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РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ

БЕЗКОШТОВНО

Привітання з Днем медичного

працівника.

Наші кращі лікарі

ñòîð. 1-2 ñòîð. 5-6 ñòîð. 7-8 ñòîð. 11-12

Шляхи реформування охоро-

ни здоров’я та медичне страху-

вання в Україні.

Шляхи реформування охоро-

ни здоров’я та медичне страху-

вання в Україні (закінчення).

Усією громадою на боротьбу

проти туберкульозу

З думкою і турботою про лю-

дину і її здоров’я.

Міський конкурс на кращий

колективний договір 2008 року.

Поздоровлення з днем наро-

дження

Наші кращі лікарі.

Переможці районних кон-

курсів «Краща медична сестра

2009 року»

ñòîð. 3-4

Громадськість проти ВІЛ/

СНІДу.

Пленум ЦК профспілки

працівників охорони здоров’я

України

ñòîð. 9-10

21 ×ÅÐÂÍß – ÄÅÍÜ ÌÅÄÈ×ÍÎÃÎ ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÀ

ØÀÍÎÂÍ² ÊÎËÅÃÈ!

С ердечно вітаємо всіх медичних

працівників: лікарів, середній та

молодший медичний персонал, меди-

ків-науковців, усіх тих, хто виконує

благородну і відповідальну місію, за-

безпечує якісний рівень надання ме-

дичної допомоги, з професійним свя-

том – Днем медичного працівника!

Життя та здоров’я людей – це най-

вища цінність держави, яку Ви під-

тримуєте своєю щоденною, невтом-

ною працею, іноді ціною подвиж-

ництва, готовності прийти на допо-

могу у найскрутнішу годину.

Ми вдячні Вам за самовіддану

працю, високий професіоналізм,

відкриті серця і талант, золоті руки,

які часто повертають людей до жит-

тя. Ваша наполеглива, самовіддана,

чесна праця та громадянська відпо-

відальність стали запорукою якісної

і доступної медичної допомоги кож-

ному, хто цього потребує, кожен з Вас

на своєму місці докладає максималь-

них зусиль для забезпечення безумов-

ного авторитету своєї галузі і підви-

щення довіри до системи охорони

здоров’я.

Бажаємо усім Вам, Вашим роди-

нам міцного здоров’я, благополуччя

і успіхів у благородній справі, справі

охорони здоров’я. Нехай збуваються

Ваші кращі задуми, буде щасливою

доля!

Міністр охорони

здоров’я України

В. М. Князевич

Ректор НМУ ім. О. О.

Богомольця, член-кор.

АМН України, професор

В. Ф. Москаленко

Щ иро вітаємо Вас з Днем медич-
ного працівника!

Від усієї душі засвідчуємо Вам почут-
тя незмінної поваги та глибокої шани!
Спасибі Вам за сумлінну працю, турбо-
ту, витримку і вміння у наших складних
умовах нести світло надії і радість буття!

Президент Академії

медичних наук

України, академік

О. Ф. Возіанов

Бажаємо Вам та Вашим сім’ям
міцного здоров’я, спокою і достатку, ра-
дості у кожній миті буття, світлої долі,
успіхів та подальших професійних
здобутків!

Хай завжди будуть з Вами людська
повага та вдячність!

Àíãåëè-îõîðîíö³
Народилось дитя. Першим лікар його зустрічає.
І на руки бере, наче то його власне дитя.
Супроводжує він те рум’яне, беззахисне чадо
Кожний день, кожну мить, все життя.
Все життя... Все життя...

Приспів:

Сходить сонце, і заходить сонце.
Та не сплять до ранку, до зорі
Наші ангели-охоронці,
Лікарі... Лікарі...

Лікарі, лікарі... Так буває, коли ми здорові,
Ми про вас необачно забуваєм в щасливий свій час.
Та в хвилини важкі ми усе вам віддати готові,
Коли нас врятувати не може ніхто, окрім вас.

Приспів

Лікарі, лікарі, ви достойні купатися в славі.
Лікарі, лікарі, ви достойні багатими буть.
А якщо лікарів не шанують у власній державі,
Значить, хвора держава, в якій лікарі ті живуть.

Приспів І. Демарін
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ªÐÎÔÅªÂÀ ²ðèíà Ãåîðã³¿âíà,
лікар-педіатр ДШВ поліклініки № 1
Дитячої клінічної лікарні № 9 Подільського району

Є рофеєва Ірина Георгіївна
народилася в 1954 р. в

м. Телаві, Грузія. Закінчила
Київський медичний інститут.

Єрофеєва І. Г. розпочала
свою трудову діяльність у
червні 1971 р. в Польовій топо-
геодезичній експедиції інститу-
ту «Гипроград». Після закінчен-
ня навчання в Київському ме-
дичному інституті з 1979 р. по
1980 р. проходила інтернатуру
за спеціальністю «педіатрія» в
Дитячій клінічній лікарні № 3
м. Києва. З 1980 р. працювала в
дитячій поліклініці Дарницько-
го району м. Києва на посаді
дільничного лікаря-педіатра.

З 1987 р. – в дитячій поліклініці
Четвертого головного Управлін-
ня МОЗ УРСР («Охматдит» з
1996 р.) на посаді лікаря-педі-
атра. З 1997 р. – в Науково-прак-
тичному протибольовому
центрі «Метамед». Неодноразо-
во була відзначена подяками та
нагородами за досягнення у
праці.

У Дитячій клінічній лікарні
№ 9 Подільського району
м. Києва працює з червня 2002 р.
по теперішній час на посаді
лікаря-педіатра дошкільно-
шкільного відділення полі-
клініки № 1.

Н адточій Наталія Іванівна
народилася в с. Хрещате

Козелецького району, Черні-
гівської області. Закінчила Київ-
ський медичний інститут.

Надточій Н. І. роз-
почала свою трудову
діяльність лікаря з жов-
тня 1983 р. в Дитячій
лікарні № 6 на посаді
палатної медичної сес-
три. З 1985 р. після за-
кінчення інтернатури
працювала в Чернігів-
ській обласній дитячій
лікарні на посаді ліка-
ря-педіатра. З 1986 р. виконува-
ла обов’язки завідувача педіат-
ричного інфекційного відділен-
ня для дітей-немовлят у цій же
лікарні. З 1992 р. по 1996 р. пра-
цювала лікарем-педіатром до-
шкільно-шкільного відділення
Чернігівської міської поліклі-
ніки № 2. З 1991 р. по 1995 р.
навчалася в заочній аспірантурі
на кафедрі госпітальної педі-
атрії Київського медичного ін-
ституту ім. О. О. Богомольця.

У 1994 р. захистила кан-
дидатську дисертацію на тему
«Клініко-імунологічна характе-
ристика респіраторних алер-
гозів у часто хворіючих дітей».

Надточій Н. І. є автором ба-
гатьох публікацій в періодичній
пресі, має 19 друкованих науко-
вих праць і є співавтором мето-

ÍÀÄÒÎ×²É Íàòàë³ÿ ²âàí³âíà,
заступник головного лікаря з медичної частини
Дитячої клінічної лікарні № 9 Подільського району

ÍÀØ²  ÊÐÀÙ² Ë²ÊÀÐ²
ÔÎÌ²ÍÈÕ Æàííà Âîëîäèìèð³âíà,
дільничний лікар-терапевт терапевтичного відділення № 2
поліклініки № 1 Шевченківського району

Фоміних Жанна Володими-
рівна, 1962 року наро-

дження, освіта – вища,
закінчила Одеський
медінститут у 1986 р.

Фоміних Жанна
Володимирівна пра-
цює в полікліці № 1
Шевченківського ра-
йону м. Києва з 2001 р.
по даний час на посаді
дільничного лікаря-те-
рапевта терапевтично-
го відділення № 2.

За період роботи в поліклі-
ніці проявила себе як зрілий

спеціаліст і сумлінний праців-
ник. Має другу кваліфікаційну

категорію лікаря-те-
рапевта. Постійно
працює над підви-
щенням своєї ділової
кваліфікації та про-
фесійного рівня.

Доброзичлива та
чуйна до пацієнтів і
колег, з якими пра-
цює. Користується
заслуженим автори-

тетом та повагою серед праців-
ників поліклініки і хворих, яких
обслуговує.

К равченко Олена
Олександрівна

закінчила Національ-
ний медичний уні-
верситет у 1998 р., з
2001 р. працює на по-
саді дільничного
лікаря-терапевта в
ЦРП Подільського
району на найск-
ладнішій дільниці, яка знахо-
диться у приватному секторі і
складається з 35 вулиць на
відстані 5-7 км від поліклініки.

ÊÐÀÂ×ÅÍÊÎ Îëåíà Îëåêñàíäð³âíà,
дільничний лікар-терапевт ЦРП Подільського району

Кравченко О. О.
кваліфікований спе-
ціаліст, має 2-гу ква-
ліфікаційну категорію,
до своїх пацієнтів зав-
жди ставиться з любо-
в’ю, з теплотою, чуй-
на, добра людина, від-
повідальна та віддана
своїй справі. Корис-

тується авторитетом та повагою
серед колег та пацієнтів.

Кравченко О. О. є перемож-
цем у конкурсі «Кращий діль-
ничний лікар-терапевт».

М ельник Тетяна
Іванівна наро-

дилася в 1961 р. у
м. Києві. Закінчила
Київський медичний
інститут у 1985 р.,
спеціальність «ліку-
вальна справа»

З 1985 по 1986 р.
– лікар-інтерн тера-
певтичного відділення № 2 у
лікарні № 16 м. Києва.

З 1986 по 1996 р. –
лікар-терапевт у мед-
санчастині «Маяк».
З 1996 по теперішній
час дільничний лікар-
терапевт терапевтич-
ного відділення № 2
у ДЗ «Клінічна полі-
клініка № 1» ДУС.

