеславу Володимировичу 

Камінському. 

 

КАМІНСЬКИЙ В.В. Дякую, Ольго Вадимівно. 

Давайте я розпочну з приємного. Я, по-перше, хочу запросити Ольгу 

Вадимівну від імені Асоціації акушерів-гінекологів на захід, який буде в 

Одесі. Ми з нетерпінням чекаємо на вас з виступом, вдячні, що ви були 

минулого року на з'їзді з нами, і чекаємо, що ви хоча б знайдете годинку 

часу, щоб виступити, бо всіх хвилюють ті питання, які ви сьогодні підняли, 

всіх акушерів-гінекологів, організаторів, тих, хто оперує і так далі, тому, 

перше, запрошуємо вас на наше дійство, яке відбудеться 21-го числа. 

По-друге. Ви всі знаєте, я навіть не знаю, чи є необхідність робити вам 

ці повідомлення, давайте ми пролистаємо їх швиденько. Зрозуміло, що 

чисельність наша меншає, ось дані офіційної статистики, я користувався 

доступним джерелами, в тому числі і Міністерства охорони здоров'я. 
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Наступний слайд, подивіться, будь ласка, кількість пологів. Це 

офіційна статистика. І презентації ми можемо з вами, я можу кожному з вас 

віддати. Цифри вражаюча. Зниження кількості пологів колосальне, зниження 

кількості акушерів-гінекологів ще менші, ніж тут. Це дані півторарічної 

давнини. 

Наступний слайд. Ми можемо сьогодні про якусь певну успішність 

зниження кількості абортів відносно пологів, але кожен з нас знає, що ці дані, 

які стосуються абортів, недостовірні, тому що, те, що говорила Ольга 

Вадимівна, і вже не говорячи про кримінальні аборти, які доведені (вже 

дійшла інформація про них), сьогодні ми маємо медикаментозний аборт з 

Інтернету і так далі. Тому це ті дані, які є офіційними, а реально ці цифри, на 

превеликий жаль, більше. 

Взагалі загальні цифри абортів на наступному слайді ви бачите, хочу 

звернути увагу на кількість, Ольго Вадимівно, я ці дані обов'язково назву, 

вони зайдуть в протокол. Чому? Тому що коли ми з вами визначаємо 

доцільність тих же самих закупівель, до яких не хочеться нам мати справу, 

акушер-гінекологам, але ті люди, які будуть займатися державними 

закупівлями, вони мають знати, що те, що вони будуть закуповувати, на що 

воно має діяти. Це і аномальні пологові діяльності, Надія Яківна буде 

говорити на нашому конгресі про те, що ми не можемо ніяк ці протоколи 

довести до того логічного завершення, і в тому числі аномалії пологової 

діяльності. Оця цифра, яку ви бачите, це результат непрофесійної діяльності 

акушер-гінекологів: або бажання прискорити ці пологи, або ще щось 

зробити, і це якраз та точка, на яку ми з вами повинні діяти.  

Ольга Вадимівна задає конкретні питання. Я з нетерпінням чекаю 

результатів конфіденційного розслідування, але ми як акушери-гінекологи з 

вами, професіонали, розуміємо: якщо майже 37 відсотків аномалій пологової 

діяльності, то, як мінімум, половина це ятрогенні причини, це або кінець 

чергування має бути в лікаря і він прискорюється, або ще якісь причини, або 

ще якісь, або ще якісь. Ми вже зараз з вами розуміємо, про що йде мова. І те 

саме стосується і кровотеч, і те ж саме стосується… 279 випадків, я 

подивився спеціально, переуточнив, тому що цифра 9,8 – мабуть, малося на 

увазі від важких кровотеч, видалених маток. Загальна кількість за рік, за 

минулий рік, я підняв статистику, 279 випадків видалення маток у жінок 

після пологів. Це цифра, яка також нас з вами примушує думати і впливати 

на ті моменти, на які ми можемо впливати. Це саме стосується і кровотеч.  

Ну, рівень материнської смертності – це на момент, поки ми з вами 

приймали безпосередню участь в аналізі, і оці дані, вони от перед вами. Я не 

буду говорити по випадках, ви їх знаєте. По перинатальній смертності – 

також це загальна. І я доходжу, ну що, ви запитуєте: які шляхи і способи 

розв'язання? Це аналіз тих причин, про які я говорив. Ми повинні з вами 

аналізувати і діяти на них. Ми повинні далі з вами продовжувати те, що 

починали.  
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От мені перед засіданням телефонувала Раїса Олександрівна 

Моїсеєнко, вітання всім передавала. І Надія Яківна, і Валентина Миколаївна, 

і багато людей в цьому залі долучилися до створення і запровадження 

системи перинатальної допомоги в Україні. Перинатальні центри, які ми з 

вами зробили, треба їх закінчувати далі, тому що оцей скринінг, відсів 

важких пацієнтів, підйом їх наверх без цільної системи не буде ефективним. 

Ми з вами знаємо: є "сито", так, якщо в ньому дірка в якійсь області, то вся 

вода йде туди, і воно не попадає. Оте все, що ми повинні підняти наверх, 

воно тікає від нас. Потрібно закінчити цю всю систему.  

І коли ми говоримо про реформування, то ми повинні розуміти, що 

пріоритет якраз за материнством і дитинством. І якраз від того, наскільки 

ефективно буде працювати ця система відбору важких пацієнток, що 

заслуговують на увагу, наскільки ми зможемо їм приділяти увагу, настільки 

буде залежати ефективність отих заходів наших по боротьбі з материнською 

смертністю.  

Ми сьогодні з вами маємо такий заклад – Інститут педіатрії, 

акушерства і гінекології, четвертого рівня заклад, і ми ніяк не можемо 

зробити так, щоб він дійсно був повноцінним, щоб він був укомплектованим 

обладнанням, і щоб кожен з нас з областей мав безпосередню можливість 

перевезти важку жінку завчасно туди. Це важливі моменти. Тобто доведення 

ПАГу до справжнього четвертого рівня надання допомоги – це невідкладний 

факт, який необхідно обов'язково зробити. 

При цьому позитивний момент, про який скажу, що стосується 

безпосередньо закладу, в якому я працюю, і з яким по-любому ми з вами 

контактуємо, якщо мова йде про інфекційну патологію. На сьогоднішній день 

уже 57 мільйонів гривень вкладено в реконструкцію, і щиро сподіваємося, 

що завдяки київській владі і особисто меру сьогодні, і особисто керівництву 

держави, я розраховую на Новий рік, але думаю, що не буде, але на 1 травня 

буде чітко заклад, який зможе надавати на найвищому рівні допомогу 

вагітним з інфекційною патологією.  

Тобто ми розширюємо кількість ліжок, ми розширюємо кількість палат 

інтенсивної терапії, приводимо у відповідність дитячу реанімацію. Тобто от, 

з одного боку, ПАГ, який забере третину, більше  третини смертей по 

екстрагенітальній патології забере ПАГ, частину, що стосується інфекційної 

патології, ми як забирали, так і будемо забирати. Повірте, мені немає 

необхідності тут перед вами казати, що я був 12 років в МОЗі, зараз 

ображений. Ні! Змінюється формат роботи, змінюються якісь загальні 

організаційні принципи, але те, що у нас з вами відпрацьовано, а 

відпрацьована система, кожний з вас, хто тут сидить, знає, як працює 

система. Вона буде продовжувати працювати, що стосується важких 

пацієнтів, що стосується консультативної допомоги. Всі професори – 

професор Голяновський, Тетяна Феофанівна, професор Ткаченко, академік 

Медвідь – всі задіяні, кожний з них на телефонах сидить сьогодні. Система 

працює. Я просто боюся, щоб в цих реформах ми не втратили те, що ми з 
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вами напрацювали, щоб не помирали жінки. Буде альтернатива, буде інший 

спосіб – будь ласка, спокійно передамо на інший момент. До сьогоднішнього 

дня, я сподіваюся, що найближчим часом ми з вами продовжимо відбирати 

важких хворих.  

Ось сидять мої колеги з Донецької області, вони навіть сіли поруч, і 

місто Дніпро. Наскільки тісна взаємодія. Ми знаємо, як важко сьогодні 

Луганській області, Донецькій області. І чим довести до Києва цих хворих, 

вони направляють в Дніпро, частково в Запоріжжя. Тому ми дуже вдячні за 

те, що зберегли оці зв'язки, які ми з вами напрацювали по горизонталі. 

Будемо і далі в цьому напрямку працювати.  

Ще серйозний момент, про який мені хотілося б сказати. Існує система 

післядипломної освіти і її треба зберегти. Можливо, модифікувати, можливо, 

щось змінити. І сьогодні багато робиться в цьому напрямку, ми знаємо. Ви 

можете показати, є кафедра симуляційної медицини в Одеському 

університеті. І академік Запорожан сьогодні також вітання всім передавав, 

чекає всіх в Одесі на нашому пленумі. Є програми в Національній академії 

післядипломної освіти. Зараз закінчуємо симуляційний центр, який буде 

працювати на повну потужність. Тобто ми сьогодні говоримо, треба 

зберігати систему післядипломної освіти. Модифікувати – так, 

видозмінювати – так, змінювати підходи – так, насичувати симуляційним 

матеріалом – так.  

І ті 4 центри, Валентино Миколаївно, що були створені в свій час 

швейцарською програмою, як би там не критикувалося, що, можливо, вони 

не повністю завантажені, але вони таки роблять свою справу. І дякуємо 

швейцарському проекту, їх сьогодні тут немає, але вони зробили свою 

справу. 

І проблеми ми знаємо, і шляхи подолання цих проблем знаємо. Єдине, 

що потрібна консолідація і розуміння нас на рівні держави і на рівні 

Міністерства охорони здоров'я. І дуже вдячний, що сьогодні Комітет з питань 

охорони здоров'я і голова цього комітету Ольга Вадимівна разом з нами і нас 

запросила. Дякую. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Будь ласка. 

 

________________. Вельмишановний В'ячеславе Володимировичу, 

скажіть, будь ласка, а на якому етапі і місті страхової медицини в акушерстві 

і гінекології? Ми знаємо прекрасні починання Вінницької області, зокрема 

перинатального центру, ви знаєте, ви орієнтуєтеся в цих речах, у них є 

страховка "Лелека", страховка "Пологи". Чи воно находить розповсюдження, 

чи ми варимося кожен у своєму соку і нічого не рухається вперед. То буде 

сторона, яка зацікавить власне пацієнта: якщо ти виконуєш, ти маєш якісь 

результати. Якщо ти не чуєш, що тобі говорить лікар, ти втрачаєш страховку, 

це є теж один із засобів стимуляції. 
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КАМІНСЬКИЙ В.В. Дякую. 

