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Верховна Рада України

Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров’я розглянув на
своєму засіданні проект Закону України про підвищення доступності та якості
медичного обслуговування у сільській місцевості (реєстр. №7117 від
18.09.2017 р.) поданий Президентом України П.О.Порошенко та визначений ним
як невідкладний для позачергового розгляду Верховною Радою України
(протокол від 17.10.2017 р. № 72).
Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, метою його
прийняття є:
визначення правових та організаційних засад державної політики щодо
гарантій та організації підвищення доступності та якості медичного
обслуговування на рівні первинної медичної допомоги у сільській місцевості;
забезпечення здійснення фахового консультування лікарем-спеціалістом
за місцем проживання людини, яка звертається за медичною допомогою за
допомогою засобів телемедицини;
укомплектування закладів охорони здоров’я необхідним обладнанням і
стартовим набором ліків для надання первинної медичної допомоги, а також
створення належної інфраструктури, що дозволить ефективно досягти
поставлених завдань.
Досягнути зазначеної мети пропонується шляхом законодавчого
визначення повноважень Кабінету Міністрів України, центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у
сфері охорони здоров’я, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну регіональну політику, місцевих державних
адміністрацій та органів місцевого самоврядування щодо забезпечення
підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській
місцевості.
Відповідно до законопроекту, підвищення доступності та якості медичного
обслуговування у сільській місцевості забезпечується шляхом здійснення
заходів з розроблення, затвердження, фінансування та виконання державних
цільових програм, спрямованих на поліпшення, збереження та відновлення
здоров’я населення, надання субвенцій з Державного бюджету України місцевим

бюджетам для розвитку охорони здоров’я у сільській місцевості, а також
належного контролю за цільовим та ефективним витрачанням коштів,
спрямованих на виконання зазначених заходів.
Безпосередньо пропонується встановити, що Кабінет Міністрів України
визначає порядок та критерії забезпечення за рахунок коштів державного
бюджету закладів охорони здоров’я в сільській місцевості обладнанням та
транспортними засобами необхідними для медичного обслуговування
населення, зокрема:
сучасними комп’ютерними та телекомунікаційними технологіями та
засобами для забезпечення функціонування електронної системи охорони
здоров’я, організації медичного обслуговування у сільській місцевості із
застосуванням телемедицини, електронних рецептів, інтеграції інформаційних
систем закладів охорони здоров’я, що забезпечують надання первинної медичної
допомоги, з інформаційними системами закладів охорони здоров’я, що
забезпечують
надання
вторинної
(спеціалізованої),
третинної
(високоспеціалізованої) медичної допомоги;
медичним обладнанням для первинного обстеження, портативними
телемедичними діагностичними засобами для дистанційного збору та передачі
інформації про показники діяльності (фізіологічні параметри) організму
пацієнта, міні-лабораторіями для взяття аналізів, спеціальним обладнанням для
належного зберігання лікарських засобів та медичних виробів, а також їх
транспортування;
сучасним ультразвуковим, рентгенологічним, стоматологічним та іншим
обладнанням;
авіаційними, водними, автомобільними спеціальними санітарними
транспортними засобами, у тому числі обладнаними реанімаційними засобами.
Окрім того, законопроектом пропонується доповнити Основи
законодавства України про охорону здоров’я визначенням поняття
«телемедицина» та новою статтею 35-6 «Надання медичної допомоги із
застосуванням телемедицини», що містить визначення поняття «телемедичні
послуги» (медичні послуги з консультування, діагностики, лікування із
використанням засобів дистанційного зв’язку у вигляді обміну інформацією в
електронній формі, у тому числі шляхом передачі електронних повідомлень,
проведення відеоконференцій), а також наступні форми надання телемедичних
послуг:
телемедичне консультування - дистанційне надання консультації,
проведення діагностики, лікування, реабілітації та профілактики хвороб, а також
визначення закладу охорони здоров’я, що може забезпечити надання пацієнту
необхідної медичної допомоги, що здійснюється відповідно до визначених
лікуючим лікарем медичних показань та надається лікарем-консультантом
закладу охорони здоров’я, що забезпечує надання первинної, вторинної
(спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, або
лікарем, який провадить господарську діяльність з медичної практики як фізична
особа - підприємець;
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телемедичний консиліум - телемедичне консультування за участю
одночасно двох і більше лікарів-консультантів;
телеметрія - оцінка і моніторинг стану здоров’я пацієнта, контроль
показників діяльності (фізіологічних параметрів) організму людини шляхом
дистанційного вимірювання, збору і передачі відповідної інформації за
допомогою датчиків, що фіксують біометричні показники, та пристрої зв’язку з
ними з наступною обробкою даних спеціальними програмними та програмноапаратними засобами;
домашнє телеконсультування - форма надання телемедичних послуг, що
передбачає консультування медичним працівником пацієнта, який перебуває за
межами закладу охорони здоров’я.
Також законопроектом пропонується доповнити Закон України «Про
місцеве самоврядування в Україні» положеннями, які розширюють
повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у сфері соціального
захисту населення, зокрема надати їм право додаткового фінансового заохочення
та забезпечення службовим житлом і службовим транспортом працівників
охорони здоров’я, які працюють у сільській місцевості.
Підтримуючи в цілому необхідність розвитку ефективного і доступного
медичного обслуговування у сільській місцевості, де проживає 13 млн. українців,
Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров’я вважаємо за
доцільне зазначити, що положення законопроекту, у тому числі ті, що
стосуються повноважень органів влади та місцевого самоврядування у цій сфері,
носять досить загальний та декларативний характер і не містять конкретних
правових норм.
На думку Комітету, задля досягнення задекларованої законопроектом мети
більш доцільним було б застосування програмно-цільового підходу - ухвалення
відповідної загальнодержавної програми з визначенням конкретного комплексу
заходів, термінів їх виконання та відповідальних виконавців із забезпеченням
відповідним фінансуванням.
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради
України (висновок № 16/3-627/7117 () від 29.09.2017р.) також звертає увагу на
те, що значна кількість положень законопроекту є декларативними та не
наповненими юридичним змістом і вказує на те, що порушене у законопроекті
питання не має самостійного предмета правового регулювання, необхідного для
прийняття окремого закону та може бути врегульовано шляхом внесення
відповідних змін до чинних законів.
З огляду на викладене, Комітет Верховної Ради України з питань охорони
здоров’я ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України за
результатами розгляду у першому читанні проект Закону України про
підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській
місцевості (реєстр. № 7117 від 18.09.2017 р.), поданий Президентом України
П.О.Порошенком прийняти за основу.
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Проект відповідної Постанови Верховної Ради України додається.
Співдоповідачем із зазначеного питання при розгляді його на пленарному
засіданні Верховної Ради України пропонується визначити народного депутата
України Голову Комітету О.В. Богомолець.
Додатки: на 5 арк.

Голова Комітету

О.В.Богомолець
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