Мельник Т. І. за пе-
ріод роботи проявила себе як
висококваліфікований спе-

ÌÅËÜÍÈÊ Òåòÿíà ²âàí³âíà,
дільничний лікар-терапевт терапевтичного відділення № 2
ДЗ «Клінічна поліклініка № 1» ДУС

ціаліст, оперативно вирішує пи-
тання, самостійно приймає
рішення, сумлінно виконує роз-
порядження керівництва, актив-
но впроваджує в практику ме-
дичного персоналу поліклініки
прогресивні форми та методи
роботи.

Тетяні Іванівні властиве гли-
боке почуття відповідальності,
вимогливості до себе і до
співробітників, у колективі вона
комунікабельна та ініціативна,
уважна до пацієнтів, чим здобу-
ла загальну глибоку повагу і
вдячність.

За час роботи зарекоменду-
вала себе як надійний, ініціатив-
ний, досвідчений спеціаліст.
Має активну професійну пози-
цію та організаційні здібності.
Самостійна у прийнятті рішень.
Відповідально ставиться до
своєї роботи. Підвищує свій
професійний рівень, має вищу
категорію за спеціальністю «пе-
діатрія». Володіє нетрадиційни-
ми методами діагностики та
лікування (іридодіагностика,
ауродіагностика, гомеопатія,
фітотерапія, апітерапія та ін.).
Єрофеєва І. Г. є автором публі-
кацій в періодичній пресі, має
друковані наукові праці. Пере-
дає свій досвід молодим співро-
бітникам.

К олесникова Ніна
Михайлівна поча-

ла свою медичну стезю
в 1970 р., коли вступи-
ла до Київського мед-
училища № 1, а після
закінчення працювала
медичною сестрою в
Київській клінічній
лікарні № 25.

Коли зрозуміла, що
медицина – її покликання, що
потрібно рухатися далі і вдос-
коналюватися в медичній про-
фесії – вступає в 1975 р. до Київ-
ського медичного інституту.
Після закінчення інституту у

1982 р. працює
дільничним лікарем-
терапевтом.

У поліклініці
№ 3 Деснянського
району Ніна Михай-
лівна вже 17 років
працює на дільниці,
і за цей час стала для
всіх своїх пацієнтів
сімейним лікарем.

Вона лікар вищої категорії.
Що таке бути дільничним

лікарем? Це означає виходити з
дому о восьмій ранку, а повер-
татися близько 8-ої вечора.
У відділенні не вистачає лікарів,

на 13 дільницях працює лише 5
лікарів, навантаження на лікаря
майже втричі більше, ніж за
нормативом.

Незважаючи на таке фізич-
не і психологічне переванта-
ження, Ніна Михайлівна дуже
уважно ставиться до кожного
хворого, суворо контролює ви-
конання пацієнтом медичних
призначень, її багаторічний
досвід практичного лікаря до-
помагає правильно встановити
діагноз, тому лікування хворих
проходить ефективно і пацієн-
ти поважають свого лікаря.
Завжди врівноважена і при цьо-
му рішуча, вона викликає до-
віру до себе хворих і співро-
бітників.

ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂÀ Í³íà Ìèõàéë³âíà,
дільничний лікар-терапевт поліклініки № 3
Деснянського району

дичних рекомендацій, затвер-
джених МОЗ України. З 2000 р.
працює в Дитячій клінічній
лікарні № 9 Подільського райо-
ну м. Києва, а з 2001 р. по те-

перішній час працює
заступником головно-
го лікаря з медичної
частини.

Має подяки та по-
чесні грамоти за ваго-
мий внесок в охорону
здоров’я.

За час роботи за-
рекомендувала себе
як надійний, ініціа-

тивний, досвідчений спеціаліст.
Має активну професійну пози-
цію та організаційні здібності.
Самостійна у прийнятті рішень.
Відповідально ставиться до
своєї роботи. Підвищує свій
професійний рівень, має вищу
кваліфікаційну категорію за
спеціальністю «педіатрія» та
«організація і управління охоро-
ною здоров’я». Пройшла спе-
ціалізацію в НМАПО ім. П. Л.
Шупика за спеціальністю
«дитяча гастроентерологія».
Передає свій досвід молодим
спеціалістам. Є керівником
лікарів-інтернів.

Користується заслуженою
повагою серед співробітників
лікарні. Бере активну участь у
житті колективу.

Т окар Людмила Олексіївна
закінчила Київський

медичний інститут ім. акад.
О. О. Богомольця в 1976 р.
У КМДКІЛ працює з 1981 р. по
теперішній час. Має вищу ква-
ліфікаційну категорію за фахом
«дитячі інфекційні хвороби», –
двічі підтверджену.

Токар Л. О. надає медичну
допомогу дітям з різною інфек-
ційною патологією: менінгіти,
енцефаліти, менінгококові
інфекції, кишкові інфекції,
вірусні гепатити, дифтерія, гер-
петичні інфекції, ВІЛ-інфікова-
ним та іншим.

Токар Л. О. тривалий час
була консультантом Української

станції виїзної
екстреної кон-
сультативної
медичної допо-
моги МОЗ Ук-
раїни. Зараз є
ургентним кон-
сул ьт а н том -
інфекціоністом по м. Києву.

Висока професійна май-
стерність лікаря Токар Л. О.
врятувала життя сотням
пацієнтів.

Токар Л. О. бере участь в
організації педагогічного про-
цесу. Спільно зі співробітника-
ми кафедри розробляє методи-
ки з ранньої діагностики і ліку-
вання інфекційних захворю-

ÒÎÊÀÐ Ëþäìèëà Îëåêñ³¿âíà,
лікар КМДКІЛ

вань. Брала участь у напи-
санні наукових робіт.

Токар Л. О. постійно
підвищує свою кваліфікацію,
неодноразово навчалась на
курсах удосконалення ліка-
рів, володіє всіма маніпуля-
ціями, які здійснюються у
лікарні. Разом з професій-
ною діяльністю займається
громадською роботою.
З 1983 року незмінно на збо-

рах трудового колективу оби-
рається головою профспілково-
го комітету лікарні.

Професійні та організаційні
здібності Токар Л. О. сприяють
її визнанню в широкому колі
фахівців. Вона користується
повагою серед співробітників
лікарні та кафедри дитячих
інфекційних хвороб НМУ.
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Н еділько Ірина
Дмитрівна народи-

лася в 1958 р. в м. Києві.
Закінчила Київський ме-
дичний інститут.

Неділько І. Д. працює
в Київському міському
будинку дитини «Беріз-
ка» на посаді лікаря-
педіатра з 1989 р.

За час роботи показа-
ла себе висококваліфікованим
працівником та лікарем з вели-
ким досвідом роботи, яка веде

ÍÅÄ²ËÜÊÎ ²ðèíà Äìèòð³âíà,
лікар-педіатр Київського міського будинку дитини «Берізка»

чіткий контроль за
належною якістю
обстеження, вихо-
вання, лікування та
догляду за дітьми в
Будинку дитини з
відповідністю су-
часному рівню
розвитку медичної
науки.

Чесна, добро-
совісна, чуйна до дітей та
співробітників, користується
повагою в колективі.

ÍÀØ²  ÊÐÀÙ² Ë²ÊÀÐ²

Индрущук Татья-
на Николаевна

работает в Свято-
шинском районе
г. Киева с 1979 г.
Свой врачебный
путь начинала учас-
тковым врачом на
массиве Ново-Бели-
чи. Закончив клини-
ческую ординатуру, работала
начмедом в больнице № 26, за-
тем длительное время заведова-
ла терапевтическим отделением
в больнице № 26. В 2007 г.
снова вернулась в коллектив
поликлиники № 4 на массиве

²ÍÄÐÓÙÓÊ Òåòÿíà Ìèêîëà¿âíà,
завідувач терапевтичного відділення поліклініки № 4
Святошинського району

Ново-Беличи, где ус-
пешно совмещает ра-
боту заведующей тера-
певтическим отделени-
ем и доверенного вра-
ча для сотрудников.

Татьяна Николаев-
на пользуется большим
уважением средли кол-
лег и пациентов.

Это светлый, добрый, ком-
муникабельный человек, прин-
ципиальный и требовательный
руководитель. Благодаря лич-
ным качествам Татьяны Никола-
евны в коллективе создан очень
благоприятный микроклимат.

Л аврентьєва Тетяна Олек-
сандрівна народилася в

1938 р. у м. Ленін-
граді. Після закінчен-
ня Астраханського
медичного інституту у
1960 р. отримала при-
значення на роботу в
районну лікарню
м. Назрань, Чечено-
Інгушської АРСР.

З 1961 р. працюва-
ла в районній лікарні м. Носівка
Чернігівської області. З 1963 р.
працювала лікарем-фтізіатром
2-ої та 23-ої лікарні м. Києва.
З 1972 р. після закінчення
курсів спеціалізації працює

ËÀÂÐÅÍÒÜªÂÀ Òåòÿíà Îëåêñàíäð³âíà,
лікар-рентгенолог Київської міської клінічної лікарні швидкої
медичної допомоги

лікарем-рентгенологом. З січня
2001 р. працює в Київській

міській клінічній лі-
карні швидкої ме-
дичної допомоги.

За час роботи у
лікарні проявила себе
як відповідальний,
д и с ц и п л і н о ва н и й
лікар, уважна, кому-
нікабельна, ініціатив-
на, завзята і цілеспря-

мована у виконанні своїх обо-
в’язків, уміло використовує
накопичений досвід і знання,
користується авторитетом і по-
вагою у працівників лікарні та
хворих.

С ней интересно и приятно
как работать, так и отдыхать.
Всегда улыбчива, жизнерадост-
на, оптимистична, очень откро-
венна, горда своим тылом – пре-
красным единомышленником-
мужем, детьми, тремя очарова-
тельными внуками, которые
очень хотят быть похожими на
свою дорогую молодую
бабушку.