Я думаю, що це все-таки питання до Ольги Вадимівни. А я просто хотів 

ще сказати, що ми однозначно, Асоціація акушер-гінекологів зацікавлені в 

об'єктивізації даних по материнській смертності, і є відповідний підрозділ в 

асоціації, який цим займається. І я думаю, що якраз, коли ми говорили про 

конфіденційне розслідування, я вдячний, Валентино Миколаївно, що ви 

робите цю невдячну роботу, але я думаю, що якраз Асоціація акушер-

гінекологів конфіденційне розслідування. От це буде більш об'єктивно, пане 

Богдане, те, що ми говорили, і можливо інформація про випадки і те, як було, 

от на рівні асоціації, я думаю, що це буде доцільним. Тому що співпраця цієї 

комісії з Міністерства охорони здоров'я, знову ж таки, буде приводити до 

того, що будуть боятися, що інформація якось окольними шляхами, але все 

одно дійте, і будуть сварити. А от асоціація і конфіденційне розслідування – 

це супер. 

А щодо страхування, мені здається, що Ольга Вадимівна краще 

відповість. 

Дякую вам. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Я буду вдячна за те, що якщо якісь області щось 

провадили окремо, щоб надали про це інформацію, яку ви озвучили, тобто у 

мене інформації немає про якісь локальні страхування, але загально по 

державі, безперечно, на мій погляд, і я наполягаю на тому, що держава 

обов'язково має покривати витрати по пологах. Тобто для мене це навіть не 

підлягає обговоренню. Не можна покладати на жінку витрати. Тому наше 

завдання і моя мета: реформування системи охорони здоров'я – це введення 

загальнообов'язкового державного медичного страхування, куди пологи 

мають увійти в цей перелік, що має  гарантувати держава. Власне, за це ми 

зараз і боремося, щоб не були введені платні послуги, а щоб ми вийшли в 

обов'язкове державне медичне страхування. У нас є напрацьований пакет 

законопроектів, зараз у нас іде боротьба з Міністерством охорони здоров'я, 

який говорить, що тільки їх шлях єдино вірний і єдино можливий. Я дуже 

сподіваюся, що цей шлях ми перегорнемо, відкриємо нову сторінку і зайдемо 

зі своїм пакетом законопроектів, які зараз є взагалі по реформі системи 

охорони здоров'я, тому що пологи – це невелика частина. 

Тому це для мене шлях зрозумілий,  ми до нього прийдемо, я 

сподіваюся, що буде підтримка на рівні парламенту і від Президента. Зараз з 

існуючою командою Міністерства охорони здоров'я у нас немає, на жаль, 

взаєморозуміння, вони бачать шлях розвитку охорони здоров'я більш 

лібералізований, тобто заклади закрити, хай виживає, хто може, хай платить. 

Я не можу це прийняти, не можу з цим погодитися. Власне, тому ми зараз не 

рухаємося вперед. Як тільки буде перемога за нами, відразу рух вперед 

почнеться. Тому мене зараз цікавлять саме практичні шляхи, що я можу 

зробити крім того, для того щоб впливати на материнську смертність. А до 

глобального вирішення ми обов'язково з вами прийдемо, тому що не 
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реформувати галузь не можна. Тобто ми вийдемо до загальнообов'язкового 

медичного страхування з тим, що пологи будуть фінансуватися державою.  

 

ШМАТКО Р.Ю. Я би хотіла, дивіться, слухала вас всіх, я не медик, я – 

економіст-кібернетик. Але я – лідерка всеукраїнського жіночого руху "За 

вільну Україну!" І тому життя жінки мене дуже-дуже турбує. Те, що ми 

набагато відстаємо навіть від Білорусі, це дуже страшно. Я вас всіх слухала. 

На жаль, я не почула як пересічна громадянка, а що ви як медики пропонуєте 

зробити для того, щоб запобігти оцій страшній цифрі? Фіксувати факти? Так, 

це добре, фіксувати факти – це треба. Але…  

Я знаю, чому Ользі Вадимівні вдалося зменшити відсоток смертності 

по меланомі, я слідкувала за цим. Бо дуже багато робилося для того, щоб 

попередити. І так само тут: ми повинні попереджувати, адже основна Божа 

ваша місія як лікарів – це зберегти життя людини, а не фіксувати факти. Тому 

мені якось сумно і дивно, що жоден з вас не сказав, а що би ви пропонували.  

 

(Шум у залі).  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Пані Раїсо, я дякую.  

 

ШМАТКО Р.Ю. Я перепрошую, але я просто вже не витримую. Я 

слухаю, слухаю і не чую. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Це ми відхилились… (Шум у залі).   

Наше завдання – спільно знайти рішення.  

Зараз надаю слово пані Тетяні Татарчук: "Роль служби планування сім'ї 

в попередженні материнської смертності". 5 хвилин.  

 

ТАТАРЧУК Т.Ф. Вельмишановна Ольга Вадимівна, вельмишановні 

колеги, я маю честь передати вітання від директора нашого інституту, і ви 

розумієте роль нашого інституту – Інституту педіатрії, акушерства і 

гінекології в наданні допомоги при складних випадках, при екстрагенітальній 

патології. Так, ми говоримо, що начебто маємо якусь динаміку, однак, на 

жаль, показники погані, і нам про це потрібно сьогодні говорити.  

І дійсно структура. Якщо ми дивимося на структуру, на першому місці 

екстрагенітальна патологія, яка займає третину. Тобто дійсно надання 

допомоги жінкам з соматичною патологією як на допологовому етапі, так і 

вже під час (вірніше, на етапі до вагітності, так і під час вагітності)дозволить 

нам на третину зменшити цей показник.  

Яка була раніше концепція? Для того, аби попередити ускладнення в 

пологах, для того, аби попередити материнську і перинатальну смертність, 

потрібно було надати допомогу уже вагітній жінці. І, як правило, це був 

другий триместр – тоді, коли вона приходила.  
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Концепція світова сьогодні – ця піраміда перевернулась – ми говоримо 

про те, що потрібно надавати допомогу уже в першому триместрі. І ми 

прекрасно знаємо, ні для кого не є секрет, що вже в першому триместрі це і 

профілактика еклампсії, профілактика прееклампсії в першому триместрі, це 

профілактика передчасних пологів. Це всі ті резерви, це та профілактика, про 

яку ви говорили. Зараз ми підемо далі. Але на сьогоднішній день ми повинні 

говорити про те, що ми повинні надати допомогу жінці уже з етапу раннього 

терміну вагітності і до вагітності. Якщо ми подивимося на цю "прозірку", 

якщо видно, то ми маємо сьогодні основні ключові причини материнської 

смертності: ускладнення абортів. Ускладнення абортів – це система 

планування сім'ї, яка працює в нашій державі. От Надія Яківна сидить, ми всі 

посилаємось на неї сьогодні, тому що вона стояла біля основ формування 

системи планування сім'ї в нашій державі. 

І найголовніше – аби ця система працювала ефективно, нам потрібно 

сьогодні систему планування, систему профілактики ускладнень об'єднати з 

роботою перинатальних центрів. Якщо це буде одне ціле, тоді ми будемо 

мати дійсно хороший результат. І тут робота по контрацепції, робота по 

попередженню незапланованої вагітності адекватна. І тут потрібно залучати і 

громадські організації, і соціальні проекти, і мас-медіа, і отут повинні ми 

робити всі загалом – не лише лікарі, не лише медики, а вся держава. Тому що 

медики тут займають дуже невеликий відсоток. Це формування культури 

населення. І тому ми тут всі винні в тому, що у нас є кримінальні аборти. І 

медики в цьому винні, я можу собі дозволити сказати, менше всього, тому що 

займаюсь цією проблемою досить серйозно упродовж принаймні останніх 10 

років.  

Наступне. Та сама прееклампсія. Якщо у жінки в анамнезі в роду в 

когось уже була прееклампсія, ця жінка повинна бути в базі даних. Це те 

питання, яке, Ольго Вадимівно, ви задавали, чи є у нас електронні реєстри. 

На жаль, в поодиноких областях є. Реєстри в кожній області свої. Десь є 

реєстр соматичної патології до вагітності, в більшості областей немає таких 

реєстрів. Є реєстри, вони не електронні, ці реєстри, вони паперові реєстри, і 

вони не дієві реєстри. Я об'їздила за останні три роки кожну область і 

подивилась кожний реєстр і знаю чітко, як він працює і чи працює цей 

реєстр.  

Наступне. Так само післяпологові кровотечі, передчасні пологи і 

екстрагенітальна патологія. Якщо ви бачите,  фактично на кожну з причин 

працює система планування сім'ї. Тобто ми можемо попередити цю проблему 

на етапі до вагітності. Не лише під час першого триместру вагітності, хоча 

дійсно, якщо  в жінки в анамнезі прееклампсія і їй дати кальцій у першому 

триместрі вагітності, то ми можемо попередити прееклампсію, дати аспірин. 

Тобто це прості дешеві речі, які можна дати, але це треба, щоб і населення 

знало, це потрібно, щоб була певна освітня робота серед населення, щоб це 

не було для когось таким, знаєте, чимось "из рук вон выходящим", що от ми 

не робимо профілактику. Профілактикою ми повинні займатися всі загалом. І 
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наша задача, нас, лікарів, це проводити дійсно заходи з  громадськими 

організаціями спільні, з структурами, які займаються освітніми проектами.  

Наступне, будь ласка. Що ми маємо сьогодні в державі? Нам не треба, 

знову ж таки, будувати нові будинки, нам не треба створювати нові 

структури, ми маємо 25 обласних центрів планування сім'ї. Ми маємо 107 

кабінетів і відділень. Тобто є сьогодні система. В цю систему потрібно 

вдихнути нове життя, вдихнути в неї, можливо, трохи фінансування, 

можливо, дати їй якесь нормативне підґрунтя для того, аби це працювало.  

Далі, наступне.  З 2014 року Інститут педіатрії, акушерства і гінекології 

має  делеговані права і обов'язки  виконання функцій Державного центру 

планування сім'ї. Це єдиний за історію нашої держави спільний наказ МОЗ і 

Академії медичних наук України. Це єдиний документ, де ми всі домовилися 

і де ми не перетягували ковдру, хто винен, хто крайній. Тобто і президія 

Академії медичних наук України, і керівництво МОЗ на тому етапі знайшло 

спільну мову і написаний був єдиний документ, який був підписаний з 

одного і з іншого боку, і таким чином визначена ця діяльність. Це в 2014 

році. 

Що ми робимо за цей час? Наступна, будь ласка. Чому я так досить 

емоційно говорю про цю проблему? Тому що перинатальні центри і надання 

високоспеціалізованої допомоги вагітним групи ризику – це гарні "пожежні 

машини", це хороші "пожежні команди", гарно оснащені. І, дійсно, якщо вже 

"пожежа" сталася, чим раніше ми її затушимо, тим менше будинок згорить, 

тим менше буде збитків в тій родині, в якій пожежа настала. Однак, 

вирішення системи пожеж – це протипожежна безпека і протипожежне 

виховання. Я думаю, це те питання, про яке ви говорили. Ми це абсолютно 

розуміємо, ми абсолютно свідомі цього. Але ми повинні всі разом це робити. 

