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Офіційні сторінки, новини, коментарі

Правові та етичні норми реформи охорони здоров’я 
зацікавили експертів

Круглий стіл на тему «Етичні та правові виклики медичної реформи», що відбувся у м. Київ наприкінці травня 
поточного року, був організований Українським відділенням Міжнародної мережі відділень кафедри ЮНЕСКО 
з біоетики, з центром у м. Хайфа, та НДІ медичного і фармацевтичного права та біоетики Академії адвокатури 
України. У заході взяли участь адвокати, лікарі та управлінці, які обговорювали нормативно-правове регулювання, 
необхідне для реалізації реформи системи охорони здоров’я.

Під час реалізації будь-якої реформи неодмінно виникають 

етичні та юридичні аспекти, особливо коли це стосується такого 

делікатного питання як здоров’я громадян. 

Радмила Гревцова, адвокат, кандидат юридичних наук, керів-

ник Українського відділення кафедри ЮНЕСКО з біоетики почала 

з того, що нестача ресурсів охорони здоров’я відчувається навіть 

в економічно розвинених країнах, а охорона здоров’я є сферою, 

з якою так чи інакше стикається кожен. На її думку, важливо своє-

часно помічати й позначати їх, а також знаходити рішення, які 

дозволять забезпечити захищеність людини, баланс між особис-

тими правами й публічним інтересом, а також відповідність прин-

ципам біоетики.

Першим кроком на шляху до реформи було прийняття Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 

удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охо-

рони здоров’я» від 06.04.2017 р., відомого у професійних колах як 

«закон про автономізацію».

У прикінцевих положеннях цього закону визначається добро-

вільність автономізації цих закладів, хоча вигоди від автономізації 

очевидні, починаючи з отримання можливості розподіляти кошти 

відповідно до реальних потреб і закінчуючи можливістю визна-

чення штатного розпису керівником закладу. Тому, з одного боку, 

автономізація видається правом, а не обов’язком, яке реалізують 

територіальні громади. Однак у прикінцевих та перехідних поло-

женнях Закону України від 19.10.2017 р. № 2168 «Про державні 

фінансові гарантії медичного обслуговування населення» зазна-

чається, що фінансування надання первинної медичної допомоги 

комунальними закладами охорони здоров’я, що не уклали дого-

вори про медичне обслуговування населення з Національною 

службою здоров’я України (далі – НСЗУ), шляхом надання субвен-

цій з державного бюджету відповідним місцевим бюджетам засто-

совується тимчасово протягом 2018–2019 рр. за рішенням Уряду. 

Таким чином, одним законом закладам охорони здоров’я нада-

ється право, а з іншого – випливає необхідність змінити свою 

організаційно-правову форму.

Як відомо, в Україні реформа охорони здоров’я розпочалася 

з реформи первинної медичної допомоги. 25 травня 2018 р. набув 

чинності Порядок реалізації державних гарантій медичного обслу-

говування населення за програмою медичних гарантій для пер-

винної медичної допомоги на 2018 р. (далі – Порядок реалізації 

державних гарантій), яким передбачено, що НСЗУ укладає дого-

вори про медичне обслуговування населення з комунальними 

закладами охорони здоров’я за умови одночасного укладення 

таких договорів з усіма комунальними закладами охорони 

здоров’я, що фінансуються за рахунок медичної субвенції з від-

повідного місцевого бюджету.

Це положення викликає етичні та юридичні запитання, бо якщо 

в одній об’єднаній територіальній громаді (далі – ОТГ) більшість 

закладів автоматизувалися й готові підписати договори з НСЗУ, то 

вони стають залежними від тих закладів, які ще не зробили цього. 

Ключовою фігурою реформи є лікар «первинки» – працівник закла-

ду охорони здоров’я, що надає первинну медичну допомогу, або 

фізична особа  – підприємець (ФОП).

Наказом МОЗ України від 19.03.2018 р. № 503 затверджено 

Порядок вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу 

(Порядок вибору лікаря), і форму декларації про вибір такого 

лікаря, а наказом від 19.03.2018 р. № 504  – Порядок надання пер-

винної медичної допомоги.

Як зазначила спікер, всупереч поширеному уявленню декла-

рація, яка підписується пацієнтом, не є договором з лікарем, а 

лише актом волевиявлення пацієнта, документом, що засвідчує 

вибір пацієнтом певного конкретного лікаря «первинки». Що ж до 

договірних відносин, то вони виникають між НСЗУ і надавачем 

первинної медичної допомоги (закладом або ФОП), які укладають 

договір про медичне обслуговування населення в інтересах тре-

тіх осіб  – пацієнтів.

Радмила Гревцова зазначила, що форма декларації про вибір 

лікаря передбачає цілу низку персональних даних пацієнта. 

Вимога про надання деяких з цих даних видається невиправданою 

і, за інформацією, наявною на веб-сайті МОЗ України, до чинної 

форми будуть запропоновані зміни.

Нині йде мова лише про захист персональних даних, але вже 

скоро, коли вноситиметься конфіденційна інформація про стан 

здоров’я пацієнта, медичне втручання та інші чутливі відомості, 

виникне питання щодо захищеності й цієї інформації.

