
  

 

1 
 

ЗАЯВА 
учасників міжнародного семінару з реформи охорони здоров’я в 

Україні 
16-17 травня 2017 року, Київ 

 
Конституцією України, проект якої обговорювався всенародно, 

людина, її життя і здоров’я проголошені найвищою цінністю. Сфера 
охорони здоров'я, що стоїть на сторожі цієї цінності, сьогодні 
потребує реального реформування, щоб відповідати стандартам і 
вимогам служб охорони здоров'я ЄС або тим, що зазвичай 
застосовуються в багатьох країнах ЄС, і докорінного поліпшення 
умов праці медичних працівників та її оплати. 
 

Однак всупереч цим цілям і вимогам профспілок і суспільства в 
країні без референдуму та узгодження з соціальними партнерами під 
виглядом «оптимізації, ефективного і економного використання 
фінансових ресурсів у галузі», яка і без того фінансується за 
залишковим принципом, проводиться так звана реформа системи 
охорони здоров’я, яка зачіпає інтереси кожного. 
 

Вона здійснюється у рамках політики лібералізації, спрямованої 
на підвищення доходів приватного капіталу, в умовах недопущення 
профспілок, широкої громадськості до реального впливу на процес 
обговорення і затвердження державного бюджету та міжбюджетних 
трансфертів, у результаті чого більшість населення виявилася на 
узбіччі. Переведення медичних установ, які у даний час повністю 
фінансуються за рахунок державних і місцевих бюджетів, на 
самоокупність, повальне впровадження оплати медичної допомоги, 
різке зниження державних витрат, скорочення лікарень (перш за все, 
стаціонарів) і штатів, поступова приватизація вивільненої 
нерухомості і передача громадських лікарень в управління 
приватному бізнесу катастрофічним чином позначаються на здоров’ї 
населення країни. Приватизувавши первинну ланку, влада хоче 
змінити механізм фінансування охорони здоров’я. Розраховувати 
вартість послуг мають намір за допомогою системи ціноутворення 
(DRG – діагностично пов’язані групи). У вартість за DRG-системою 
входить увесь комплекс загальних стаціонарних послуг, платити за 
який не зможе значна частина населення України. При цьому 
розраховувати вартість споживчого кошика, як і раніше, планується 
без включення у неї життєво необхідних витрат на житло, 
оздоровлення, платні медичні послуги й освіту. Щоб розчистити шлях 
для проведення реформи у якості першочергових завдань названі 
внесення змін до ст. 49 Конституції України, згідно з якою кожен має 
право на охорону здоров’я, і ст. 22 Конституції України, яка закріплює 
принцип гарантованості конституційних прав і свобод, неможливість 
їх скасування, а потім до Податкового та Бюджетного кодексів, Основ 
законодавства України про охорону здоров’я та Основ солідарного 
страхування. Після чого буде введена тарифна сітка на послуги 
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лікарень. При цьому влада не має наміру забороняти так звані 
«добровільні» пожертви лікарням.  
 

Система охорони здоров'я в Україні повинна ґрунтуватися на 
«класичних» принципах громадських послуг «універсальності», 
«доступності», «спадкоємності», «права користувачів», «прозорості 
та підзвітності». Медичні послуги повинні надаватися в інтересах усіх 
громадян і пацієнтів. Вони повинні фінансуватися на основі принципів 
солідарності в контексті податкових систем і / або соціальних внесків. 
Інакше основна частина населення незабаром буде зовсім 
позбавлена доступу до медичної допомоги, а інша її частина буде 
змушена платити за неї у повному обсязі не лише через систему 
соціального страхування, а й безпосередньо зі свого гаманця. У 

цьому справжня суть моделі «гроші йдуть за пацієнтом» в умовах 

України. Однак комерціалізація охорони здоров’я аж ніяк не 
сприятиме реальному поліпшенню системи охорони здоров’я 
громадян: метою комерційної медицини є не здоров’я пацієнтів і нації 
у цілому, а отримання прибутку. Національна стратегія розвитку 
охорони здоров’я повинна фокусуватися на потребах пацієнтів, а не 
на їх купівельній спроможності. 
 

У сфері соціально-трудових відносин ця «реформа» ще більш 
підсилює величезний дефіцит медичних кадрів, в рази збільшує 
трудове навантаження на основну масу працівників охорони здоров’я 
без адекватної оплати додаткової праці, веде до зниження реального 
рівня заробітної плати, створює умови для корупції. 
 

Масовим явищем для медпрацівників стали фізичне і 
психологічне виснаження, синдром професійного вигорання. Все це 
призводить до різкого зростання соціально-трудових і професійно-
виробничих конфліктів у сфері охорони здоров’я, які поки не 
виливаються у масові протестні акції лише тому, що на сході України 
йде війна. На цій війні саме державна система охорони здоров’я 
успішно справляється з потоком поранених і покалічених людей, 
повертаючи їх до життя. У той же час приватні клініки без медичної 
страховки або оплати медичних послуг допомоги не надають. 
Масовий героїзм виявляють лікарі і медсестри громадського сектору, 
які нерідко працюють під артобстрілами і ракетними атаками, 
отримуючи за свою самовіддану працю копійки. Якби не медичний 
персонал державних лікарень, тисячі людей були б зовсім позбавлені 
медичної допомоги.  
 

Як відомо, медицина, віддана у приватні руки, стає непомірно 
дорогою, і незаможні громадяни не в змозі її оплачувати. А це 
означає, що курс на комерціалізацію охорони здоров’я, який 
проводиться під тиском МВФ, є хибним. Державні інвестиції в 
охорону здоров’я окупаються стійким економічним розвитком. 
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Витіснення громадської охорони здоров’я комерційної 

медициною не вирішить, а лише збільшить проблеми основної маси 
медичних працівників і пацієнтів, створить умови для диктату бізнесу 
в одній із найважливіших суспільних галузей. Сьогодні під загрозою 
саме право громадян на безкоштовну медичну допомогу, 
гарантоване ст. 49 Конституції України. 
 

Ми вимагаємо узгодження всіх положень реформи охорони 
здоров’я з соціальними партнерами відповідно до Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС. 
 

Ми закликаємо громадські організації медичного професійного 
співтовариства,  громадянські організації об’єднати зусилля у 
боротьбі проти антисоціальної медичної реформи, налагодити 
координацію спільних дій на захист охорони здоров’я України. 
 

Зволікання обернеться втраченими життями тих, хто не зможе 
заплатити за медичні послуги. 
 