Тобто в регіонах є люди, які хочуть це робити. 

Наступна, будь ласка. Що було проведено? Проведено 14 семінарів в 

різних регіонах по плануванню сім'ї як резерву з попередження материнської 

смертності. І ця концепція акцептована в регіонах, акцептована в кожній 

області. І вона знайшла хороший відгук. Мало того, ми провели ці семінари, 

ми подивилися, що зроблено, ми подивилися, які є ініціативи в областях. І, 

дійсно, сьогодні нам потрібно мати реєстр. Якщо ми будемо мати 

електронний реєстр жінок, вагітність і пологи для яких загрожують їх 

здоров'ю, то це серйозно полегшить роботу відповідальних за ведення 

вагітності. І відповідним чином це буде дуже хорошим резервом. 

Далі, будь ласка. Що проведено? 24 лютого 2017 року була проведена 

експертна нарада. От і В'ячеслав Володимирович приймав участь, і наш 

директор, і Надія Яківна, дуже багато з присутніх в цьому залі приймали 

участь в цій експертній нараді. Є резолюція. Тому що, дійсно, міністерство, 

на жаль, не дає реакції такої, якої ми чекаємо, і ми працюємо спільно з 

асоціацією, спільно з місцевими осередками. Тобто робота йде. І ми 

абсолютно свідомі того, що нам це треба робити, не чекаючи міністерства.  
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Наступна, будь ласка. Опублікована резолюція. І вже в 2017 році ми 

провели 5 міжобласних, і 6-а буде ось 14 вересня, 5 міжобласних нарад-

семінарів, до яких були залучені керівники центрів планування сім'ї, 

відповідальні люди, які займаються цими проблемами. І всі представники 

виказали своє бачення. Тобто є дуже хороші ідеї, є дуже хороші ініціативи на 

місцях. Результату немає. Дійсно, нам потрібно об'єднувати ці зусилля. І 

тому, що ми повинні робити далі? Вивчити досвід областей, зробити єдиний 

електронний реєстр жінок репродуктивного віку з захворюваннями, при яких 

вагітність та пологи загрожують життю матері та майбутньої дитини. Це 

потрібно чітко зробити. Якщо воно буде, воно значно полегшить вирішення 

питання.  

Єдина система моніторингу, єдиний Інтернет-ресурс для комунікацій з 

обласними центрами планування, онлайн-консультування і об'єднання зусиль 

роботи центрів планування сім'ї і перинатальних  центрів. І у нас сьогодні 

напрацьовані заходи. Що ми щось не все зробили? Так, дійсно, не все 

зробили! Якби зробили, мали б хороший результат, однак, це той процес, 

який сьогодні йде, і я думаю, що якщо сьогодні буде підтримка депутатів, 

буде підтримка громадських організацій, буде підтримка засобів масової 

інформації, буде підтримка дійсно громадськості і населення, я думаю, що ми 

дійсно спільно зрушимо цю проблему.  

І профілактика надзвичайно важлива. 

Дякую за увагу. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую. 

До слова запрошується Варфоломєєв Євгеній Анатолійович – завідувач 

судово-медичним відділом Державної установи "Головне бюро судово-

медичної експертизи Міністерства охорони здоров'я України". 

 

ВАРФОЛОМЄЄВ Є.А. Добрый день, присутствующие. Моя служба, 

которую я представляю, имеет относительно опосредованное отношение к 

профилактике материнской смертности, поэтому буду краток и обозначу те 

проблемы, которые волнуют нашу структуру. 

Во-первых, что касается реплики одного из предыдущих ораторов, что 

никакой областной акушер-гинеколог не имеет никаких юридических прав 

присутствовать на судебно-медицинском вскрытии. На судебно-

медицинском вскрытии имеют право присутствовать люди только с 

разрешения лица, которое вынесло постановление или ухвалу. И если в 

Волыни происходит  так, то с начальником Волынского бюро я пообщаюсь, 

почему там так. 

 

САВКА Р. Нас извещают, я извиняюсь, может, вы неправильно меня 

поняли. Нас уведомляют о том, что судмедэксперты вскрывали беременную 

женщину. 
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ВАРФОЛОМЄЄВ Є.А. Это нормально, если есть разрешение 

следователя. Более того, целесообразность практическую я лично вижу в 

наличии там и патанатома, потому что все-таки разница в образовании у нас 

и патанатомов есть, и иногда патанатомы видят больше акушер-гинеколога. 

Но с юридической точки зрения, с точки зрения законодательства, к 

сожалению, это не урегулировано и даже запрещено. Есть такая статья 

"Разглашение тайны досудебного следствия". 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Скажіть, будь ласка, відразу запитання, чи було б 

нам важливо зробити зміни до цієї статті? Чи це б погіршило ситуацію? 

Насправді той акушер-гінеколог, який вів пологи, не мав би бути присутнім 

на розтині, але інший акушер-гінеколог або експерт, мабуть, мав би бути 

залученим? 

 

ВАРФОЛОМЄЄВ Є.А. Насправді, це питання, можливо, і не потребує 

змін до кодексу, воно потребує змін до нашого наказу, але це я маю узгодити 

ще з керівництвом, тому що… 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Ні-ні, ми поки що тільки обговорюємо.  

Скажіть, будь ласка, що це за наказ? 

 

ВАРФОЛОМЄЄВ Є.А. Наказ  № 6, який регламентує нашу службу. 

Справа в тому, що при деяких видах експертиз участь лікарів-

клініцистів, вона обґрунтована в цьому наказі, і в такому випадку береться 

дозвіл від слідчого про те, що він дозволяє залучати фахівця цієї, цієї 

спеціальності, і вони на повних легальних основах приймають участь у 

проведенні експертизи. Тобто це все можливе і потрібне. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Я дякую. 

Я прошу, будь ласка, це все під протокол, секретаріат, коли ми з 

головою служби будемо розмовляти, щоб ми з ним це питання опрацювали 

додатково щодо того, наскільки це обґрунтовано чи необґрунтовано, і чи 

потрібно вносити зміни чи ні.  

Дякую.  

Продовжуйте, будь ласка. 

 

________________. Ольго Вадимівно, щоб ще раз не поверталися до 

цього.  

Обласний акушер-гінеколог, Івано-Франківськ. 

Навіть щоб дати вам дані, вибачте, але ми так само мусимо просити 

дозвіл у слідчого. Якщо десь якісь тривають слідчі дії, тобто без рішення 

слідчого ми ніякої інформації не можемо дати навіть вам. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Зрозуміло. 



26 

 

 

ІЗ ЗАЛУ. Про материнську смертність взагалі, навіть не говорячи  про 

судово-медичний розтин. 

 

________________. Так, і взагалі. Тому що є захист прав людей, 

озвучення діагнозу, це все. Я вже спілкувався тоді, коли говорили, щоб 

подавати вам дані, так, ми от спілкувалися, обласні акушери-гінекологи, між 

собою: ну все-таки якщо десь воно б озвучено було, то безпосередньо 

винуватцями були би ми, тому що ми ці дані озвучили.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Скажіть мені, будь ласка, від кого правильно 

отримувати ці дані – від Міністерства внутрішніх справ? Тобто  мене не 

цікавить персональна інформація, мене цікавить статистична інформація. 

 

________________. Ну цифри ми можемо дати. Цифри ніхто не 

забороняє дати. А от в листах було: безпосередньо вказати причини, аналіз, 

діагноз – все решта, розумієте? Цифри, напевно, нам ніхто не заборонить 

давати. Кількість, якось узагальнено, але не конкретизовано. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Добре. Продовжуйте, будь ласка. 

 

ВАРФОЛОМЄЄВ Є.А. Пункт номер два, просто как информация к 

размышлению для здесь присутствующих. Это то, что количество 

акушерско-гинекологических экспертиз, как мы их называем, среди 

врачебных за последние несколько лет вышло на прочное первое  место:  где-

то 35 процентов на данный момент. На 2011 год, когда я начал работать в 

главном бюро, было где-то около 11 или 10 процентов среди всех врачебных 

дел. Я не знаю,  с чем это связывать, или с ростом того, что сейчас называют 

"юридичною обізнаністю населення", или с ухудшением качества оказания 

медпомощи, но это факт: количество выросло фактически в три раза в 

процентном соотношении. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Це за який час? 

 

ВАРФОЛОМЄЄВ Є.А. С 2011-го по 2016 год. И что гораздо более 

важно: за тот же самый 2011 год только 10 экспертиз было, которые 

устанавливали прямую причинно-следственную связь между недостатком 

медпомощи и тяжелыми последствиями. В 2016 году таких экспертиз 57. То 

есть, тут уже арифметическая прогрессия прямо: пятикратно увеличивается 

количество экспертиз, в которых устанавливается прямая причинно-

следственная связь между недоліком медичної допомоги і між важким 

наслідком, це може стосуватися і смерті матері, і смерті немовляти, і смерті 

плоду, і екстирпації матки – тобто важких наслідків для жінки.  
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И последний пункт, пункт номер три. Это касательно объективности 

выводов областных экспертиз. К сожалению, я должен его коснуться. 

Практически во всех случаях врачебных экспертиз, особенно акушерско-

гинекологических, перед проведением экспертизы  в бюро СМЭ существует 

то, что называется, експертные комиссии в облздравах. И при сравнении 

выводов комиссий облздравов с выводами областных СМЭ совпадения 

наблюдаются в 80 примерно процентах случаев. Что интересно, при 

назначении экспертиз в другие бюро где-то в 60-55 процентах случаев точка 

зрения первичной экспертизы и экспертной комиссии облздрава меняется, 

причем меняется полностью. 

 В принципе, этот вопрос решаем выведением соответствующих служб, 

то есть, облбюро СМЭ, из финансово-хозяйственного подчинения 

облздравов, в котором они сейчас находятся. И пункт номер два – это, 

возможно, на каждый случай смерти женщины, смерти матери, смерті 

породіллі чи вагітної жінки доцільно призначати саме сдуово-медичну 

експертизу, тому що у великій кількості випадків призначається 

патанатомічний дослід, патанатомічне дослідження, яке проводиться дуже 

часто тим же закладом охорони здоров'я, в якому настала смерть жінки. Але 

в цьому форматі доцільна участь як судово-медичного експерта, так і 

патанатома, це на мій погляд, як я вже озвучив. Тому що дещо відрізняється 

наш об'єм знань у цих випадках. Можливо, можна якось регламентувати це. 

Я поки що не готовий надати конкретні пропозиції, у мене було небагато 

часу на підготовку до доповіді, але орієнтовно поки що так.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую. 