Индрущук Т. Н. является на-
ставником молодежи, охотно
делится своим опытом и знани-
ями с коллегами, на нее всегда
хочется равняться.

С авосько Іван Івано-
вич, 1947 р. н., у

1976 р. закінчив ліку-
вальний факультет Київ-
ського медичного інсти-
туту. Загальний медич-
ний стаж 45 років, стаж
роботи за фахом «ендо-
кринологія» – 33 роки.
Працює у відділенні за-
гальної ендокринної патології.
З 1996 р. лікар вищої категорії
за фахом «ендокринологія».

Савосько І. І. поєднує прак-
тичну роботу у клініці та полі-
клініці інституту з науковими
дослідженнями.

З 1998 р. є керівником виїз-
ної бригади і бере участь у ме-
дичному обстеженні за спіль-

ÑÀÂÎÑÜÊÎ ²âàí ²âàíîâè÷,
лікар-ендокринолог відділення загальної ендокринної патології
ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин
ім. В. П. Комісаренка АМН України»

ним українсько-
а м е р и к а н с ь к и м
проектом «Дослі-
дження раку та
інших захворювань
щитоподібної зало-
зи у мешканців
України в результаті
аварії на Чорно-
бильській АЕС»,

яке проводиться в рамках уго-
ди між Кабінетом Міністрів
України та урядом Сполучених
Штатів Америки з метою своє-
часного виявлення та лікування
захворювань щитоподібної за-
лози. За результатами роботи
опубліковано тези.

Савосько І. І. опублікував 10
робіт з питань клінічної ендо-

Б ерестецька Ла-
риса Семенівна

працює в закладах охо-
рони здоров’я понад
26 років, з них у Київ-
ській міській клінічній
лікарні № 7 15 років на
посадах лікаря-тера-
певта та завідувача те-
рапевтичного відді-
лення лікарні.

Грамотний, ініціативний,
дисциплінований, висококвалі-
фікований фахівець, з великими
практичними навичками в ро-
боті, почуттям відповідальності
за доручену справу.

Сумлінна, постійно підви-
щує свою професійну май-

стерність, бере
активну участь у
міських і районних
конференціях, кон-
курсах, часто не ра-
хуючись зі своїм осо-
бистим часом.

Має вищу квалі-
фікаційну категорію
лікаря за спеціальні-

стю «терапія».
Комунікабельна, чуйна, але

водночас і вимоглива до всіх без
винятку. Багато сил і енергії
приділяє вихованню молодих
спеціалістів. Наставник моло-
дих спеціалістів лікарської та
середньої ланки медичних пра-
цівників.

ÁÅÐÅÑÒÅÖÜÊÀ Ëàðèñà Ñåìåí³âíà,
завідувач терапевтичного відділення № 2
Київської міської клінічної лікарні № 7

В дитячій поліклі-
ніці № 5 Свято-

шинського району
м. Києва понад 30
років працює дільнич-
ний педіатр Сафроно-
ва Ніна Яківна. На
своїй дільниці вона
виростила не одне по-
коління.

Уважна, чуйна, небайдужа
до чужого горя. Лікар з великої
літери. Любить свою справу і

присвятила їй все своє
життя.

Діти та їхні батьки
поважають свого ліка-
ря за професіоналізм,
доброту, сумлінність,
уміння вчасно прийти
на допомогу, підтри-
мати, порадити.

Низький уклін їй
за її самовіддану працю, за
вірність клятві Гіппократа.

ÑÀÔÐÎÍÎÂÀ Í³íà ßê³âíà,
дільничний лікар-педіатр дитячої поліклініки № 5
Святошинського району

С вій трудовий шлях Пана-
сюк Оксана Миколаївна

розпочала у 1989 р. медичною
сестрою. Після закінчення
КМУ в 1991 р. працювала ліка-
рем-інтерном у Київському ме-
дичному інституті.

З 1997 р. працює на посаді
дільничного лікаря-терапевта
поліклініки № 4 Святошинсько-
го району м. Києва.

Панасюк О. М. за період ро-
боти в поліклініці проявила себе
як висококваліфікований, здіб-
ний, сумлінний співробітник, з

почуттям відповідальності за
свою справу.

Має хорошу теоре-
тичну та практичну
підготовку, вміє прий-
мати правильні рі-
шення.

Підвищує свій
освітній та кваліфіка-
ційний рівень, має
вищу кваліфікаційну
категорію, проявляє
інтерес до нового, по-
стійно використовує це в роботі.
З пацієнтами дуже уважна,

ÏÀÍÀÑÞÊ Îêñàíà Ìèêîëà¿âíà,
дільничний лікар-терапевт поліклініки № 4
Святошинського району

ввічлива, доброзичлива, пово-
диться коректно, із розумінням.
Ретельно веде медичну доку-
ментацію. Працює зібрано,

спокійно. За успіхи в
роботі їй неодноразо-
во оголошувались
подяки.

Оксана Миколаїв-
на в будь-який час
дасть добру пораду,
заспокоїть, прийде на
допомогу, отож і ко-
ристується великою
повагою і любов’ю

жителів мікрорайону і колег по
роботі.

кринології. З 1982 р. є довіре-
ним лікарем інституту.

За час роботи зарекоменду-
вав себе досвідченим фахівцем.
Користується повагою серед
співробітників та пацієнтів.
Проводить лікарське обстежен-
ня, консультує амбулаторних та
стаціонарних хворих в інсти-
туті, а також лікувальних закла-
дах м. Києва.

У 2005 р. адміністрацією та
профспілковим комітетом інсти-
туту нагороджувався грамотою
за багаторічну сумлінну працю,
впровадження сучасних методів
діагностики та лікування захво-
рювань ендокринної системи і
високу професійну майстер-
ність.

Р огальський Юрій Микола-
йович, 1937 р. н. (м. Київ),

у 1959 р. закінчив Київський ме-
дичний інститут ім. О. О. Бого-
мольця.

З 1960 по 1963 р. працював
лікарем-отоларингологом у
Смілянській районній лікарні.

З 1963 по 1966 р. – лікар-ото-
ларинголог у медсанчастині за-
воду ім. Ілліча (м. Жданов, нині
Маріуполь).

ÐÎÃÀËÜÑÜÊÈÉ Þð³é Ìèêîëàéîâè÷,
лікар-отоларинголог клінічної лікарні № 15
Подільського району

З 1966 по 1970 р. – заступ-
ник головного лікаря з експер-
тизи працездатності Бровар-
ської районної лікарні.

1970–1977 рр. – лікар-отола-
ринголог лікарні № 1 м. Києва.

З 1977 р. по теперішній час
працює у клінічній лікарні
№ 15 Подільського району
м. Києва лікарем-отоларин-
гологом.

Рогальському Юрію Мико-
лайовичу притаманні високі
ділові якості, самостійність у
прийнятті рішень, сумлінне ви-
конання розпоряджень керів-
ництва, комунікабельність,
чесність, ініціативність, відпо-
відальність. Уважний, поряд-
ний, постійно підвищує свій
професійний рівень.

Має вищу кваліфікаційну
категорію.
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Ãîëîñ³¿âñüêèé
1. Трусевич Ольга Миколаївна – ме-

дична сестра загальної практики по-
ліклініки сімейних лікарів «Корчувате»

2. Коломієць Валентина Михайлів-
на – старша операційна медична сестра
ЦРП Голосіївського району

3. Атаманчук Тетяна Миколаївна –
старша дільнична медична сестра дитя-
чої поліклініки № 1 Голосіївського
району

Äàðíèöüêèé
4. Владимирова Ніна Іванівна –

старша медична сестра операційного
відділення КМКЛ № 1

5. Марисенко Тетяна Петрівна – го-
ловна медична сестра Дитячої полі-
клініки № 1 Дарницького району
Äåñíÿíñüêèé

6. Касіч Віра Миколаївна – старша
медична сестра стоматологічного від-
ділення поліклініки № 2 Деснянського
району
Äí³ïðîâñüêèé

7. Шкандала Ольга Олексіївна –
старша медична сестра відділення транс-
фузіології КМКЛ № 3

8. Широкоступ Тетяна Григорівна  –
лаборант клініко-діагностичної лабора-
торії Дитячої поліклініки № 1 Дніпров-
ського району

9. Матвієнко Ірина Олександрівна –
дільнична медична сестра терапевтично-
го відділення № 2 поліклініки № 3
Дніпровського району
Îáîëîíñüêèé

10. Антонюк Ганна Григорівна  – го-
ловна медична сестра кардіологічного
відділення КМДКЛ № 1

11. Грисюк Наталія Анатоліївна – го-
ловна медична сестра поліклініки № 3
Оболонського району

Ïå÷åðñüêèé
12. Яловнюк Зоряна Степанівна –

медична сестра поліклініки № 1 Пе-
черського району
Ïîä³ëüñüêèé

13. Безнощук Галина Василівна – ме-
дична сестра поліклініки № 3 По-
дільського району

14. Шаргородська Наталія Вікторівна
– медична сестра операційно-перев’язоч-

ного блоку КМКЛ № 15
Ñâÿòîøèíñüêèé

15. Кондратенко
Алла Анатоліївна –
дільнична медична се-
стра ЦРП Свято-
шинського району

16. Гончарук Те-
тяна Миколаївна –
дільнична медична се-
стра Дитячої полі-
клініки № 4 Свято-
шинського району

17. Канічева Та-
мара Іванівна – опера-
ційна медична сестра
хірургічного відділен-
ня КМКЛ № 5

Ñîëîì’ÿíñüêèé
18. Бондарчук Лариса Антонівна –

медична сестра приймального відді-
лення стаціонару Дитячої клінічної
лікарні № 3

19. Федорець Неля Степанівна – медич-
на сестра пункту невідкладної медичної
допомоги Дитячої клінічної лікарні № 4

20. Онофрійчук Ірина Олександрівна
– медична сестра відділення реанімації
та інтенсивної терапії Київської міської
клінічної лікарні № 4
Øåâ÷åíê³âñüêèé

