
Реформа первинної ланки охорони здоров’я. Якою вона буде?

Від початку 2017 року в нашій державі розпочалася повноцінна реформа первинної
ланки системи охорони здоров’я. Вона є відповіддю на виклики та на реальний стан в
якому наразі перебуває система надання первинних медичних послуг населенню.

Першочергові  кроки,  які  необхідно  здійснити  на  шляху  реформи,  передбачають
підготовку  та  запровадження  страхової  медицини.  Необхідно  буде  відновити  систему,
коли кошти за медичну послугу почнуть  «ходити» за людиною, яка користується цією
послугою.

Слід  зауважити,  що  моделі  реформи  широко  обговорювалися,  зокрема  на
стратегічному  міжвідомчому  форумі  «Реформа  медицини:  фінансування,  управління,
первинна  медична  допомога»  в  якому  брали  участь  високопосадовці  з  уряду,
Адміністрації  Президента  та  Міністерства  охорони  здоров’я  України.  Разом  з  ними
шукали відповіді на виклики в сфері охорони здоров’я народні депутати, члени ВООЗ,
глобального  фонду,  UNICEF,  посольств  тощо.  В  обговоренні  реформи  брали  участь
голови  обласних  державних  адміністрацій,  міські  голови  найбільших  міст  України  та
керівники департаментів охорони здоров’я місцевих органів влади.

Головною  метою  було  знайти  консенсусне  рішення,  яке  б  задовольнило  усі
зацікавленні сторони, насамперед, людей, які є споживачами первинних медичних послуг.
Зробити так, щоб реформа надала змогу розв’язати актуальні проблеми громадян, суттєво
підвищити доступність та якість первинних медичних послуг.

Вже  за  перші  кроки  проведення  реформи  буде  суттєво  поліпшена  якість
профілактичних  заходів,  з’являться  доступні  лікарські  засоби,  необхідне  обладнання,
будуть створені більш сприятливі умови праці медичних працівників.

Вже з 1 квітня в країні буде запроваджена система референтного ціноутворення та
механізм  реімбурсації  на  21  міжнародну  непатентовану  назву,  або  діючу  речовину
лікарських засобів, зокрема від серцево-судинних захворювань, цукрового діабету ІІ типу
та бронхіальної астми. 

В усіх  аптечних закладах реалізація  ліків  вище за граничну ціну з  урахуванням
граничних надбавок (оптової та роздрібної) та ПДВ буде не можливою. Референтну ціну
на ліки вже встановлено в залежності від цін на подібний лікарський засіб по МНН у 5
сусідніх країнах – Польщі, Словаччині, Угорщині, Чехії та Латвії.

Наразі запровадженні деякі зміни, які давно є очікуваними керівниками медичних
закладів.  Зокрема, йдеться про скасування наказу МОЗ України № 33, що надає змогу
впорядкувати  штат  Центру,  виходячи  із  потреб,  пов’язаних  з  організацією  надання  та
забезпечення якісних первинних медичних послуг.

Передбачається  спростити  і  кошторис  медичного  закладу  до  двох  кодів.  Як
наслідок, Центр сам буде планувати свою діяльність за кодами, тобто статтями видатків –
зарплату персоналу, опалення, ремонт тощо. Кожного року необхідно буде надавати його
органам місцевої  влади,  далі  він  буде  потрапляти в Мінфін,  де після  затвердження  на
нього будуть надаватися державні кошти. За необхідності, всередині року, бюджет можна
буде змінити, але Центр мусить вищезазначену процедуру проходити знову.

Одним із головних напрямків реформи буде комп’ютеризація первинної медичної
допомоги.  Зважаючи  на  те,  що  для  Центру  ця  робота  вже  багато  років  є  одним  із
пріоритетних  напрямків  діяльності,  вже  5  із  6  лікарських  амбулаторій  забезпечені
необхідною  кількістю  комп’ютерної  техніки.  Наразі  нам  необхідно  придбати  ще  13



комп’ютерів, що надасть змогу завершити програму комп’ютеризації та бути готовим до
запровадження організаційних змін у роботі лікарів, які розпочнуться в другому півріччі
2017 року. Повна комп’ютеризація лікарських амбулаторій надасть змогу адаптуватися до
змін та працювати в  такій  системі  фінансування,  коли субвенція  буде  передаватися  на
державне страхування із неї оплачуватися медичні послуги.