Скажіть, будь ласка, якими нормативними актами чи документами при 

смерті матері чи породіллі призначається судмедекспертиза чи 

патологоанатомічний розтин? В тому випадку, якщо є звернення родичів до 

правоохоронних органів, тоді призначається судмедекспертиза? І якщо 

звернення немає, тоді призначається патологоанатомічний розтин?  

 

ВАРФОЛОМЄЄВ Є.А. Саме так.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Скажіть, будь ласка, які у нас співвідношення при 

материнській смертності, СМЕ і патанатомічне…      

 

ВАРФОЛОМЄЄВ Є.А. От, на жаль, я не знаю і не маю ніякого доступу 

до патанатомічних досліджень. Я не знаю, скільки їх проводиться після 

смерті матері. В мене інформація тільки та, що стосується бюро СМЕ.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. А як ми можемо це дізнатись? (Шум у залі) 

 

ІЗ ЗАЛУ. Можливо, департамент здоров'я може таку інформацію 

надати.  
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БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Скажіть, будь ласка, у вас в департаментах 

охорони здоров'я яке приблизно співвідношення там, де ідуть позови 

судебні? Чи вони не йдуть?  

 

_______________. Воно залежить… 

 

ІЗ ЗАЛУ. Ну, приблизно.  

 

_______________. Приблизно… 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Половина, більшість на СМЕ іде?  

 

_______________. На даний час – третина. Збільшилося у зв'язку із тим, 

що збільшилася кількість позовів. Але на судово-медичне вскриття ще йдуть 

всі випадки насильницької смерті, тобто отруєння, автокатастрофи – всі ці. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Ну, це зрозуміло. Мова іде зараз про пологи в 

лікувальному закладі при смерті жінки.  

 

_______________. В основному по поданню родичів, зразу вони 

пишуть заяву. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Третина подає чи третина не подає?  

 

_______________. Ну, навіть менше як третина подає. Третина подає, 

будемо так казати.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Зрозуміло.  

 

_______________. Ольга Вадимівна, я хочу зауважити, що частині 

жінок, які померли в пологах або після пологів, взагалі не проводиться 

розтин. На сьогоднішній день продовжують діяти нормативні документи, які 

дозволяють за заявою родичів, близьких не робити ні судово-медичне… Ні, 

от судово-медичне, якщо… 

 

_______________. Відмова від судово-медичного не передбачена при 

наявності постанови.  

 

_______________. Не може бути, тільки від патанатомічного… 

 

_______________. Дозвольте? Національна поліція. За фактом смертей 

громадян відомості вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань та 

в усіх кримінальних провадженнях призначається судово-медична 
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експертиза. Зараз Міністерство внутрішніх справ спільно з Генеральною 

прокуратурою, Міністерством охорони здоров'я розробили спільну 

інструкцію по факту реагування на смерть людей, де чітко ми прописали 

вперше і закріпили положення про те, що працівники закладів охорони 

здоров'я повинні інформувати Національну поліцію про смерть породіль та 

новонароджених дітей. Зараз цей нормативний акт ми направляємо в 

Міністерство  юстиції для реєстрації.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Скажіть мені, будь ласка, чи можна отримати ці 

документи? Вони вже вступили в дію чи ще в процесі розробки?  

Мікрофон включіть, будь ласка. 

 

__________________. На минулому тижні цей наказ був підписаний в 

Міністерстві охорони здоров'я. Зараз повернули до Міністерства внутрішніх 

справ. То ми будемо направляти на реєстрацію до Міністерства юстиції 

України. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Чи можна попросити у вас його номер, і надати 

нам, щоб ми могли його опрацювати і, при потребі, внести свої побажання і 

зауваження?  

 

__________________. Так. Номера ще немає. Він тільки на узгодженні.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Прошу мені його дати на ознайомлення. Він ще не 

юстований, тобто, при потребі, можна вносити в нього зміни. Дякую. 

Ми помаленьку-помаленьку виходимо на якусь спільну роботу.  

Пані Надія Жилка. "Шляхи вирішення проблеми материнської 

смертності в Україні з доведеною ефективністю". Професор кафедри 

акушерства та гінекології Національної медичної академії післядипломної 

освіти імені Шупика.  

Пані Надіє, будь ласка. 

 

ЖИЛКА Н.Я. Шановна Ольго Вадимівно, я хочу почати з того, що 

подякувати вам за таку чільну увагу до цієї проблеми. Тому що за моєї 

управлінської пам'яті я такого не пам'ятаю, щоб в Комітеті Верховної Ради 

розглядалася проблема материнської смертності. Це дійсно сьогодні 

актуально і я думаю, що це буде мати свій результат.  

Тому я хочу сказати, що ми сьогодні говоримо про надзвичайну 

проблему, і це не вода, а я хочу сказати, що за кожною цифрою, за кожною 

десятою стоїть людське життя - життя матері і життя її дитини. І якщо мати 

помирає, то дитина або залишається сиротою, або помирає також, це також 

надзвичайна проблема.  

Я хочу вам показати не показники, ви можете знати їх, можете не 

знати, але я тенденційно хочу показати, чому ми щось маємо робити. 
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Звертаю вашу увагу на цей слайд. Це тенденції материнської смертності в 

Україні. Перед вами ці показники з 1992 року, майже за всі роки 

незалежності. Але звертаю увагу чому? 1995-2008 роки – зниження 

показника материнської смертності. З часів заснування програми планування 

сім'ї вперше в Україні в 1995 році, і відлуння, практичне відлуння відбулося, 

все ж таки зниження відбулося суттєве. Окрім планування сім'ї, тут було 

дуже багато складових: і навчання, і зміна організаційних підходів. Але 

кардинальна організаційна реформа в службі охорони материнства і 

дитинства відбулася в 2002 році. І затвердження наших організаційних 

наказів – 503-й, 620-й і так далі. Це висока аудиторія, не буду про це 

говорити. І також відбулося суттєве зменшення - на 31 відсоток - показника 

материнської смертності. Це є досягнення.  

Але хочу звернути увагу, не беручи до уваги, це, можливо, кощунно 

сказано, але 2009-2010 роки, коли зростання показника відбулося за рахунок 

померлих від грипу, це були майже невідворотні причини, я спеціально 

порахувала від 2008 року за цей період. Як ви бачите, тенденція, як я ще раз 

наголошую, тенденція абсолютно негативно стабільна. Зниження від 2008 

року 15,5 і 2016 рік 14,5 – це майже нічого. Тобто ми задаємо питання: чому? 

Хочу вам дещо відповісти цими меншими картинками. У мене не було 

мети вам показувати цифри, абсолютно. Вам видно, що зниження показників 

саме тієї екстрагенітальної патології, від якої сьогодні помирає більша 

кількість жінок, було стабільне зниження упродовж цих років. Чому сьогодні 

наступила стабільність у негативності? Тому якщо немає зниження 

показників захворюваності, то це значить, що наша діяльність рівна нулю. 

Далі. Абсолютно відповідає цьому загальмованість зниження 

показника останніми роками ускладнених пологів. Не думайте, що це є 

прикрість комусь. Я задаю питання: чому? Ми маємо собі його задати. І 

абсолютно відповідає цьому, тобто всі три картинки узгоджуються з цим 

показником – це захворюваність новонароджених. Тобто тенденції в Україні 

стабільно негативні. 

Наступний слайд, будь ласка. 

Я хочу почати з того, що нормативно-правове забезпечення медичної 

допомоги вагітним та породіллям. Я побудувала так своє звернення до вас 

для того, щоб ми обговорили від проблеми до завдання, що ми маємо 

зробити.  

Перше, це відсутність стратегії в нормативно-правовому регулюванні 

саме медичної допомоги. Це зокрема клінічні протоколи. Недосконала 

тактика у розробці клінічних протоколів, відсутність аналізу якості існуючих 

клінічних протоколів. Я зараз ці три фактори назву в такому зверненні. Є 

наказ 751, є наказ 1422 щодо розробки клінічних протоколів. Ми розробляли 

ці клінічні протоколи з 2003 року, і, до речі, я не хочу сказати, бо сучасне 

міністерство чомусь думає, що в Україні немає досвідчених фахівців, які не 

знають, що таке доказова медицина. Ми з 2003 року розробляли ці клінічні 
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протоколи, і вони спрацювали на певному етапі, але вони сьогодні 

потребують удосконалення – наука розвивається. 

Далі. Що сьогодні відбулося страшне, я вважаю, наказ 1422, який 

літом, в квітні, внесений в зміни в 751-й, і дозволено сьогодні широкій 

спільноті читати протокол Євросоюзу, США, Канади і так далі, перекласти 

його на російську, українську мову, подавати до Міністерства охорони 

здоров'я і в чистому вигляді затверджувати для його застосування. Люди, 

слухайте, це просто жах! Це дуже хороше, ми застосовували від 2012 року – 

"Про розробку уніфікованих протоколів", 751-й наказ – нормальні підходи. 

Ми брали три чи чотири акти нормативні з інших розвинутих країн, вибирали 

найкращі і базували. Але ми адаптували. Сьогодні можна подивитися кожен 

клінічний протокол тих країн, це різні системи охорони здоров'я. Навіть в 

країнах Євросоюзу вони не можуть застосовуватися цільно. Кожна країна 

адаптує. І тому цей наказ 1422, його треба терміново змінювати, тому що 

сьогодні треба збиратися нашій спільноті, у нас дуже багато небайдужих 

людей, я до цього числа себе відношу, і ми можемо, у нас є потенціал, 

розробити, адаптувати передові технології.  

Що хочу ще сказати про відсутність аналізу якості? Люди добрі, 

можливо, я така тупа і далека, і не знаю, але скажіть мені, будь ласка, від 

2012 року розроблена чимала кількість клінічних протоколів. Ви бачили, в 

кожному протоколі про що останній абзац? Критерії якості. Ви бачили хоча б 

один проаналізований протокол від 2012 року, сьогодні 2017, чи він 

правильний, чи він неправильний, що нам треба зробити? Ось де ми б могли 

знайти причину попередження випадків материнських смертей. Тому що це 

інструмент, це важіль впливу лікаря на ситуацію клінічну, на попередження і 

так далі. Тому відсутність аналізу якості, я вважаю, це абсолютно великий 

недолік. 

Невикористання вітчизняного кадрового потенціалу. Ну що це таке? 

Без адаптації, переклад – беріть англійський, беріть канадський і 

використовуйте. А можливо, у нас на районному рівні та немає тих умов для 

того, щоб його використати?! Як будуть з вами юристи розмовляти, якщо ви 

будете собі затверджувати? Локальні протоколи також відмінили. Чим ви 

сьогодні користуєтесь? Немає сьогодні інструменту – ось де собака заритий. 

Сьогодні інструменту позбавлені лікарі акушери-гінекологи, і вони сьогодні 

працюють на ентузіазмі.  