21. Чорна Раїса Іванівна – медична
сестра хірургічного відділення полі-
клініки № 5

22. Зайчук Наталія Тадеушівна – ме-
дична сестра гематологічного відділен-
ня № 2 КМКЛ № 9

23. Панченко Лідія Миколаївна – ме-
дична сестра Київської міської дитячої
клінічної інфекційної лікарні
Ì³ñüê³ óñòàíîâè

24. Логвиненко Оксана Володими-
рівна – медична сестра Київської міської
клінічної лікарні швидкої медичної до-
помоги

25. Гавриш Леся Петрівна – медична
сестра функціональної діагностики
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приймального
відділення Цен-
тру кардіології
та ревматології
Олександрів-
ської клінічної
лікарні м. Києва

26. Г р и г о -
ренко Олена
Сергіївна – ме-
дична сестра
інтенсивної те-
рапії для дорос-
лих Київської
міської клініч-
ної лікарні
« К и ї в с ь к и й
міський центр
серця»

27. Головач Анастасія Анатоліївна –
медична сестра інтенсивної терапії для
дорослих Київської міської клінічної лі-
карні «Київський міський центр серця»

28. Тичина Станіслава Іванівна –
старша медична сестра операційного
блоку ДУ «Науково-практичний медич-
ний центр дитячої кардіології та кардіо-
хірургії МОЗ України»

29. Лонська Віра Леонідівна – діль-
нична медична сестра лікарні для вче-
них НАН України

30. Жукова Світлана Андріївна –
старша медична сестра міжрайонної
МСЕК Солом’янського району

²íñòèòóòè ÀÌÍ
31. Рябченко Ніна Єфремівна – стар-

ша медична сестра загальнотерапевтич-
ного відділення ДУ «Інститут геронто-
логії АМН України»

32. Андрухович Алла Олександрівна
– старша медична сестра ДУ «Інститут
травматології та ортопедії АМН України»

З айчук Наталія Тадеушівна
працює маніпуляційною

медичною сестрою в одному з
найскладніших відділень лікар-
ні № 9. Юною дівчиною, після
закінчення медичного училища,
прийшла вона сюди. Поки що її
трудова книжка має лише один
запис про прийом на роботу.
Ось уже 15 років вона дарує

надію гематологіч-
ним хворим. Умілі
руки Наталії Тадеу-
шівни завжди вико-
нують призначення
лікаря вчасно та
професійно.

Вона показала
себе грамотним
спеціалістом, завж-

ди уважна, чуйна, дисципліно-
вана. Свої функціональні обо-
в’язки виконує на високому

рівні, постійно удоско-
налюючи свої вміння.
Бере активну участь у
громадському житті
лікарні.

Хворі та їхні рідні
вдячні їй за добре серце.
Щира посмішка сестри
милосердя допомагає
краще за будь-які ліки.

ÇÀÉ×ÓÊ Íàòàë³ÿ Òàäåóø³âíà,
маніпуляційна медична сестра гематологічного відділення № 2
Київської міської клінічної лікарні № 9

Работает у нас медсестрой девушка Света!
Несет она людям много добра и света,
Красива, умна, с пациентами вежлива всегда.
Медицину хорошо знает,
Докторам всегда помогает.
Профессиональна в работе, в жизни мила,
Всегда улыбается – чудо она.
Желаем ей счастья, здоровья, успеха,
Хорошей карьеры и долгие лета!

ÊÐÀÙ²  ÌÅÄÈ×Í²  ÑÅÑÒÐÈ
ÌÀÊÑÈÌËÞÊ Ñâ³òëàíà Ìèêîëà¿âíà,
старша медсестра терапевтичного відділення № 2
поліклініки № 2 Солом’янського району

33. Кузнецова Світлана Олександрів-
на – медична сестра клініки профзахво-
рювань ДУ «Інститут медицини праці
АМН України»

34. Герасименко Валентина Петрівна
– старша медична сестра діабетологіч-
ного відділення ДУ «Інститут ендокри-
нології та обміну речовин ім. В. П. Комі-
саренка АМН України»

35. Сидоренко Валентина Володими-
рівна – медична сестра поліклінічного
відділення ДУ «Національний інститут
раку»

36. Акіншина Тетяна Григорівна –
старша медична сестра відділення анес-

тезіології та інтенсив-
ної терапії № 2 ДУ
«Національний інсти-
тут раку»

37. Кочерган Ніна
Петрівна – старша ме-
дична сестра відділен-
ня гастроентерології
ДУ «Інститут педі-
атрії, акушерства та
гінекології АМН Ук-
раїни»

38. Гупалюк Ганна
Йосипівна – старша
медична сестра відді-
лення відновлюваль-
ної нейрохірургії ДУ
«Інститут нейрохірур-

гії АМН України»
39. Шадріна Зінаїда Миколаївна –

медична сестра санаторію-профілакто-
рію Національного медичного універси-
тету ім. О. О. Богомольця

40. Мацкевич Валентина Михайлівна
– головна медична сестра санаторію «Са-
лют» КМДСКМО
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Р
еформування економіки Украї-
ни, перехід до ринкових відно-

син, що неминуче зачіпає і соціаль-
ну сферу, в тому числі принципові
основи системи охорони здоров’я,
мають здійснюватися з урахуван-
ням ситуації в галузі, яка склалася
на сьогодні, та відповідати інтере-
сам усіх соціальних верств насе-
лення.

Головною метою соціального
розвитку в кожній державі є збере-
ження здоров’я людини, запобіган-
ня розвитку хвороб та інвалідності,
оскільки в системі людських цінно-
стей здоров’я має особливе значен-
ня – якщо воно втрачається або
значно погіршується – все інше
позбувається свого сенсу. Здоров’я
громадян значною мірою впливає
на процеси і результати економіч-
ного, соціального і культурного
розвитку країни, демографічну си-
туацію і стан національної безпе-
ки і є важливим соціальним кри-
терієм рівня розвитку і благополуч-
чя суспільства.

Недоліки чинної системи охо-
рони здоров’я, кардинальні зміни у
соціально-економічній сфері, неза-
довільна екологічна, критична
демографічна ситуація і незадов-
ільний стан здоров’я населення ви-
магають нагального розв’язання

Демографічне навантаження на
осіб працездатного віку є вкрай
несприятливим, особливо в сіль-
ській місцевості, де цей показник
майже в півтора раза більший, ніж
у містах.

Досягнуті спільними зусилля-
ми уряду і парламенту певні пози-
тивні зрушення у зміні показників
народжуваності, смертності немо-
влят і материнської смертності на-
віть малою мірою не можуть ком-
пенсувати демографічну кризу в
країні.

З метою пошуку шляхів
розв’язання цих проблем проведе-
но аналіз чинної системи охорони
здоров’я та особливостей її функ-
ціонування.

Потрібна

єдина політична воля

Система охорони здоров’я в
Україні – це комплексна галузь, яка
має ґрунтуватися на принципах
ефективної взаємодії багатьох цен-
тральних органів влади на рівні
багатьох міністерств і відомств, у
підпорядкуванні яких сьогодні пе-
ребуває 245 (або 8,8%) медичних
закладів (усього – 2782 заклади).
На їх утримання у 2009 році виді-
ляється майже 7% зведеного бюд-
жету охорони здоров’я (порівняно
з 11,4%, які надаються Міністер-
ству охорони здоров’я).

У Державному бюджеті Украї-
ни на 2009 рік загальний фонд зве-
деного бюджету охорони здоров’я
передбачено у сумі 29,96 млрд грн
зі збільшенням на 0,9 млрд грн
(3,3%) порівняно з 2008 роком.
На фінансування понад 900 за-
кладів охорони здоров’я, підпоряд-
кованих МОЗ, буде спрямовано
2,2 млрд грн.

Відповідно ефективна діяль-
ність галузі неможлива без належ-
ної взаємодії центральної влади та
органів місцевого самоврядування,
на рівні яких питома вага видатків
зведеного бюджету на охорону здо-
ров’я становить 81,6%.

Крім того, відповідно до Кон-
ституції України та Закону Украї-
ни «Про місцеве самоврядування»,
повноправними власниками біль-
шості закладів охорони здоров’я
первинного та вторинного рівня (до
яких, зокрема, відносять дільничні
лікарні, амбулаторії, районні,
міські лікарні), а також закладів
третинного рівня (обласні лікарні
та інші заклади обласного підпо-
рядкування) є відповідні місцеві
ради.

Тому здійснювати ефективну
реформу системи охорони здоров’я
неможливо без єдиної політичної
волі та розуміння мети і шляхів
реформування як органів централь-
ної законодавчої і виконавчої вла-
ди, так і органів місцевого самовря-
дування.

Без цього навіть значне збіль-
шення державного фінансування
галузі (майже у 5 разів лише з 2001
року) не призвело до істотних які-
сних змін у медичному забезпе-
ченні населення України.

Міжнародний досвід свідчить
про те, що збільшення фінансуван-
ня системи охорони здоров’я без її
структурних змін не призводить до
автоматичного якісного поліпшен-
ня системи.

Щоб забезпечити якість та до-
ступність надання медичної допо-
моги населенню, необхідно підви-
щити ефективність та раціональне
використання не тільки наявних
коштів, а й усіх наявних ресурсів
системи: насамперед кадрових і
матеріально-технічних.

Що гальмує подальший

розвиток охорони здоров’я

Мінімальна потреба галузі у
коштах для забезпечення населен-
ня країни якісною медичною допо-
могою в повному обсязі становить
понад 56,0 млрд гривень.

Враховано  на 2009 рік у Дер-
жавному  бюджеті України видат-
ки на охорону здоров’я в сумі
33,4 млрд грн (2008 р. – 32,1 млрд
грн), в т.ч.:

загальний фонд – 29,96 млрд
грн (2008 р. – 29,0 млрд грн),

спеціальний фонд – 3,4 млрд
грн (2008 р – 3,1 млрд грн), що ста-
новить 59,6% від потреби.