В багатьох містах України передбачається відкривати Центри первинної медичної
допомоги та амбулаторії, планують запрошувати до роботи лікарів, бо відчувають значний
їх брак. В нашому місті був передбачений такий розвиток подій і розгалуження мережі
лікарських амбулаторій зроблено понад 5 років потому,  але для забезпечення належної
доступності передбачається створити ще 2 лікарські амбулаторії, одну з яких розгорнути
вже  в  2018  році.  Наразі  розпочата  робота  по  визначенню  кадрового  забезпечення,
оснащення  медичною апаратурою  та  обладнанням,  контингентів  населення,  які  будуть
закріплені  за  лікарською  амбулаторією,  з  тим,  щоб  вона  розпочала  свою  діяльність
відразу, як отримає приміщення.

 Зважаючи на те, що головною фігурою в системі реформування є сімейний лікар, в
Центрі наполегливо працювали над збільшенням їх кількості. Тільки в минулому році до
роботи  в  лікарських  амбулаторіях  було  залучено  5  сімейних  лікарів.  Є  перспектива
подальшого  зростання  рівня  кадрового  забезпечення  за  рахунок  навчання  майбутніх
лікарів  за  кошти місцевого  бюджету.  Наразі,  на  підставі  угоди  між міською радою та
вищим навчальним медичним закладом навчається один студент, але є надія, що кількість
майбутніх лікарів, які будуть навчатися за кошти бюджету міста стане більшою. Для нас
це украй важливо, бо понад половини лікарів є особами пенсійного віку.

 Вже до середини року лікарі первинної ланки будуть працювати за новою схемою,
яка передбачає укладання договору між лікарем та пацієнтом. За обслуговування кожного
пацієнта держава буде платити в середньому 210 гривень на рік, а заробітна плата лікаря
буде залежити від ефективності його роботи.

Сімейний  лікар  повинен  бути  автономним,  мати  комп’ютер,  та  працювати  з
електронним реєстром пацієнтів. 

З 1 квітня буде запущений базовий рівень E- Healts з реєстром лікарів і пацієнтів.
Відтоді, усі лікарі мають занести до електронної бази усіх своїх пацієнтів.

Набуває більш вагомого значення реалізація програми профілактики захворювань.
Лікар має пояснювати пацієнту як правильно харчуватись, які отримувати щеплення, як
стежити за своїм тиском, рівнем цукру в крові і які симптоми у себе шукати. Це стане
часткою  базових  медичних  послуг,  які  будуть  надані  усім  лікарям.  Медичні  послуги
будуть  надаватися  виключно  за  клінічними  протоколами,  яких  повинні  будуть
дотримуватися сімейні лікарі при лікуванні будь-якого захворювання.

Передбачається  здійснити  низку  організаційних  заходів  щодо  забезпечення
доступності  медичних  послуг  на  рівні  «пацієнт-лікар».  Треба  організувати  роботу так,
щоб люди хотіли йти до своєї амбулаторії та свого сімейного лікаря, і втрачали мінімум
особистого часу. В Центрі над вирішенням цієї проблеми ми працюємо уже досить багато
часу.  Усі  лікарські  амбулаторії  телефонізовані,  реєстратури  забезпечені  мобільними
телефонами,  підключені  до  мережі  Інтернет.  Пацієнти  мають  змогу  попередньо
подзвонити,  запитати коли буде лікар і  записатись  на конкретний день і  годину.  А це
значить,  що  людина  приходе  до  амбулаторії,   витрачає  мінімум  часу  на  необхідне
спілкування  з  лікарем  і  може  йти  додому.  На  часі  наступний  крок  -  це  можливість



записуватися  до  лікаря  на  конкретний  день  або  годину  через  мережу Інтернет,  і  така
можливість буде реалізована найближчим часом.

Реформа  буде  вважатися  вдалою,  якщо  вона  адекватно  відреагує  на  суспільні
виклики, поліпшить здоров’я та якість життя мешканців нашого міста.

Це наша попередня розмова про реформування первинної ланки системи охорони
здоров’я. За умови її практичної реалізації, ми будемо постійно інформувати мешканців
нашого міста про стан проведення реформи.

Головний лікар Селидівського центру первинної
медико-санітарної допомоги Марченко О.В.