Я хочу сказати, Ольго Вадимівно, що  ви праві в тому, що потребують 

там наказу чи судового розгляду лікарі, які займаються кримінальними 

абортами або порушенням дисципліни кримінальної. Але я вам хочу сказати: 

я низько схиляю голову, я очолювала службу протягом 2003-2008 років, я 

низько схиляю голову перед лікарями акушерами-гінекологами. Тому що це  

відповідальність за два життя. Мабуть, не в одного лікаря акушера-гінеколога 

з'явилась сива волосина від цієї роботи, але нам треба їм допомогти сьогодні. 

І мій виступ сьогодні цього стосується.  
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Стратегія. Я сказала, немає стратегії. Стратегія – це юридична 

відповідальність керівництва системи охорони здоров'я на всіх рівнях за 

нормативно-правове регулювання впровадження медичних технологій з 

доведеною ефективністю. Всі ці дійсно протоколи, які є в розвинутих 

країнах, вони дійсно хороші, ми їх маємо, але це керівництво має за це 

відповідати. І ми готові прийти до Міністерства охорони здоров'я лідерською 

групою і сказати: оце ми можемо, це не можемо, це треба нам зробити. Ну 

слухайте, ні жодне відділення не отримало обладнання. Жодне відділення 

нічого не дістало. Нате вам протоколи англійські і виконуйте так, як в Англії. 

Чим? Пальцями? 

Далі. Тактика. Адаптація найкращих світових практик спостережень за 

перебігом вагітності, ведення пологів та псепологового періоду – це те саме, 

це тактично неправильно 1422.  

Провести незалежною експертною групою аналіз критеріїв 

ефективності кожного клінічного протоколу. Ми можемо в рамках 

меморандуму. Я також можу сказати, що сьогодні багато фахівців, які 

можуть долучитися до цієї роботи і зробити висновок, і поправляти дальше 

ситуацію.  

Залучення кваліфікованих вітчизняних вчених до адаптації найкращих 

світових акушерських практик. І терміново затвердити проекти клінічних 

протоколів, які пройшли громадське обговорення. На жаль, сьогодні, Ольга 

Вадимівна, у нас є така штука, я навіть в лапках скажу. Це просто нонсенс.  

На прикладі – клінічний протокол "Преіндукція та індукція пологів", 

який розроблений за світовими стандартами, він розроблений вже два роки, 

він рік як пройшов громадське обговорення. Но у нас есть фармацевтические 

дельцы, которым какой-то препарат где-то чего-то не нравится, і він 

гальмується. Громадське обговорення – це найвища точка, яку пройшли, 

протокол лежить не підписаний. Наші… А індукція – це найбільша 

акушерська агресія. Чому? Тому що ще в 2011 році вчений світового рівня 

Літтл зробив висновок, що, на жаль, причини ДЦП, це страшна причина, це є 

не екстрагенітальна патологія, це гіпоксія, це асфіксія, яка здебільшого є від 

акушерської агресії. Індуковані пологи… (Шум у залі)  Вибачте мене! Це не 

викручування рук і голови породіллям, роділлям, це акушерська агресія, це 

необґрунтовані втручання. Як вони можуть обґрунтовано втручатись, як нема 

клінічного протоколу – нема інструменту?  

Профілактика материнських та дитячих ускладнень. Я хочу сказати для 

такої аудиторії, що, на жаль, на жаль, Ольга Вадимівна, акушерська агресія – 

причина 10 відсотків материнської смертності.  

Далі, будь ласка. Планування сім'ї, материнська смертність. Тут Тетяна 

Феофанівна сказала, які здобутки маємо. Я дійсно долучилася до становлення 

цієї служби в Україні, і дуже горда цим. Але сьогодні в нас немає результату. 

Ота ВООЗівська теза, що материнську смертність можна знизити на 32 

відсотки завдяки активному плануванню сім'ї, ми не досягли. У нас не 

знизилась на 32 відсотки. Недостатня державна підтримка як проблема. Ми 
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сьогодні не маємо державної підтримки в проведенні тижня планування сім'ї, 

щоб це була мотивована відсутність освітнього компоненту. В шкільних 

закладах б'ємося 10 років над цим, щоб все ж таки діти отримували не про 

контрацепцію з другого класу, а про безпечну поведінку.  

Недосконалість організаційних підходів, недостатня мотивація самих 

же медичних працівників. І недостатня інформованість населення.  

Що треба зробити? Достатнє фінансування, забезпечення декретованих 

груп, не буду називати, вони перед вами. Я, подивіться, зверніть увагу, не 

контрацептивами, як в програмі "Репродуктивне здоров'я", я трошки стала 

розумніша, - методами контрацепції. Методами контрацепції. Їх багато. Не 

обов'язково треба таблетки жінці з тяжким цукровим діабетом з дитинства. Їй 

можна інше. (Шум у залі) Я не буде в такій високоповажній аудиторії, це не 

медична нарада. Їй можна інший метод застосувати, не чекати закупівлі 

таблеток або ін'єкцій.  Тому от ще треба нам на це звернути увагу. Це дійсно 

шлях до зниження материнської смертності.  

Достатнє фінансування і інформаційна робота з населенням. Покласти 

відповідальність на виникнення, це вперше, можете обговорювати, можете не 

погоджуватися, це моя думка, але покласти відповідальність за неплановану 

вагітність все ж таки на сімейних лікарів. Сімейний лікар сьогодні 

найближче до сім'ї, він знає, з якою патологією у нього жінка на дільниці, він 

знає, скільки в неї дітей, то,  можливо, її за спідницю притягти один  раз і 

хоча б ту спіраль поставити на п'ять років.  

Не буду називати вам, але мене вразив приклад. Сьогодні Бангладеш 

розглядається Всесвітньою організацією охорони здоров'я дуже активно, на 

ній адаптується дуже багато важелів впливу. Але подивіться, коли зробили 

автомобіль, два села, рівнозначні села, автомобіль з планування сім'ї, де 

впроваджували методи, лекційна робота і так далі, подивіться, в тому селі, де 

ця робота проводилася, материнська смертність зменшилася з 8 до 40 

відсотків. От вплив на материнську смертність. Тобто в нас є сьогодні  над 

чим працювати. Далі. 

Експертиза випадків материнської смерті, це з чого почали В'ячеслав 

Володимирович, Ольга Вадимівна. Я вважаю, що сьогодні просто безлад у 

цьому. Тому що  реєстрація випадків змінилася, слава Богу, тут Валентина 

Миколаївна назвала "вожделенное для меня название", что кроется за 

цифрами. Слава Богу, за 10 років щось та зробили.  

Якісний склад експертної групи з розгляду випадків сьогодні – я 

абсолютно до прізвищ не маю ніякого, але хто туди входить? І педіатри, і 

неонатологи. Слухайте, хто материнську смертність сьогодні розглядає? У 

нас що, немає акушерів-гінекологів на теренах України для того, щоб ми 

могли розглядати? Ми ж прізвища ставимо свої! Ми ж підписуємося під 

усім! Ми ж відповідаємо за це, якщо ми ставимо. Але сьогодні повикидали 

фахівців, натягнули туди всіх і вся, я навіть не знаю персональний склад.  

(Без мікрофону, погано чути) Що я хочу сказати? У мене пропозиція, 

конфіденційне розслідування материнських смертей – це дуже добре, але я 
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зараз м'яко скажу, документи материнських смертей неідеальні, всі, хто 

сидять у цій аудиторії, розуміють, що я маю на увазі. Нам би краще було, я 

просила представника (нерозб.) з метою профілактики саме розглядати 

критичні випадки. От де правда. Те, що критичний випадок був, слава Богу, 

залишилася жива… Там ми знайдемо більше для себе відповідей, ніж при 

розгляді випадків материнської смертності. Абсолютно це я і десять років 

тому пропонувала, слава Богу, пройшло скільки років від 2008 до 2014-го, що 

з'явився наказ, є те і се. Я сьогодні горда, що я викладала цю проблему, 

викладала ці тренінги в Казахстані, і Казахстан на весь світ сьогодні звітує 

про зменшення за короткий період часу материнської смертності в три рази.  

Ну, і широке інформування населення. Що я маю на увазі? Населення 

має знати: якщо цукровий діабет тяжкого ступеня протипоказаний для 

вагітності, то всі жінки мають про це знати, про це треба трубити, писати… 

(не чути, без мікрофону).  

Далі, будь ласка. Це останнє моє звернення – цільова державна 

підтримка щодо лікування вагітних. Я вам коротко як проблему алгоритм 

показую: відсутність коштів у вагітної на лікування. І що? От вам 

материнська, яка не лікована. У жінки недостатньо коштів, або вона 

несвоєчасно, або відсутня: ускладнення вагітності, результат – многоточие. 

Тому це ще один шлях звернення до вас, Ольго Вадимівно, і хочу сказати, що 

державне фінансове забезпечення лікування вагітних будь-яким способом, на 

жаль, сьогодні ми констатуємо 70 відсотків вагітних перебіг ускладнений. 

Останній слайд. Я не буду зачитувати. Перед вами глобальна стратегія 

ВООЗ та ціль щодо припинення попереджуваної материнської смертності до 

2030 року. Я думаю, що коли ви ознайомитеся, вона є в Інтернеті, і скрізь, я 

хочу сказати, що мої, так би мовити, пропозиції, що стосуються України, 

вони перекликаються із цими тезами, вони дійсно перекликаються, але вони 

вистраждані тим досвідом, який у мене є, управлінця, практика, науковця. 

Хочу сказати, що сьогодні дуже багато в Україні небайдужих, 

розумних, професійних людей. Ми можемо згуртуватися. Якщо це буде під 

егідою Ольги Вадимівни, ми готові. 

Дякую за увагу. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую. 

Майструк Галина Павлівна – голова правління благодійного фонду 

"Здоров'я жінки і планування сім'ї". Державна програма "Репродуктивне 

здоров'я нації на період 2017-2021 роки": стан та перспективи. 

Прошу вас, Галино Павлівно. 

 

МАЙСТРУК Г.П. У мене 3 хвилини, я бачу, як ми вже в цейтноті 

знаходимося. 

Справа в тому, що ми збиралися тут трошки менше року тому, 

обговорювали, що державну програму треба приймати, тому що абсолютно 

очевидно, що вона… Всі три програми, які були до цього, узгодженні. Я 
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представляю недержавну організацію, це фонд "Здоров'я жінки і планування 

сім'ї", який є представником в Україні глобальної організації Міжнародна 

федерація планування сім'ї. Ми мали відношення до проекту технічної 

допомоги Агенції з США з міжнародного розвитку по допомозі Україні по 

створенню наступної програми, аналізу. Абсолютно було вами доказано, 

тому що всі інтерв'ю, які давалися, давалися з регіонів, що третя програма, 

коли Україна вже почала вкладати свої кошти, не тільки міжнародні, вона 

була дуже ефективною, не дивлячись на всі інші ситуації.  І абсолютно 

очевидним було те, що потрібна бути четверта програма, яка мала врахувати 

те, що було в третій і змінити, і ми називаємо це "подушкою безпеки", як ми 

сідаємо в авто, особливо в період турбулентності, особливо в період туману і 

дощу, і ми маємо перейти спокійно до того стану, коли ми хоча б не втратимо 

те, що було зароблене в попередні роки. Ми не кажемо вже про дуже великий 

прогрес. 