Видатки на охорону здоров’я на
душу населення у 2009 році стано-
витимуть за рахунок загального
фонду 646,1 грн, що на 24,1 грн
більше, як минулого року.

Виявлено суттєві системні не-
доліки галузі, які, зокрема, зумов-
лені положеннями чинного законо-
давства України. Серед яких – не-
достатність фінансування галузі;
відсутність інвестицій у матеріаль-
но-технічну базу; низький рівень
заробітної плати медиків; відсут-
ність вертикального управління
галуззю; відсутність чіткого розме-
жування первинного, вторинного
та третинного рівнів медико-сані-
тарної допомоги; низький рівень
надання первинної медико-санітар-
ної допомоги, особливо в сільській
місцевості, та відсутність чіткої
системи направлень з первинного
на інші рівні медичної допомоги.

У той же час результати інвен-
таризації мережі закладів охорони
здоров’я, яку ще проводить Кабі-
нет Міністрів України в цьому році,
свідчить про вкрай фрагментоване
і, як наслідок, неефективне викори-
стання наявних ресурсів системи
охорони здоров’я: надмірна три-
валість госпіталізації та надзвичай-
но високий відсоток необґрунтова-
ної госпіталізації – 67%;

– низький рівень надання вто-
ринної медико-санітарної допомо-
ги, коли населення змушене част-
ково або повністю оплачувати
необхідні ліки при загальнодержав-
ному декларуванні безоплатної
медичної допомоги;

– розпорошеність та неефек-
тивне використання ресурсів дру-
гого рівня медичної допомоги,
існування кількох паралельних си-
стем, підпорядкованих різним міні-
стерствам. В Україні понад 630
лікарень, що мають до 25 ліжок, які
об’єктивно не спроможні надавати
повноцінну допомогу населенню;

– недостатнє використання на-
укових потужностей медичних на-
вчальних закладів, які мають
постійно залучатися до надання
високоспеціалізованої медичної
допомоги населенню.

Аналізуючи основні причини,
що гальмують подальший розвиток
системи медичної допомоги, слід
виділити такі:

– положення частини третьої
статті 49 Конституції України,
відповідно до якого чинна мережа
державних і комунальних закладів
охорони здоров’я не може бути ско-
рочена. Сьогодні поки що не досяг-
нуто єдиної точки зору народних
депутатів України щодо необхід-
ності зміни цієї статті Конституції.
Це означає, що будь-які подальші
реформи системи охорони здоров’я
мають відбуватися з повним додер-
жанням її вимог;

– існує надмірна децентраліза-
ція управління, фрагментація
фінансових та майнових ресурсів
системи медичної допомоги, що
зумовлена особливостями Закону
України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні» та Бюджетного
кодексу України;

– недостатнє розуміння визна-
чених законодавством можливо-
стей, ролі та повноважень органів
місцевого самоврядування, які є
повноправними власниками пере-
важної більшості медичних за-
кладів, необхідності подальшого
вдосконалення системи медичної
допомоги. Через це на місцях фор-
мується політика вичікування
замість активної участі в удоскона-
ленні системи.

Усе це свідчить про необхід-
ність розробки та здійснення сис-
темної реформи в галузі охорони
здоров’я, виконавцями якої мають
бути всі рівні влади.

Головна мета

реформування

Міністерство залучило провід-
них фахівців України та врахувало
кращий міжнародний досвід під
час розробки Плану заходів щодо
подальшого розвитку системи ме-
дичної допомоги в Україні в умо-
вах фінансово-економічної кризи.

Це фактично комплексна про-
грама структурного упорядкуван-
ня системи на всіх її рівнях, яка
передбачає:

– чітке розмежування та опти-
мізацію функціонування первинно-
го і вторинного рівнів медичної
допомоги, а також вдосконалення
високоспеціалізованої медичної
допомоги;

– підвищення ефективності та
якості надання швидкої та не-
відкладної медичної допомоги;

– підвищення ефективності ви-
користання майнових, фінансових,
кадрових та інших ресурсів, залу-
чених у систему надання медичної
допомоги;

– запровадження нових методів
управління та нових підходів до
оплати видатків на гарантовані
державою безоплатні медичні по-
слуги.

Головною метою реформуван-
ня охорони здоров’я є підвищення
якості та доступності медичної до-
помоги. Тому міністерство розроб-
ляє та запроваджує систему моні-
торингу та оцінки якості послуг у
системі охорони здоров’я.

Для забезпечення підтримки
реформи суспільством, громадяна-
ми, заради яких функціонує систе-
ма охорони здоров’я, обов’язково
треба підвищувати рівень гро-
мадської обізнаності з питань
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актуальних проблем галузі, удоско-
налення організації і поліпшення її
діяльності. Щорічне збільшення
бюджетних видатків для галузі охо-
рони здоров’я без запровадження
ринкових економічних механізмів,
спрямованих на мотивацію медич-
них працівників до підвищення
якості послуг, які вони надають, не
дає можливості значно поліпшити
якість медичного обслуговування.

Здоров’я нації
Стан здоров’я населення Укра-

їни залишається незадовільним.
Показники загальної смертно-

сті населення вдвічі перевищують
показники країн ЄС, а показники
смертності населення у працезда-
тному віці – у 2–4 рази.

І хоч порівняно з 2007 роком по-
казники смертності населення зме-
ншилися, а показники народжува-
ності збільшилися (з 10,2, 2007 р.
– до 11, 2008 р. на 1000 населення),
демографічна ситуація залишаєть-
ся тривожною.

Залишається незмінною стру-
ктура причин смерті: хвороби си-
стеми кровообігу, новоутворення;
зовнішні причини смерті; хвороби
органів травлення; хвороби органів
дихання.

Крім того, стан здоров’я насе-
лення характеризують різке вира-
ження феномена чоловічої «над-
смертності», коли смертність чоло-
віків у середній віковій категорії
(25–44 роки) майже в 4 рази пере-
вищує смертність жінок анало-
гічного віку; низька очікувана три-
валість життя, в результаті чого
розрив із середньоєвропейськими
показниками становить понад 6,
а з показниками країн ЄС – понад
10 років; найвищий в Європі рівень
природного спаду населення, що
швидкими темпами веде до депо-
пуляції.

В ідкриваючи засідання,
Голова Верховної Ради

Володимир Литвин зазначив,
що тема зібрання «має стати
предметом всеукраїнської, за-
гальнодержавної розмови».
Насамперед для цього по-
трібна не констатація фактів
складного демографічного
стану, а осмислення, чому це
відбувається. Адже сьогодні,
незважаючи на гучність ре-
форм, медична галузь перебу-
ває в занедбаному стані, і за
медициною залишається не-
припустимо низький відсоток
фінансування. Проблема збе-
реження українського народу,
збереження його здоров’я, збе-
реження від фізичного вими-
рання, від моральної дегра-
дації має стати загальнонаціо-
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нальною і головною ідеєю вла-
ди. Збереження українського
народу в тому сенсі, що нас ма-
ють поважати, наголосив голо-
ва ВР, і ми маємо поважати
себе. Час уже перейти від
прийняття рішень на рішення,
«купи документів на перспек-
тиву» – до конкретних дій. Так,
медичне страхування необхід-
но розглянути передусім «че-
рез людину», через призму її
здоров’я, нової якості життя.

З доповідями про стан
справ в охороні здоров’я і шля-
хи подальшого поліпшення її
фінансування і реформування
виступили Міністр охорони
здоров’я України Василь Кня-
зевич і Голова Комітету Вер-
ховної Ради з питань охорони
здоров’я Тетяна Бахтеєва.

Ïðîäîâæåííÿ íà 6-³é ñòîð.
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подальшого розвитку системи ме-
дичної допомоги в Україні.

Першим кроком у реформі є
необхідність створення на рівні
міст і районів центрів первинної
медичної допомоги з повним адмі-
ністративним, фінансовим і функ-
ціональним розмежуванням їх
діяльності від вторинного рівня.

Удосконалення системи пер-
винної медико-санітарної допомо-
ги та її розвиток на засадах сімей-
ної медицини передусім передбачає
забезпечення доступу населення не
тільки міст, але й сіл та селищ до
кваліфікованої та сучасної медич-
ної допомоги, а також концентра-
цію уваги на заходах профілакти-
ки хвороб на рівні сімейного ліка-
ря. Планується, що кожні 1200–
2000 осіб буде обслуговувати один
сімейний лікар.

Чинна система державних
трансфертів до рівня села, селища
та міста не дає змоги забезпечити
якісну медичну допомогу на всіх
рівнях через розпорошення наяв-
них ресурсів. Тому необхідно
здійснити консолідацію коштів, що
виділяються на первинну медичну
допомогу, на рівні районних бюд-
жетів, бюджетів міст обласного
підпорядкування. Крім того, необ-
хідно збільшити обсяг фінансуван-
ня первинної допомоги по відно-
шенню до обсягів фінансування
вторинної медичної допомоги з
урахуванням реальних потреб на-
селення. Для цього потрібно вне-
сти відповідні зміни до Бюджетно-
го кодексу України.

Зазначені заходи дадуть мож-
ливість значно підвищити ефек-
тивність використання наявних
бюджетних коштів та підвищити
якість послуг навіть без збільшен-
ня обсягу фінансування.

Запровадження такої системи,
зокрема, вимагає:

– внесення відповідних змін до
статей 88, 89, 90 та 93 Бюджетного
кодексу України;

– зміни функціональної класи-
фікації видатків бюджету щодо роз-
межування функцій з надання пер-
винної та вторинної медичної до-
помоги;

– подальшого розвитку всіх
дозволених законодавством орга-
нізаційно-правових форм діяль-
ності лікарів загальної практики/
сімейних лікарів;

– прискорення підготовки необ-
хідної кількості лікарів сімейної
медицини за програмами, що вра-
ховують кращий світовий досвід та
подальшу перекваліфікацію ліка-
рів-терапевтів та лікарів-педіатрів
за спеціальністю «лікар загальної
практики/сімейний лікар».