Наразі МОЗ з технічного боку робить серйозні спроби щодо 

захисту інформації про пацієнтів. Однак, як показує практика, витік 

може статися з будь-якого джерела. Тому повністю гарантувати 

безпеку персональних даних неможливо, у зв’язку з чим мають 

бути передбачені відповідні запобіжники й ефективна система 

юридичної відповідальності.

Доповідачка звернула увагу на те, що реформа торкнулася 

не тільки питань організації надання, але й якості медичної допо-

моги. Зокрема, вони передусім стосуватимуться стандартизації 

медичної допомоги. Передбачивши можливість використання 

нових клінічних протоколів, МОЗ повідомило, що закладам охоро-

ни здоров’я вже не потрібно мати локальні протоколи лікування. 

Однак, відповідно до чинних Ліцензійних умов провадження гос-



53

ISNN 1997-9894 Ліки України • Medicine of Ukraine   №5-6 (221-222) /2018

подарської діяльності з медичної практики, заклади повинні мати 

локальні протоколи (маршрути пацієнтів). Ці колізії мають бути 

усунуті.

Багато питань етичного характеру виникає до форми інфор-

мованої згоди пацієнта на проведення діагностики, лікування і 

операції та знеболення, яку впроваджено з 2012 р., а також до 

інформованої згоди на проведення діагностики та лікування згідно 

з новим клінічним протоколом, запровадженої у 2016 р. У той час, 

коли запроваджували форму інформованої згоди на медичне 

втручання, її розробники сподівалися, що цей документ захистить 

лікаря від необґрунтованих претензій з боку пацієнта. Однак 

практика доводить, що цей формуляр нездатний належним чином 

захистити ані лікаря, ані пацієнта, адже в цьому документі 

не зазначається, на підставі якої конкретно інформації надава-

лася згода. Зокрема, яку саме інформацію про можливі ризики, 

ускладнення, побічні ефекти тощо повідомив лікар пацієнтові. 

Наразі в судах пацієнти нерідко апелюють до того, що лікар їм 

не повідомив ту чи іншу інформацію, важливу для прийняття рішен-

ня про медичне втручання, тоді як лікарі стверджують протилежне.

З огляду на це, зміст формуляра інформованої згоди не відпо-

відає засадам, які вироблені медичним правом та біоетикою й 

існують у багатьох зарубіжних країнах. Відтак він потребує удос-

коналення. Ці документи не повинні перетворюватися на фікцію, 

а мають слугувати унаочненню інформації, підтвердженню важ-

ливих фактів та захисту і лікаря, і пацієнта.

Олег Шекера, доктор медичних наук, директор Інституту 

сімейної медицини Національної медичної академії післядиплом-

ної освіти імені П. Л. Шупика, зазначив, що головною метою сімей-

ної медицини, як основи охорони здоров’я, є забезпечення 

гарантованої якісної медичної допомоги. В усьому світі лікар 

загальної практики – сімейний лікар задовольняє близько 80–90 % 

потреб населення у медичній допомозі, тому якщо МОЗ затвер-

джує та приймає певні нормативні акти, то воно має підготувати 

їх так, щоб ні в кого не виникало сумніву, як їх реалізовувати, як це 

зараз відбувається з клінічними настановами.

Стосовно електронної системи охорони здоров’я він звернув 

увагу, що в деяких частинах України відсутній Інтернет, через що 

лікарі змушені зберігати свою базу даних пацієнтів у паперовому 

вигляді. Тому наразі цей елемент реформи системи охорони 

здоров’я не працює.

Позитивним моментом реформи, за словами доповідача, є 

розбудова сільської медицини, оскільки сьогодні 13 млн українців, 

які проживають у селах, потребують кращого доступу до якісних 

медичних послуг. І для того, щоб у лікарів з’явилося бажання пра-

цювати в сільській місцевості, держава виділила кошти для будів-

ництва амбулаторій, житла для лікарів, забезпечення належних 

умов праці, у тому числі автомобіля, покращання місцевої інфра-

структури, що дозволить лікарю в будь-який час потрапити вчасно 

до пацієнта. На думку доповідача, це стимулюватиме в першу 

чергу молодих лікарів розглядати амбулаторії в сільській місце-

вості як вдале місце роботи. Аналіз кадрового забезпечення 

на рівні первинної медичної допомоги показав дефіцит лікарів. 

Так, в 2017 р. Волинська обл. була найменш забезпечена лікаря-

ми з урахуванням кількості населення області (дані отримано від 

обласних департаментів охорони здоров’я).

Відповідно до прийнятого законодавства, заробітну плату 

сімейного лікаря визначатиме головний лікар. Як зазначали зако-

нотворці, вони цим самим надали право стимулювати лікарів. 

Хоча, на думку доповідача, це один з елементів тиску на лікаря, 

яким можуть зловживати головні лікарі. Повинні бути чіткі матема-

тичні методики розрахунку заробітної плати лікаря відповідно 

до виконаних робіт.

Ці та інші питання, після узагальнення, будуть надіслані в дер-

жавні органи для вирішення існуючих проблем галузі.

Підготовлено ТОВ «Медікс груп»