І що сталося з того часу? Я можу сказати, що єдиним, хто дійсно 

підтримує цю програму, є комітет, тому що у нас була постанова вже в грудні 

2016 року, що зобов'язане міністерство просувати цю програму. Я можу 

сказати  про темпи, ми три місяці чекали підпису відповідального за цю 

галузь про те, що… 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Хто це? Скажіть, будь ласка. 

 

МАЙСТРУК Г.П. Будь ласка, він у вас ось тут написаний, пан 

Лінчевський. Ми шукали три місяці… 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Бо ми не змогли знайти поки що відповідального.  

 

МАЙСТРУК Г.П. Він у нас в попередній раз був 1 хвилину 42 секунди 

тут. У нас сиділи американці, вони чітко рахують час. Він витратив на 

засідання 1 хвилину 42 секунди.  

Три місяці читалася програма. Вона пройшла громадське обговорення. 

Читання і підпис закінчився в березні. На сьогоднішній день ми маємо 

вересень, і ми маємо на сьогодні етап обрахування. Зараз ви всі отримали 

листи, коли обраховуються місцеві бюджети. Тому що програма чудова, вона 

врахувала всі ті попередні речі. І дуже багато внесено з глобальної стратегії 

ООН і стратегії ВООЗ.  

І на сьогоднішній день, я вважаю, що якраз це звернення, про те, що 

говорить Надія Яківна, яка мала відношення безпосереднє до другої 

програми, по її проштовхуванню, тому що крім того, що її треба написати, її 

ще треба проштовхнути дуже серйозно. І оце якраз це питання про те, як це 

зробити не до 2022 року, коли ми будемо мати повернення до тих показників, 

які ми мали до 2006 року.  

І от сьогодні це питання, яке стосується не тільки міністерства. Ми всі 

говоримо, як кажуть, "не говорить о нас без нас", ми сьогодні говоримо про 
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міністерство, а його тут немає фактично. Воно нас знову не чує. Але ми 

говоримо про те, що є медична спільнота, є люди, які представляють 

асоціації. І мені здається, є драфт документу, який має дуже чітко медичною 

спільнотою лобіюватися і просуватися, а не тільки міністерством. І ми 

просимо Комітет Верховної Ради просувати це все. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую.  

Якщо можна, надайте, будь ласка, нам інформацію про цю програму. І, 

якщо можна, звернення від вас на мене. І тоді відповідно ми зробимо запит 

на Кабінет Міністрів щодо того, що ними зроблено на виконання. Нам тільки 

потрібен від вас лист, бо зараз знову буде шум в Інтернеті, що Богомолець - 

ворог реформ.  

Скажіть, будь ласка, з представників регіонів, чи є з вас хтось, хто хотів 

би по суті сказати, нарізати мені завдання? От я у вас сиджу, я ваш 

інструмент.  

 

ПРОКОПЧУК Я.Д. Кременчук, Полтавська область. Головний лікар 

пологового будинку – Прокопчук Ярослав Дмитрович. 

Сьогодні піднімалося питання про страхову медицину. Звичайно, хотів 

би поділитися досвідом міста Кременчука щодо введення пологових 

сертифікатів. З 15 серпня минулого року в місті Кременчуці за рахунок 

місцевого бюджету введені пологові сертифікати. На сьогоднішній день 

безоплатно по пологовим сертифікатам надана медична допомога 1504 

жінкам. Пологові сертифікати затверджені сесією. Є програма. І ми їх 

широко використовуємо.  

Що стосується попередження материнської смертності, мені хотілося б 

сказати, що необхідно перш за все зробити доступною медичну допомогу, 

перш ніж розбирати її. По-перше, треба з платних послуг виключити медичні 

аборти по бажанню жінки до 12 тижнів. По-друге, виконати наказ 

міністерства, який був ще в 2003 році, про створення відділень 

трансфузіології, еферентної медицини у великих пологоводопоміжних 

закладах. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Вибачте, будь ласка, запитання. Пологи до 12 

тижнів, на якій підставі у вас… 

 

ПРОКОПЧУК Я.Д. Аборти.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Вибачте, переривання вагітності до 12 тижнів на 

підставі якого документу включені у вас до платних послуг? 

 

ПРОКОПЧУК Я.Д. У нас не включені. Це моє побажання. Постанова 

Кабінету Міністрів є. 
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БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Ні, виключити. 

 

ПРОКОПЧУК Я.Д. А, виключити. Є пропозиція така, щоб їх 

виключити, щоб вони були доступні, тоді менше буде кримінальних абортів. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. А яким документом вони включені? 

 

ПРОКОПЧУК Я.Д. Постанова Кабінету Міністрів. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Який номер постанови? Номер постанови, якщо 

можна, надішліть в секретаріат. Добре? 

 

ПРОКОПЧУК Я.Д. Будь ласка, я це зроблю. 

І, звичайно, що на першому етапі можна зробити все-таки пологовий 

сертифікат і використати місцеві бюджети для надання  безоплатних… 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Я можу вас попросити підготувати таку 

презентацію і передати мені в секретаріат, де у вас буде чітко прописано. 

Мене цікавить: яким рішенням сесії приймалось? На підставі яких 

документів? Що надає можливість цей сертифікат? Як він оплачується? Як 

ви його виконуєте? Як звітуєте? 

 

ПРОКОПЧУК Я.Д. Обов'язково я весь пакет документів надам. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Ми тоді подивимося, наскільки це ефективно, і 

якщо можна, ті позитивні чи негативні наслідки, які були, я потім з вами 

окремо зустрінуся, і якщо цей досвід позитивний, ми тоді просто спробуємо 

проінформувати інші області і райони, що відбувається. 

 

ПРОКОПЧУК Я.Д. Ольго Вадимівно, я з задоволенням передам цю 

інформацію, тому що досвід, звичайно, це облегшує матеріальну участь 

населення в наданні медичної допомоги при вагітності. Сертифікат у нас при 

попередніх підрахунках за 2014 рік обходиться для місцевого бюджету у 

2 144 гривні і повністю покриває надання допомоги. Вже по цінам 2017 року, 

хоча ми використовуємо ще ціни, компенсацію за 2015 рік, 3 800 гривень – 

це повністю: з моменту взяття на облік, повністю обстеження, надання 

медичної допомоги при пологах, лікування патологій і особливо 

дороговартісне лікування – це відділення інтенсивної терапії 

новонароджених. Це все покривається сертифікатами, люди не платять 

жодної копійки. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую. 

Які області хотіли би ще поділитися вашим позитивним досвідом? 

Будь ласка, представляйтеся. І, якщо можна, у 2 хвилинки вкладайтеся. 
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ПУЛІН В.О. Чернігів. Заступник начальника управління. Я вже 

виступав. 

Я тільки два слова з приводу того, що потрібно зробити. По-перше, 

поновити дію програми "Нове життя", закінчити створення мережі 

перинатальних центів по Україні. У нас 26 років відсутній обласний, взагалі 

заклад третинного рівня був у області акушерсько-гінекологічної допомоги. 

Тобто у нас міський пологовий будинок міста Чернігів виконує функцію 

третинного рівня, але на бюджеті міста Чернігів, зрозуміло, що… 

І по-друге. На жаль, Міністерство охорони здоров'я в цьому році 

наказом 820 зруйнувало інститут республіканських фахівців. Я вважаю, це не 

тільки стосується акушерства і гінекології, треба щось з цим наказом робити, 

тому що повністю аналіз всіх служб, це не тільки в акушерстві. 

Дякую за увагу. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Я вам дякую.  

З наказом я навряд чи можу щось зробити в існуючій конфігурації 

міністерств. Тому я вважаю, що потрібно робити щось спочатку з 

міністерством, а потім з усією рештою наказів.  

Будь ласка, хто ще? Давайте позитивну, негативну, щось, що я можу 

використати і що може нам допомогти у вирішенні цієї проблеми.  

 

ГРИБАНОВ А.В. Миколаївська область, обласний акушер-гінеколог, 

ОДА Миколаївської області.  

У нас та ж сама проблема: у нас немає третього рівня надання 

допомоги. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Миколаївська і Чернігівська, да?         

 

ГРИБАНОВ А.В. Миколаївська, так. Є лише відділення 

екстрагенітальної патології, яке є профільним відділенням і не приймає жінок 

з акушерською патологією. У нас теж міські пологові будинки приймають 

жінок із районів… 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Скажіть, будь ласка, а може бути рішення для тих 

областей, в яких немає медичних університетів і немає третього рівня, 

заключити договір з сусідньою областю, де є медичний університет?  

 

ГРИБАНОВ А.В. Мені здається, що більш прийнятне рішення – це 

передати один з пологових будинків міста до обласної власності… (Шум у 

залі)  У нас їх три. У нас три будинки пологових. Один з цих пологових 

будинків, він вже мав досвід бути пренатальним центром. (Шум у залі)   

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Колеги! Я нічого не чую. 
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Дякую. 

 

ГРИБАНОВ А.В. Але у нас існує якась незрозуміла боротьба між 

облдержадміністрацією і міськадміністрацією щодо власності. Але мені 

здається, що в питанні материнської смертності, наданні акушерської 

допомоги не може бути там якихось питань власності і так далі.  

Ми неодноразово писали листи на нашого міського голову, але ми не 

отримали жодної відповіді. Наш представник Комітету охорони здоров'я 

обласної ради писав листи на Міністерство охорони здоров'я, щоб сприяти 

вирішенню цього питання, але вирішення питання не було. Наскільки я 

пам'ятаю, це питання стоїть ще з 1998 року, це рік, коли я вступив до 

медичного вузу. Воно досі не вирішено.  

Тому просимо вашого сприяння. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Якщо можна, викладіть це листом – офіційним 

зверненням на голову комітету. Я спробую це зробити. 

 

ГРИБАНОВ А.В. Добре.  

І тут обговорювалось два питання щодо розробки протоколу. Можемо 

запропонувати практику європейську, американську практику, коли залучені 

вищі навчальні заклади, університети до розробки, де створюються робочі 

групи з конкретних питань, наприклад, загрози передчасних пологів чи з 

прееклампсією. І вони розробляють, і моніторять ситуацію, що змінилося в 

світі з цього питання, що треба додати до протоколу, і це буде переглядатися 

вчасно, і буде оновленим.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую. 