Це вимагає від України термі-
нових дій. Тому Міністерство охо-
рони здоров’я розробляє плани по-
дальшого вдосконалення підготов-
ки та перепідготовки медичних
кадрів.

Реформування вторинного та
третинного рівнів медичної допо-
моги вимагає узгоджених дій цен-
тральної влади та місцевого само-
врядування для успішної оптимі-
зації мережі закладів вторинної і
третинної медичної допомоги.

Стаття 49 Конституції заборо-
няє нам скорочувати мережу наяв-
них комунальних медичних за-
кладів, але вона дозволяє змінюва-
ти їх спеціалізацію.

Необхідно визнати, що якісна
медична допомога не може надава-
тися в маленьких лікарнях з 25–40
ліжками. Такі лікарні не можуть
бути оснащені високотехнологіч-
ним та вартісним обладнанням у
жодній країні. Тому у світі про-
слідковується тенденція концент-
рації нових технологій у лікарнях,
які обслуговують щонайменше
150–200 тисяч осіб. Решта закладів
або закривається, або перепро-
фільовується в організації з надан-
ня медико-соціальних та реабіліта-
ційних послуг.

Сьогодні назріла необхідність
вдосконалити класифікацію ліка-
рень згідно з підходами, підтверд-
женими кращими міжнародними
практиками, і забезпечити функці-
ональну диференціацію лікарень,
що надають медичну допомогу в
гострих випадках, та лікарень, при-
значених для надання довготрива-
лої, реабілітаційної та медикосоці-
альної допомоги.

Подальша спеціалізація ліка-
рень вторинного рівня відбувати-
меться з підвищенням якості
медичної допомоги та збереження
рівня їх доступності на основі за-
провадження нових форм господа-
рювання медичних закладів та
утворення міжтериторіальних
об’єднань лікарень на міському та
районному рівні на основі відповід-
них положень Господарського ко-
дексу України та Закону України
«Про місцеве самоврядування».

Частина лікарень – учасниць
таких об’єднань за необхідністю
буде реорганізовуватися в лікарні
соціального та сестринського до-
гляду, реабілітаційні центри, денні
стаціонари, госпіси тощо.

Назріло також питання вдоско-
налення використання системи на-
правлень між первинною, вторин-
ною та третинною медичною допо-
могою та запровадження чіткої і
прозорої системи черговості надан-
ня медичних послуг.

Для підвищення якості підго-
товки медичних кадрів і підвищен-
ня ефективності наукових дослі-
джень ми також плануємо створен-
ня університетських лікарень на
базі обласних лікарень та медичних
університетів з метою забезпечен-
ня надання високоспеціалізованої
(третинної) медичної допомоги.

Удосконалення потребує і сис-
тема надання швидкої та невідклад-
ної медичної допомоги.

В умовах фінансово-економіч-
ної кризи ми маємо створити
єдину загальнодержавну систему
екстреної медичної допомоги та за-
безпечити координацію діяльності
і наступність у наданні медичної
допомоги за надзвичайних ситу-
ацій.

Екстрена медична допомога
має бути доступною, що означає
забезпечення доїзду відповідних
бригад до пацієнтів у межах 10-ти
хвилин в містах та 20-ти хвилин у
сільській місцевості.

Медичне страхування

Щодо проблеми запровадження
медичного страхування… Розвиток
інституту соціального медичного
страхування ми розглядаємо як
одну з перспективних і невід’ємних
складових комплексної програми
розвитку системи охорони здоро-
в’я. Однак, на жаль, лише за допо-
могою запровадження одного цьо-
го інструменту ВСІ проблеми га-
лузі розв’язані не будуть.

Принциповою особливістю
обов’язкового медичного страху-
вання є узгодження обсягів держав-
них гарантій щодо надання медич-
ної допомоги з фінансовими ресур-
сами системи. Перед нами стоїть
надзвичайно складне й надзвичай-
но важливе завдання щодо розроб-
ки та затвердження обсягу держав-
них гарантій надання громадянам
України безоплатної медичної до-
помоги, який буде переглядатися
щорічно одночасно із прийняттям
Закону про Державний бюджет з

урахуванням обсягів видатків на
охорону здоров’я.

Упорядкування надання плат-
них послуг, що не входять до гаран-
тованого державою обсягу безо-
платних медичних послуг, – одне із
найболючіших питань системи охо-
рони здоров’я. Необхідність додер-
жання положень статті 49 Консти-
туції України вимагає від нас забез-
печення оптимізації та прозорості
механізмів часткової та повної пря-
мої оплати витрат на надання ме-
дичних послуг пацієнтами, а також
механізмів добровільного медично-
го страхування.

На сьогодні в державі існує
кілька підходів щодо запроваджен-
ня системи обов’язкового медично-
го страхування:

– з можливим залученням стра-
хових компаній;

– шляхом об’єднання соціаль-
ного медичного страхування та за-
гальнообов’язкового державного
соціального страхування у зв’язку
з тимчасовою втратою працездат-
ності;

– запровадження медичного
страхування як окремого виду со-
ціального страхування з відповід-
ною системою управління на
тристоронній основі сторонами
соціального партнерства.

Кожен із запропонованих варі-
антів має свої переваги та недоліки,
про які вже багато дискутували
протягом останніх десяти років.
Разом з тим, концептуальна неви-
значеність у державі щодо основ-
них засад запровадження обов’яз-
кового медичного страхування
унеможливлює прийняття відпо-
відного законопроекту.

Перехід до медичного страху-
вання найчастіше критикується за
неефективність з точки зору адмі-
ністративних витрат. Проте багато
в чому розв’язання цієї проблеми
залежить від схеми організації си-
стеми страхування. Вважаємо, що
в сучасних умовах найбільш прий-
нятною для України є централізо-
вана модель з окремим фондом. Це
зумовлене тим, що медичне стра-
хування має свої характерні риси
та особливості. Медичне страху-
вання, на відміну від усіх інших
видів соціального страхування, має
охопити практично все населення,
а не лише працюючих або пенсіо-
нерів, та передбачає надання ква-
ліфікованої медичної допомоги, а
не здійснення грошових виплат.
Тому на початковому етапі запро-

вадження системи медичного стра-
хування для забезпечення чіткого
державного контролю за коштами
медичного страхування, що особ-
ливо важливо для кризового та
посткризових періодів, забезпечен-
ня найбільш гнучкого та оператив-
ного управління системою та ство-
рення потужної системи контролю
та експертизи якості надання ме-
дичної допомоги й використання
страхових коштів доцільно перед-
бачити створення Фонду медично-
го страхування як державної уста-
нови, положення про який затвер-
джуватиме Кабінет Міністрів
України.
Передумови запровадження

страхування

У подальшому при відпрацю-
ванні всіх функціональних та орга-
нізаційних елементів можливим
буде перехід до управління Фондом
на паритетних засадах сторонами
соціального партнерства, а саме –
державою, роботодавцями та пред-
ставниками застрахованих.

Для переходу до системи ме-
дичного страхування спочатку не-
обхідно вжити заходів щодо рефор-
мування галузі.

Крім того, беручи до уваги на-
явний міжнародний досвід, слід
згадати й про те, що світова фінан-
сово-економічна криза є не найкра-
щою умовою для запровадження
обов’язкового медичного страху-
вання. Тому, приймаючи законо-
проект щодо запровадження систе-
ми обов’язкового медичного стра-
хування, слід на певний період
відстрочити його введення в дію та
передбачити необхідність започат-
кування державних закупівель ме-
дичних послуг на контрактній ос-
нові в рамках бюджетної моделі
фінансування.

Отже, незалежно від обраної
моделі запровадження обов’язково-
го соціального медичного страху-
вання, реформа системи охорони
здоров’я передбачає необхідність її
глибокої системної перебудови.
Тому поки триватимуть необхідні
та плідні обговорення моделей
страхування, найбільш прийнятних
для України, Міністерство охоро-
ни здоров’я працюватиме разом з
органами місцевого самоврядуван-
ня над створенням усіх необхідних
передумов для їх запровадження.

Ми твердо переконані, що всі
наші сьогоднішні дії та плани є ре-
альними для подальшого ефектив-
ного розвитку медичної галузі.

Çàê³í÷åííÿ, ïî÷àòîê íà 5-³é ñòîð.
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С
ьогодні ми повинні
чесно й відверто сказа-

ти громадянам України про
стан галузі охорони здоро-
в’я. І найголовніше – відпо-
вісти на запитання: яким
чином її потрібно реформу-
вати, щоб населення Украї-
ни перестало скорочуватися
майже на півмільйона осіб
щороку, щоб ми змогли зу-
пинити епідемії ВІЛ/СНІДу
й туберкульозу, рятувати
людей від серцево-судин-
них, онкологічних захворю-
вань, зберегти здоров’я на-
ших дітей.

Сьогодні я, як ініціатор
проведення парламентських слухань, споді-
ваюся не просто почути позицію народних
депутатів, уряду, Академії медичних наук і ме-
дичної громадськості, але й прийняти рішен-
ня, які в підсумку відтворяться в конкретних
законах, постановах і указах.

ÒÅÒßÍÀ ÁÀÕÒÅªÂÀ: Ìåäèöèíà íå òà ãàëóçü,
ùî ìîæå ïî÷åêàòè äî «êðàùèõ ÷àñ³â»

У чому вихід

із ситуації

Ситуація, що за останні
роки склалася в охороні
здоров’я, – надкритична.

