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Клінічні дослідженняОфіційні сторінки

У фокусі уваги Президента не лише сільська медицина,  
а й медична реформа в цілому

11 вересня 2017 року в Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця під головуванням Президента 
України Петра Порошенка відбулася нарада з питань розвитку сільської медицини. Як відомо, 1 серпня поточного 
року Глава держави підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 
рік». У цьому документі зазначено, що значна частина коштів від перевиконання бюджету буде спрямована на під-
тримку соціально вразливих верств населення та низку пріоритетних програм. У тому числі передбачено нову субвен-
цію з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони 
здоров’я у сільській місцевості, у сумі 4 млрд грн. 

Реформа сільської медицини. Розпочавши нараду, Петро 
Порошенко наголосив на тому, що держава має докласти мак-
симум зусиль для поліпшення рівня медицини в сільській місцевос-
ті і прискорення реалізації відповідної програми . «Значною, важ-
ливою складовою частиною медичної реформи є ситуація з рів-
нем забезпечення медичними послугами на селі», – наголосив він .

Україна є не лише однією з найбільших за площею країн 
Європи, а й країною, де  в сільській місцевості проживає найбільша 
частина населення – 33 % . При цьому Президент України підкрес-
лив, що рівень медичних послуг там є абсолютно незадовільним . 
«Поточний стан – жахливий . Лише 17 % фельдшерсько-акушерських 
пунктів (далі – ФАП) і амбулаторій забезпечені транспортом . 
Не вистачає обладнання, ліків, у значній частині ФАП немає медич-
ного персоналу . Ми платимо дуже дорогу ціну за уповільнення 
реформування медицини», – підкреслив П . Порошенко .

Зважаючи на жахливий стан справ у медичній галузі в сільській 
місцевості, за дорученням Глави держави була розроблена про-
грама реформи сільської медицини . Ця програма, на переконан-
ня Президента, «дає сучасні відповіді на виклики, які існують зараз 
перед державою» .

Серед новацій, які пропонується запровадити, — телемеди-
цина . За словами П . Порошенка, у кожному ФАПі, амбулаторії 
будуть створені умови, щоб медичний працівник зміг зробити 
якісне обстеження пацієнта та отримати консультацію від своїх 
колег з району чи більш кваліфікованих профільних лікарів . «Буде 
проведений широкополосний інтернет, так званий 4G-зв’язок . 
Медичний працівник, який буде мотивований там працювати, 
матиме доступ для того, щоб отримати консультацію найкращого 
фахівця», – зазначив Петро Порошенко .

За його словами, сімейний лікар на рівні району матиме мож-
ливість давати направлення, рекомендувати або зробити запит 
на консультацію фахівців вищої категорії – професорів .

Президент України повідомив, що під час його міжнародних 
візитів серед питань, які обговорювалися з лідерами європейських 
держав, були і питання успішного досвіду застосування такого 
принципу роботи та надання медичної допомоги громадянам . 
«Ми говорили з президентом Світового банку під час мого візиту 
у Вашингтон . Я сподіваюся, що до кінця року він буде в Україні, і це 

буде окрема програма – підтримки телемедицини на селі 
в Україні», — зауважив Петро Порошенко .

Окрім того, Глава держави має намір звернутися до Уряду 
та Верховної Ради України, щоб передбачити фінансування цієї 
програми у бюджеті на наступний рік . «Ми можемо все зробити 
швидко . І я буду просити Уряд і народних депутатів врахувати 
видатки на цю програму і в бюджеті на 2018 рік», – сказав він .

Також, на переконання Петра Порошенка, цілком справедли-
вим і правильним буде спрямування частини коштів, вилучених 
Генеральною прокуратурою України у представників колишньої 
влади, на розвиток медичної галузі в сільській місцевості .

 «І головне – для мешканця села ця послуга має бути безкош-
товною . Це принципово . Держава має можливість захистити 
громадянина», – додав Петро Порошенко .

Медична реформа. У рамках виступу Петро Порошенко також 
згадав про медичну реформу . «Ми не можемо далі затягувати 
ситуацію з медичною реформою . Це також є питанням національ-
ної безпеки держави . Значна частина українського народу прос-
то позбавлена права на отримання якісних медичних послуг через 
те, що законсервована абсолютно неефективна радянська 
система», – підкреслив він .

Глава держави нагадав, що Урядом був розроблений проект 
медичної реформи .

Президент також зазначив, що за його рішенням питання 
медичної реформи було винесено на засідання Національної 
ради реформ . У Парламенті проект доопрацьовувався разом 
з представниками Уряду, профільного комітету Верховної Ради 
України, громадських організацій і були внесені суттєві поправки .

«Національна рада реформ схвалила проект і хотів би звернути-
ся з проханням до наших народних депутатів, причому не обов’язково 
з коаліції, для того, щоб ми доклали максимум зусиль, не затягували 
з прийняттям медичної реформи», – підкреслив Петро Порошенко .

Глава держави зауважив, що критика, зауваження та пропо-
зиції до проекту можуть висловлюватися і будуть максимально 
враховані . «Але заморозити статус-кво – це найгірше з будь-яких 
можливих рішень», – переконаний він .

Підготовлено ТОВ «Медікс груп»

місцеві програми громадського здоров’я та інші програми в охо-
роні здоров’я» .

Щодо функцій контролю, то їх пропонується закріпити 
за Міністерством . Але у жодній країні ЄС Міністерство не контро-
лює якість медичних послуг . Цю функцію виконує національний 
страховик . Натомість держава має забезпечити розумний баланс 
між розпорядниками бюджетних коштів та забезпечити ефектив-

ний контроль за використанням державного бюджету . І ще . Як 
відомо, з 1 вересня набула чинності Угода про Асоціацію 
між Україною та ЄС . Це означає, що усі подальші законодавчі 
ініціативи повинні розглядатися у контексті євроінтеграції . І з цим 
не можна не рахуватися . 
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