 

ГРИБАНОВ А.В. Ну і щодо індикаторів якості. Давайте подивимося, 

які маємо форми звітування до МОЗ. Хіба їх не можна змінити, щоб вмістити 

туди індикатори якості, і ми будемо бачити, чи ефективні ці програми, чи ні?     

   

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую. (Шум у залі) 

 

ГРИБАНОВ А.В. Індикатори якості? Як вони не існують? Вони є в 

кожному протоколі.  

 

ІЗ ЗАЛУ. …з електронними реєстрами. Тільки 5 областей мають, і всі 

різні і не уніфіковані.   

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Колеги, у мене залишилось реально три хвилини. 

Я би дуже хотіла з вами усіма поспілкуватися. Можливо, можливо, якщо це 

можливо, я би побігла на нараду і попросила би В'ячеслава Володимировича 

домодерувати вашу зустріч, а потім продивлюсь всі стенограми, щоб я не 
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втратила вашу інформацію, щоб ви не їхали марно. Тобто ви, будь ласка, все, 

що ви можете мені сказати, ви мені скажіть, ми з цього зробимо 

квінтесенцію. Ваш позитивний досвід мене цікавить і помилки, що, ви 

вважаєте, потрібно виправити. Тобто, знов-таки, я як ваш інструмент у владі 

можу спробувати щось прикручувати, щось відкручувати і спільно, разом це 

робити. Добре? 

 

________________. Шановна Ольго Вадимівно! Рівно десять 

секундочок. Я думаю, всі зі мною погодяться, у мене сьогодні є велика честь 

нагородити нашу Ольгу Вадимівну нарешті відзнакою "За збережене життя", 

адже ви всі знаєте, скільки вона робила, робила і робить і ще буде робити. І 

тому я, з вашого дозволу…  

 

(Оплески).  

 

КАМІНСЬКИЙ В.В. Давайте тоді ми оперативно продовжимо для 

протоколу, для стенограми.  

Алло Володимирівно, будь ласка. 

 

БОЙЧУК А.В. Вельмишановний В'ячеславе Володимировичу! 

Дивіться, п'ять областей мають електронні реєстри вагітних. То є основа 

нашої роботи. Якщо вони будуть, можна рухатися далі. Але немає  якогось 

уніфікованого, вони всі різні, і дуже багато, переважна більшість – 70 

відсотків, взагалі їх не мають. Можливо, це теж взяти? Може, це платно має 

бути? Заплатити за ту програму. Чи безкоштовно. 

 

КАМІНСЬКИЙ В.В. Дякую, Алло Володимирівно.  Ми це питання 

піднімали з Ольгою Вадимівною і з Тетяною Феофанівною на попередній 

нашій, більш вузькій, зустрічі. І треба опрацювати, вибрати, яка краща 

система, яка більш повноцінна, ми над цим питанням попрацюємо. Дякую 

дуже. Дуже доречне запитання. 

 

БОЙЧУК А.В. Можна взяти когось на керівника… 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Що стосується моніторингу, ми, безперечно, 

будемо вирішувати цю проблему. І, як на мій погляд, це має бути уніфікована 

система моніторингу, яка буде автоматизовано піднімати і витягувати за 

певними критеріями жінок. Такі системи моніторингу працюють  в  інших 

країнах, я вже зробила аналіз. Мені потрібно було зрозуміти, що у нас зараз 

відбувається – "кто в лес, кто по дрова", тому нам потрібно буде вийти на 

правильне й системне рішення, щоб такі системи моніторингу уніфіковані 

з'явились в усіх областях, щоб центральний орган, на мій погляд, це має бути 

ПАГ, і підтягував все до себе, і це контролював.  
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Тобто я розумію, на що ми маємо вийти. Мені важливо було, щоб я вам 

не ламала, можливо, хтось із вас уже створив там ідеальну систему і ми її 

можемо мультиплікувати. Тобто зараз я тому саме й відправляла ці всі 

запити, для того щоб  не робити гірше, не ламати щось, а вивчити, власне, що 

вже зроблено, який у вас є досвід.  

 

БОЙЧУК А.В. По суті, ПАГ буде йти МОЗівським інструментом. 

Навіщо МОЗ,  якщо в ПАГ могло би зійтися все. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Я погоджуюсь. У нас ще з вами виникне ситуація. 

Якщо МОЗ перекладе ведення  вагітності на сімейного лікаря, ви так зараз 

вдихніть і видихніть, що нас з вами чекає і яким чином це буде відбуватися 

взагалі. Тобто про це навіть ще подумати складно. 

 

БОЙЧУК А.В. Ольго Вадимівно, на сьогодні дуже їх мало буде таких. 

Дуже багато жінок, 70 відсотків з патологіями, вони від сімейного лікаря 

підуть.  

 

(Шум у залі).  

 

КАМІНСЬКИЙ В.В. Шановні колеги! Давайте по черзі будемо 

говорити! 

Ось Володимир Богданович забронював виступ. Я розумію, що всіх 

пече і болить. 

 

ДЗЬОМБАК В.Б. Дякую, В'ячеславе Володимировичу, за слово.  

Впродовж того, що говорили попередники, перинатальний центр 

третього рівня. У нас він недобудований, 280 мільйонів потрібно, і я не буду 

озвучувати цифри, але все-таки є 6… 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Вибачте, будь ласка, стенограма пишеться тільки 

в тому випадку, якщо у вас горить червона лампочка і ви говорите в 

мікрофон. Прохання: хто не говорить, відключіть свої мікрофони, а хто 

говорить, контролюйте, тому що ми потім не прочитаємо. 

 

КАМІНСЬКИЙ В.В. Добре. Дякую, Ольго Вадимівно. Вам успіху! 

 

ДЗЬОМБАК В.Б. Володимир Дзьомбак – Івано-Франківськ, обласний 

акушер-гінеколог. 

Все-таки 6 областей в Україні є обділені, враховуючи те, що вони не 

мають перинатального центру третього рівня, в тому числі Івано-Франківськ. 

Але я хочу ще сказати про те, що ми говорили про регіоналізацію 

перинатальної допомоги там, де є не тільки перинатальні центри третього 

рівня, а є й перинатальні центри другого рівня. Тобто перинатальні центри 
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третього рівня всю роботу на себе не візьмуть. І ми говорили про те, що ми 

тут сконцентруємо тільки третій рівень, найвищий. Вищий рівень – це є одна 

установа, і не обов'язково всіх туди. Є менша складність, ми мусимо 

говорити про те, що якщо є третій рівень, значить, є і другий рівень, є і 

перший рівень, де яка допомога називається, і тому на ці речі обов'язково 

звертайте увагу.  

І цілком підтримую стосовно електронного реєстру, тому що він має 

бути один. Повірте, що наскільки зараз вкладати зусилля, кошти і все решта 

для того, щоб зробити реєстр, а потім зробиться якийсь інший. Для чого ми в 

кожній області, у своїй області робити щось різне? Давайте визначимо якісь 

спільні підходи, випробовується, і тоді впроваджується одне. 

Стосовно відповідальності жінки за своє здоров'я. В рамках… 

 

КАМІНСЬКИЙ В.В. Я вибачаюсь. Чим ми краще дамо можливість 

кожному зробити свою ремарку, тим швидше ми закінчимо і тим більше буде 

часу для дискусії. 

 

ДЗЬОМБАК В.Б. Я ще два слова. Ми говоримо про кадрову політику, 

ми говоримо про відповідальність медиків, але працюючи в україно-

швейцарському проекті і спілкуючись з експертами з Швейцарії, все-таки ми 

обговорювали відповідальність жінки за своє здоров'я. Тому що у них, 

наскільки вони розповідали, під час вагітності жінка має бути 5 раз у лікаря і 

виконати те, що вона має зробити. Якщо вона не виконує, вона не отримує 

державну допомогу ту, яку вона має отримувати. Коли у них зверталися 

жінки до суду, чому вони обділені, їм пояснили про те, що ви не 

дотримуєтеся законів держави і не поважаєте законів держави, то чому 

держава має поважати вас? І ці моменти, вони… Ми говоримо, що це 

порушення прав, але це якісь моменти впливу, не тільки лікарі мають бігати, 

а жінка ще, якщо відчуває, закривається вдома, просимо, все, ці моменти 

багато би допомогли у цьому.  

Однозначно відповідальність лікарів, медиків, але і однозначно 

відповідальність жінки за  своє здоров'я має бути. 

Дякую за увагу. 

 

КАМІНСЬКИЙ В.В. Дякую, Володимире Богдановичу. 

 

________________. Можна я прокоментую, щоб повторів не було? 

 

КАМІНСЬКИЙ В.В. Прошу. 

 

________________. Буквально два слова. Шановні колеги, основи 

законодавства про охорону здоров'я, немає рівнів надання медичної 

допомоги. Немає! Немає першого, другого, третього. Є первинна, вторинна, 
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третинна медична допомога. Вони визначені в кожному клінічному 

протоколі, які ці види допомоги – вторинна, третинна і первинна. 

Тому не говоріть, сьогодні може будь-який заклад, якщо його 

оснастити, якщо навчити людей, якщо вони мають відповідні категорії, він 

може надавати третинну медичну допомогу. Просто чотири спеціалісти 

сказали про  третій рівень. Немає рівнів.  

І ще одне. Про те, що ви говорите – відповідальність лікаря. Так, 

відповідальність лікаря за свої знання. Але не забувайте: якщо ви такі хочете 

бути, ну бути коректними і правильними, пам'ятайте, що є 34 стаття Основ 

законодавства про охорону здоров'я, де чітко визначено, що якщо пацієнт не 

виконує призначень або режиму, призначеного лікарем, то лікар не несе 

відповідальність за неї, окрім тих випадків, якщо ця ситуація загрожує 

життю.  

 

ДЗЬОМБАК В.Б.  Якщо можна, ще ремарка.  Справа в тому, що він не 

несе відповідальність, але здоров'я в нього йде при тім, коли після того 

надається йому допомога, в самих медиків йде здоров'я.  

 

КАМІНСЬКИЙ В.В. Добре, дякую, Володимире Богдановичу. Є ще 

бажаючі у нас виступити? 

 

________________. Тільки матеріально,  чи даєш, чи не даєш, можна це 

стримати. Тільки матеріально. Даєш страховку – забираєш страховку. Тільки 

цим можна. 

 

КАМІНСЬКИЙ В.В. Олексій Олексійович, будь ласка, коротенько. 

 

ФЕДЧЕНКО О.О. Шановний В'ячеславе Володимировичу! Шановні 

колеги! Актуальними залишаються питання для попередження  материнської 

смертності, які ми сьогодні розглядаємо. Це прийняти програму 

"Репродуктивне здоров'я", тому що ми прийняли, скажемо, затвердили 

розпорядженням обласну програму, але на рівні обласної ради вона не 

розглянута і фінансування її не буде, тому державна потрібна. Вона вирішить 

багато питань.  