Наші співгромадяни
живуть у середньому на 12–
14 років менше, ніж у євро-
пейських країнах;

щогодини вмирає
86 осіб, а народжується
тільки 52;

щодві години вмирає
одна дитина у віці до 1 року;

Україна «лідирує» се-
ред країн СНД за показни-
ками захворюваності на ту-
беркульоз, серцево-судинні

недуги, з травматизму, інвалідності.
Це страшні факти, за якими долі й життя

тисяч людей.
І ми, представники влади, опозиції, ко-

аліції, не маємо права заплющувати на це очі
й нічого не робити.

З 1991 року Україна скочується в демо-
графічну прірву. У 1999 р. українців було
52 млн. Через 10 років нас уже 46 млн.

За десять років країна втратила 6 млн осіб
(що дорівнює населенню таких країн, як Да-
нія, Грузія, Фінляндія, Норвегія).

За прогнозом, через наступні 10 років в
Україні будуть проживати 36–38 млн, а якщо
така динаміка збережеться, то через 50 років
українців залишиться 20 млн.

У країнах Європи кількість населення
неухильно зростає.

Про тривалість і якість життя в Європі й
в Україні нічого й говорити.

Так, стан української охорони здоров’я
катастрофічний. Але наша мета – знайти
вихід.

Для цього передусім необхідно розібра-
тися в причинах критичної ситуації в галузі.

На мою думку, їх три.
По-перше, – це відсутність у вищого

керівництва країни розуміння того ступеня
загрози, що несе в собі демографічна криза.

По-друге, – це хронічне недофінансуван-
ня галузі й украй неефективне й нераціональ-
не використання бюджетних ресурсів, що
виділяються.

Близько 80% усіх коштів витрачається на
спеціалізовану стаціонарну допомогу. Ще
близько 15% іде на амбулаторну спеціалізова-
ну допомогу й тільки 5% – на первинну. У той
час як повинно бути з точністю до навпаки.

По-третє, – це відсутність у суспільстві
ідеї здоров’я й свідомого становлення гро-
мадян до необхідності його збереження і
зміцнення.

В основі всіх зазначених проблем лежить
хронічне запізнювання із прийняттям стра-
тегічно важливих рішень, зокрема щодо ре-
форми фінансування галузі.

Це наша спільна провина – і народних
депутатів, і Міністерства охорони здоров’я,
і представників науки й громадськості.

За всі 18 років незалежності ми не про-
вели жодної комплексної реформи в охороні
здоров’я, хоча в цьому є велика потреба.

Зокрема, давно назріла необхідність
впровадження медичного страхування.

Чинна система призвела до того, що 90%
усіх витрат на медицину ідуть на мізерну
зарплату лікарів та комунальні платежі, на
інші 10% – лікуються люди.

Ïðîäîâæåííÿ íà 7-³é ñòîð.
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Лікар – одна з найбільш низькооплачу-
ваних спеціальностей, а вчитися потрібно
сім-вісім років. Якщо раніше конкурси
вступників до медичних ВНЗ перевищували
10–12 осіб на місце, то нині це 2–3, а в дея-
ких закладах навіть недобір.

Однією із причин цього є відсутність
матеріальної мотивації до праці медичного
працівника. Заробітна плата українських
лікарів межує з убогістю. Наші лікарі зароб-
ляють менше американських у 70 разів, мен-
ше італійських – у 30, менше білоруських –
у 5 разів. Хоч за фаховою майстерністю їм
не поступаються. Однак як можна вимагати
від наших лікарів надавати медичну допомо-
гу на сучасному рівні, якщо в лікарнях стоїть
устаткування, яке в європейських країнах
уже давно є музейним експонатом?

Важливою причиною критичної ситуації
в галузі є відсутність ідеї здоров’я, мотивації
до його збереження. Ми зосередили всі свої
зусилля на лікуванні вже хворих і продов-
жуємо ігнорувати профілактику. Не піклує-
мося про збереження здоров’я ще поки здо-
рових людей, а їх із кожним роком стає все
менше й менше.

Для того щоб змінити ситуацію в меди-
цині, потрібно передусім набратися сміли-
вості й нарешті визнати, що чинна в Україні
система охорони здоров’я не в змозі задо-
вольнити запити громадян на медичну допо-
могу, у держави немає можливості фінансу-
вати медицину в обсягах, що забезпечать кон-
ституційні гарантії.

Незважаючи на встановлену норму статті
12 Основ законодавства України про охоро-
ну здоров’я, згідно з якою «державна полі-
тика охорони здоров’я забезпечується бюд-
жетними асигнуваннями в розмірі не менш
10% національного валового доходу», за ос-
танні 10 років найвищий показник фінансу-
вання досягав 3,4%. У країнах Євросоюзу на
потреби охорони здоров’я виділяється в се-
редньому – 9% від ВВП (у Німеччині – 11%,
у Франції – 10%).

Потрібна нова модель

фінансування галузі

Нам потрібно ухвалити рішення щодо
переходу до принципово нової моделі фінан-
сування галузі й впровадження в Україні ме-
дичного страхування. Якщо сьогодні не за-
безпечити додаткові джерела фінансування
медицини, ситуація розвиватиметься непрог-
нозовано. У суспільстві склалося позитивне
ставлення до необхідності впровадження
медичного страхування.

На користь цього свідчить також досвід
країн, які відносно недавно перейшли до
моделі страхової медицини, як, наприклад,
Республіка Молдова.

За останні роки до парламенту було по-
дано безліч законопроектів про обов’язкове
медичне страхування.

Однак всі вони зазнавали критики, у тому
числі й з боку уряду, хоча ми так і не дочека-
лися за всі ці роки від нього жодного законо-
проекту.

Це мене дотепер дивує. Невже в Кабінеті
Міністрів працюють люди, яких влаштовує
те, що діється в медицині?

Звичайно, впровадження обов’язкового
медичного страхування – не панацея. Одним

Çàê³í÷åííÿ, ïî÷àòîê íà 6-³é ñòîð.
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У
 своєму виступі народний
депутат України, голова під-

комітету з питань медичного стра-
хування та контролю за виконан-
ням державних програм у галузі
охорони здоров’я Комітету ВР Ук-
раїни з питань охорони здоров’я
Раїса Сорочинська-Кириленко
(фракція БЮТ) звернула увагу на
те, що за роки незалежності так і
не вдалося провести реформуван-
ня системи охорони здоров’я, ско-
ріше, спостерігаємо її руйнування.
Відсутність страхової системи ста-
ла гальмом розвитку вітчизняної
охорони здоров’я. Час перейняти
європейський досвід, адже ідея
медичного страхування проста і дає
можливість кожній людині за не-
значну частку своїх доходів скори-
статися безкоштовною медичною
допомогою.

Міністр охорони здоров’я Ав-
тономної Республіки Крим Сергій
Доніч розглянув стан охорони здо-
ров’я автономії в аспекті всеукраї-
нської системи збереження здоро-
в’я. Він зазначив, що прийняття
закону про обов’язкове соціальне
медичне страхування є дуже на
часі. Сергій Доніч зупинився на де-
яких моментах, які треба врахува-
ти під час прийняття закону. Так,
понад 80% відпочивальників у
Криму є мешканцями України, але
ми стикаємося, за словами мініст-
ра, з проблемою, коли йде так зва-
на прихована війна на дорогах: у
курортний період щодня 4–5 смер-
тей, до стаціонарів надходить до 20
постраждалих, реєструють понад
50–60 амбулаторних звернень
тощо. За відсутності страхової ме-
дицини всі затрати з лікування цих
людей лягають на бюджет автоно-
мії. Введення загальнообов’язко-
вого медичного страхування

законом про медичне страхування всі про-
блеми галузі не розв’язати, але не досягає
успіху тільки той, хто нічого не робить.

Прийняття такого закону дасть поштовх
для розв’язання багатьох питань, включаю-
чи підвищення зарплат медпрацівникам, за-
хист прав пацієнтів і т.д. Ці проблеми не
вдається розв’язати окремо, тому що вони
взаємозалежні й вимагають системного, ком-
плексного реформування. Це можливо тільки
шляхом «задіяння» страхової медицини.

Сьогодні в парламенті є 4 законопроекти
про страхову медицину. На жаль, розгляда-
ючи ці проекти в Комітеті, ми не змогли
підтримати жоден із них.

Тому було ухвалено рішення разом із
МОЗ, членами Дорадчої ради при Комітеті,
громадськими організаціями розробити нову
законодавчу базу охорони здоров’я. Мова йде
про проект Закону «Про фінансування охо-
рони здоров’я й обов’язкове соціальне ме-
дичне страхування». Головне питання про
статус організації, що буде проводити стра-
хування, розв’яжуть голосуванням народні
депутати.

Одноголосно було визначено рішення
про те, що такою організацією буде Фонд
обов’язкового медичного страхування Украї-
ни з державним статусом. А вся система ме-
дичного страхування перебуватиме в підпо-
рядкуванні Кабінету Міністрів, що призна-
чає керівника Фонду, і діятиме під контро-
лем Верховної Ради.

Ми переконані, що впроваджувати сис-
тему обов’язкового медичного страхування
без комплексного розгляду всієї системи
фінансування охорони здоров’я неможливо.

Державне фінансування медицини має
зберегтися, а страхові внески – це додаткове
й цільове джерело засобів. Ніхто не знімає з
держави відповідальності за здоров’я грома-
дян. Особливо малозабезпечених, пенсіо-
нерів, інвалідів і дітей.

Дуже важливо, щоб люди розуміли: коли
в них у руках буде поліс медичного страху-
вання, за їхньою спиною стоятиме держава
в особі Державного страхового фонду.

Кожний застрахований уже не повинен
платити за ту чи ту медичну послугу, і ніхто не
може йому відмовити в ній, тому що вартість
послуги буде відшкодовувати держава.

Хочу підкреслити, що ніхто не збираєть-
ся брати внески на страхування безпосеред-
ньо з людей. Це функція роботодавців і дер-
жави.

Переваги страхової медицини

очевидні всім

Два дні тому ми провели наукову кон-
ференцію, що одностайно підтримала про-
ект Закону «Про фінансування охорони
здоров’я й обов’язкове соціальне медичне
страхування».