Наступний момент. У нас не завершена реконструкція обласного 

перинатального центру, немає відділення інтенсивної терапії для жінок і 

новонароджених, фактично розвалене приміщення з 2012 року і не завершена 

реконструкція. А порядок регіоналізації (?) працює – ми забираємо жінок 

усіх з патологією на третій рівень, а умов не створили, так що теж треба  

завершувати реконструкцію  перинатального центру.  

Не вирішується питання по створенню перинатальних центрів другого 

рівня – теж треба повертатися до цього питання. І звичайно, ми б хотіли, щоб 

було пріоритетним фінансування з місцевих бюджетів все-таки на 

рододопомогу, забезпечення умов безпечного материнства. Зараз препарати – 
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вартість зросла. Фактично лікарі іноді купують самі за свої кошти препарати, 

щоб забезпечити допомогу жінкам.  

Звичайно, важливо було б використання тих симуляційних центрів, які 

ми маємо, три, і створювати можна було міжобласні симуляційні центри 

навчання, а також в кожній області створити симуляційний центр навчання, 

де би підвищували підготовку спеціалісти. Оскільки зараз кількість пологів 

зменшилась, кваліфікація лікарів знизилась, ми забрали патологію з районів 

на другий, третій рівень, а перший рівень фактично потребує підвищення 

рівня кваліфікації. 

І, звичайно, важливі актуальні питання – це пошук механізму 

активізації участі спеціалістів первинної ланки, сімейних лікарів у питаннях 

планування сім'ї, спостереження за вагітними і онкопрофоглядах. У нас 

випали онкопрофогляди, сімейні лікарі не займаються, а питання це 

фактично покладено на них.  

Звичайно, є актуальним питанням у нас оптимізація малопотужних 

пологових відділів, у яких менше 100 пологів. Ми маємо 5 районів, де є по 2 

пологових відділи: і в центральній районній лікарні, і в районній лікарні, і 

немає механізму їх оптимізації, в результаті якість і можливість надання 

допомоги ми не можемо забезпечити. 

Останні моменти, це вдосконалення служби переливання крові, 

заохочення донорства, і однозначно, це єдине якесь комп'ютерне програмне 

забезпечення на реєстр вагітних у межах України. Тому що ті програми, які 3 

області мають, вони не мають можливості поділитися ними з іншими 

областями, а самі ми не маємо фінансування на розробку своєї якоїсь власної 

програми. 

Дякую за увагу. 

 

КАМІНСЬКИЙ В.В. Дякую, Олексію Олексійовичу. 

Прошу, будь ласка, Київська. 

 

________________. Прохання акцентувати проблему пологів на дому. 

Тому що дуже важливе питання, яке дасть достатньо високий ризик 

підвищення показника материнської смертності. В нашій області приблизно 

53, 55, до 60, але є такі випадки, коли 5-у, 6-у, 8-у дитину народжують на 

дому, коли двійню у воді в ванній народжують, і ми в останню чергу просто 

не встигаємо, тому тут доцільно задіяти інші структури, інші міністерства. І 

плюс відповідальність, мабуть, сім'ї, тих медиків, які в цьому задіяні, або 

інших організацій громадських, негромадських, які приймають активну 

участь у цьому і заробляють на цьому гроші. 

Дякую. 

 

КАМІНСЬКИЙ В.В. Дякую. 

Будь ласка. 
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ІВАНОВА Л.П. В'ячеславе Володимировичу, Тетяно Феофанівно, як 

пропозицію хочу внести як можливий розсуд для аудиторії. 

 

КАМІНСЬКИЙ В.В. Я перепрошую, Людмило Петрівно. Ми знаємо 

один одного дуже добре. Але для протоколу потрібно, для стенограми нам, 

щоб ви сказали… 

 

ІВАНОВА Л.П. Обласний акушер-гінеколог, Полтавська область. 

Людмила Петрівна.  

Шановні колеги, як можлива пропозиція, щоб  хоч якось вплинути на 

ту ситуацію, яка в нас є, тенденція до зростання кримінальних абортів, до 

небажаної, непланованої вагітності на фоні екстрагенітальної патології. 

Колеги, а, можливо, нам необхідно внести як пропозицію забезпечення жінки 

контрацептивом в безкоштовний пакет гарантованих медичних послуг, який 

буде гарантувати держава? Колеги, взагалі, мені здається, зміниться напруга 

по багатьом аспектам. Мені здається, у нас не стільки жінок фертильного 

віку і репродуктивного, розумієте, да?  

 

КАМІНСЬКИЙ В.В. Біля …. мільйонів. Уже зовсім небагато.  

 

ІВАНОВА Л.П. Я розумію, що це ідеальний варіант рішення. Але ми як 

держава, якщо це національна політика держави – зменшення показника 

материнської, то мені здається, це – національна стратегія держави. Це як 

пропозиція.  

 

ІЗ ЗАЛУ. Дуже слушна пропозиція.  

 

КАМІНСЬКИЙ В.В. Дякую.  

Є ще бажаючі? Лариса Вікторівна.  

 

ПРИТУЛЯК Л.В. Керівник перинатального Хмельницького центру 

Притуляк Лариса Вікторівна.   

Шановні колеги, я знаю, що всі стомились, але як усі, кожен з вас, я 

готувалася до цієї наради. І по нашій області за 10 років я передивилась і 

проаналізувала всі випадки, коли помирали матері. Таких випадків за 10 

років було 34. І повірте, що я практично всіх цих жінок пам'ятаю і на всіх 

розтинах була. І от, склавши їх докупи, що вийшло в нашій області? Це, я 

думаю, є й тенденція в Україні.  

З цих 34-х випадків 18 визнані материнськими, 15 випадків – це 

екстрагенітальна патологія, лише 6 випадків – це ускладнення акушерські 

важкі, 7 випадків – це ускладнення тромбоемболічні в різних проявах, і 4 

випадки – це кримінальні випадки (це є автомобільна катастрофа і аспірація 

блювотними масами, і вбивство вагітної жінки). І проаналізувавши ці дані, я 

хочу, щоб ми всі на сьогоднішній день, можливо, першим пунктом 
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поставили, що материнська смертність – це не тільки проблема акушерів-

гінекологів, це соціальна проблема в державі.  

І В'ячеслав Володимирович говорив нам, що народжуваність в країні 

зменшується. Кременчуку слава, що в них є пологові сертифікати, але це 

проблема нашої держави – знайти гроші, щоб у нас ввели в найближчий час 

пологові сертифікати для всіх вагітних. Це досвід багатьох країн. Цей 

пологовий сертифікат може йти за жінкою, вона має право вибрати з цим 

пологовим сертифікатом заклад, і їй буде гарантований мінімум надання 

допомоги акушерської.  

Інший випадок, от я читаю. Інший випадок, чому, наприклад, у нас 

проблеми, і тут стояли наші майже колеги, які хочуть, щоб ми повідомляли 

про всі випадки і кримінальні будуть справи заведені часто на наших лікарів. 

В чому проблема? В великій кількості це кваліфікація акушерів-гінекологів. 

Це проблема вже вищої школи і проблема наших факультетів післядипломної 

освіти, яких багато, і не тільки. І, можливо, і закладів, тому що не може бути 

акушер-гінеколог, який не може виконати оперативних втручань в повній 

мірі, а вони отримують сертифікат акушерів-гінекологів і приходять 

працювати в заклади. І відповідно це не надання своєчасної ургентної 

допомоги. І всі ми знаємо, що потім ці часові рамки міняються, тому що 

приїжджає більш досвідчений лікар. Не може отримати в нашій країні  лікар 

сертифікат акушера-гінеколога, якщо він не виконує необхідний мінімум 

практичних навичок. Давайте зробимо це в нашій країні для початку, щоб 

наші акушери-гінекологи були сертифіковані в усьому світі і вони 

визнавалися.  

І останнє, можливо, ще прохання. Тут плачуть, звичайно, я розумію, 

шість областей, в яких немає закладів ІІІ рівня, перинатальних центрів 

обласних, у нас він є. Але коли вони створювалися, говорилося, що вони 

будуть фінансуватися відповідно. Нам необхідні розхідники в існуючі 

перинатальні центри, нам необхідне медикаментозне забезпечення, нам 

необхідний технічний ремонт того обладнання, яке ми отримали, яке досить 

дороге, і щорічно треба його проводити. Це великі кошти, які ніде не 

закладені. І тому прохання це також десь передбачити.  

І слідуюче. Мені дуже сподобався меморандум. Але от пункт 1-й, ви, 

мабуть, його також прочитали. Тут передбачається кримінальна 

відповідальність за рекламування лікарських засобів для проведення 

медикаментозного аборту. Це відповідно й акушери-гінекологи будуть нести 

кримінальну відповідальність, якщо вони будуть рекламувати лікарські 

засоби для проведення аборту. Звичайно, медикаментозний аборт – це краще, 

ніж аборт хірургічний.  

 

КАМІНСЬКИЙ В.В. Там просто формулювання інше.  

 

ПРИТУЛЯК Л.В. Ну да, звісно, формулювання, але ж я читаю 

меморандум.  
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Слідуюче там - впровадження в практику клінічних протоколів, що 

містять сучасні перинатальні технології згідно з рекомендаціями ВООЗ. Я 

думаю, цей пункт маєте звучати: "…згідно з рекомендаціями доказової 

медицини". Тому що рекомендації ВООЗ в основному стосуються країн, що 

розвиваються. Ми себе відносимо до європейської країни.  

Слідуючий 5-й пункт: "Проведення спільних заходів, семінарів, 

тренінгів…" 

 

КАМІНСЬКИЙ В.В. Ларисо Вікторівно, я дуже сильно вибачаюсь, але 

ми вже перебрали час. Я думаю, що у кожного є, що сказати.  

 

ПРИТУЛЯК Л.В. Я більше не буду.  

 

КАМІНСЬКИЙ В.В. Значить, я вас дуже прошу, письмово треба 

написати це все і вислати на адресу секретаріату. 

 

ПРИТУЛЯК Л.В.  Добре.  

 

КАМІНСЬКИЙ В.В. А дискусію ми в режимі такому акустичному чітко 

через два тижні продовжимо в Одесі, є там відповідні секції. І те все, що ми 

теж з вами там обговоримо, ми також пришлемо на адресу Комітету 

Верховної Ради. І Ольга Вадимівна попередньо сказала, що буде разом з 

нами в Одесі.  

Якщо є якісь питання і ключові сьогодні до секретаріату, а не такі 

робочі, як ми оце зараз з вами обговорюємо, будь ласка, задавайте. Якщо ні, 

тоді будемо дякувати один одному за те, що ми побачилися, будемо дякувати 

за увагу і подякуємо нашим колегам з секретаріату за те, що ми змогли з 

вами сьогодні зустрітися. Дякуємо. (Оплески)   

  

    

   

 

 

 

  

   

         

 

 