Сьогодні я заявляю про реформу з пар-
ламентської трибуни перед учасниками слу-
хань і прошу зал підтримати наш Комітет у
цьому починанні.

Профільний Комітет одностайно, незва-
жаючи на партійну приналежність, підтри-
мує введення обов’язкового медстрахування
й підтримує законопроект.

Ми всі прекрасно розуміємо, що країна
переживає не кращі часи й перебуває в умо-
вах кризи. Але медицина – не та галузь, що
може почекати до «кращих часів» або за ра-
хунок якої влада може заощаджувати!

розв’яже ці проблеми і сприятиме
наповненню бюджету АР Крим.

У своєму виступі віце-прези-
дент Академії медичних наук Ук-
раїни Юрій Зозуля зазначив, що
АМН постійно приділяє увагу
організаційним та науковим питан-
ням охорони здоров’я. Основна
мета реформування галузі охорони
здоров’я на сучасному етапі роз-
витку країни – це підвищення ефек-
тивності використання ресурсів,
створення прозорої схеми надхо-
дження і використання коштів
тощо. На думку вченого, потребує
перегляду і узгодження зі страхо-
вою медициною вітчизняна подат-
кова система.

Жменькою доброго зерна в роз-
будову охорони здоров’я країни
назвала нинішні парламентські
слухання народний депутат Украї-
ни, секретар Комітету ВР України
з питань охорони здоров’я Лілія
Григорович (фракція НУ НС). Вона
висловила сподівання, що нарешті
буде покладено край парадоксу,
коли в нашій державі є найкраща в
світі конституція, проте вона не має
механізмів дії.

Цікавим з точки зору досвіду
був виступ директора Національно-
го науково-практичного центру ур-
гентної медицини з м. Кишинева
(Республіка Молдова) професора
Георгія Чобану, який розповів про
досвід роботи в умовах обов’язко-
вої страхової медицини, що в країні
діє вже з 2004 року (виступ буде
опубліковано). За його словами,
система обов’язкового страхуван-
ня не лише зберігає державний
принцип охорони здоров’я, але, ма-
ючи великі соціальні компоненти,
«підказує і нові механізми фінан-
сування медичної галузі». Сьогодні
вартість страхового поліса для того,
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хто не працює, становить 244 до-
лари, але за рішенням уряду він має
знижку 50%, якщо закупить поліс
до 31 березня. Для контролю за ви-
користанням страхового фонду в
Молдові створено адміністративну
раду за участю членів уряду і пар-
ламенту. Впровадження системи
обов’язкового медичного страху-
вання дало можливість збільшити
бюджет в 4 рази. Крім того, спос-
терігаються помітні позитивні змі-
ни і в стані здоров’я людей – на 10%
зменшилася смертність від серце-
во-судинних захворювань, які по-
сідають одне з перших місць серед
причин смерті пацієнтів.

Народний депутат України, го-
лова підкомітету з питань плану-
вання бюджетних програм та кон-
тролю за використанням бюджет-
них коштів в охороні здоров’я Ко-
мітету ВР України з питань охоро-
ни здоров’я Валерій Коновалюк
(фракція Партії регіонів) торкнув-
ся наболілого питання – скорочен-
ня середньої тривалості життя лю-
дей, мізерних асигнувань на утри-
мання хворого в лікарні, на його
харчування: «Ми прирікаємо на-
ших людей на животіння». Серед
кричущих проблем народний депу-
тат назвав і закупівлю лікарських
субстанцій, прострочених ліків чи
застарілої техніки, тендерні за-
купівлі медичних препаратів та
апаратури, що нерідко є засобом
відмивання державних коштів.
Будь-які реформи, переконаний
Валерій Коновалюк, мають почина-
тися з наведення порядку.

Ректор Донецького медунівер-
ситету імені М. Горького академік
Валерій Казаков звернув увагу на
недофінансування медичних ВНЗ,
які готують майбутні кадри для
галузі. Приміром, «бюджетні» сту-
денти вчаться за рахунок «контрак-
тників». За їхній же рахунок
здійснюється і господарська діяль-
ність ВНЗ.

Предметним був виступ на-
чальника Управління охорони здо-
ров’я Житомирської ОДА Олексан-
дра Толстанова. Щодо фінансуван-
ня, то на Житомирщині гроші
йдуть за пацієнтом, а не фінансу-
ють сам заклад, також розроблено
стандарти фінансування за 15 но-
зологіями. Чималі кошти вклада-
ють у регіоні в репродуктивне здо-
ров’я, про що свідчить один із кра-
щих у країні Центр охорони здоро-
в’я матері і дитини в Житомирі.
Економію коштів дасть і розподіл
між первинним і вторинним рівнем
медичної допомоги. Стосовно
обов’язкового медичного страху-
вання, зазначив Олександр Толста-
нов, то досвід лікарняних кас регіо-
ну свідчить на користь страхової
медицини.

Про медичне страхування насе-
лення та співпрацю з лікувальни-
ми закладами розповів присутнім
генеральний директор вітчизняної
страхової компанії «Нафтогаз-
страх» Олександр Капшук.

Підтримав проект реформуван-
ня галузі і медичного страхування
міський голова м. Вознесенська
(Миколаївщина) Юрій Гержов. Він
також зазначив, що міська лікарня
уже успішно працює на засадах
медичного страхування, і запропо-
нував провести страховий експери-
мент в умовах страхової медицини
на основі Вознесенської міської
лікарні.

Народний депутат Володимир
Карпук (фракція НУ НС) підтримав
проект, проте зазначив, що за такі
зарплати, які є в медиків, реформи
проводити складно. На його дум-
ку, політична стабільність є необ-
хідною умовою позитивних змін,

також потрібно прийняти пакет до-
кументів про лікарські засоби, про
забезпечення статті 49 Конституції
України тощо.

Обговорюючи проект, народ-
ний депутат України Олег Зару-
бінський (блок Литвина) зауважив,
що недостатньо стояти на правиль-
ному шляху, по ньому треба йти.
Він також застеріг, аби функціоне-
ри від медицини, які не завжди
діють на благо громадян, не під-
лаштували законопроект під себе.

Подякував Тетяні Бахтеєвій за
співпрацю від імені Київської
організації роботодавців її голова
Володимир Симоненко. Підтриму-
ючи проект, він сказав, що запро-
вадження медичного страхування
сприятиме вільному обігу коштів в
охороні здоров’я, конкуренції і по-
ліпшенню якості медичних послуг.

Практично підсумовуючи захід,
заступник голови Комітету з пи-
тань охорони здоров’я Віктор Корж
(фракція Партії регіонів) зазначив,
що всі учасники парламентських
слухань констатували необхідність
реформування охорони здоров’я,
зосереджували уваги на невідклад-
ному розв’язанні наявних проблем.
На його думку, досягти кардиналь-
них позитивних змін в охороні здо-
ров’я можна лише завдяки урегу-
льованому, комплексному, законо-
давчо визначеному переходу самої
системи охорони здоров’я на новий
якісний рівень. Саме такий підхід
і покладено в основу законопроек-
ту про фінансування та загально-
обов’язкове медичне страхування в
Україні.

Загалом парламентські слухан-
ня пройшли в конструктивному
руслі, присутні дійшли спільної
думки щодо нагальності реформу-
вання охорони здоров’я і введення
медичного страхування в Україні та
підтримали прийняття відповідних
законопроектів найближчим часом.

Звіт підготували

М. Берник,

Л. Польова-Саханда

(«Ваше здоров’я», № 21 (988))

Доповіді Міністра охорони здоров’я Василя Князевича

та Голови Комітету Верховної Ради з питань охорони

здоров’я Тетяни Бахтеєвої всебічно обговорили народні

депутати, учасники парламентських слухань.
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П рокуратурою міста Києва

за дорученням Генеральної
прокуратури України розглянуто
Ваш лист щодо затримок із ви-
плати заробітної плати, право-
мірності припинення виплат пра-
цівникам медичних установ 50%
надбавки за складність та напру-
женість праці.

Встановлено, що прострочена
заборгованість із виплати заробі-
тної плати працівникам медичних
установ відсутня. На поточні роз-
рахунки із заробітної плати фі-
нансування надходить своєчасно.

Крім того, постановою Кабі-
нету Міністрів України від
30.08.02 № 1298 «Про оплату
праці працівників на основі Єди-
ної тарифної сітки розрядів і ко-
ефіцієнтів з оплати праці праців-
ників установ, закладів та органі-

Р еагуючи на звернення
Київської міської

профспілки працівників
охорони здоров’я стосов-
но неналежного функціо-
нування лікувально-про-
філактичних закладів, під-
порядкованих Головному
управлінню охорони здо-
ров’я та медичного забез-
печення, а саме: затримки
у виплаті зарплати, неви-
плати надбавок за склад-
ність, інтенсивність та на-
пруженість у роботі відпо-
відно до Наказу Міністер-
ства праці та соціальної
політики України і Міні-
стерства охорони здоров’я
України від 5.10.2005 р.

№ 308/519 «Про впоряд-
кування умов оплати праці
працівників закладів охо-
рони здоров’я та установ
соціального захисту насе-
лення», заборгованості за
комунальні послуги, ме-
дикаменти та продукти
харчування для хворих,
примусове підписання го-
ловними лікарями установ
контрактів Прокуратура
м. Києва, провівши пере-
вірку, надала на адресу
Київської міської проф-
спілки працівників охоро-
ни здоров’я відповідь, з
якою ми хочемо Вас, ша-
новні медпрацівники,
ознайомити.
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Голові Ради Київської міської профспілки
працівників охорони здоров’я
Канаровській Л. В.

зацій окремих галузей бюджетної
сфери» надано право керівникам
бюджетних установ надавати пра-
цівникам матеріальну допомогу, в
тому числі на оздоровлення, не
більше ніж один посадовий оклад
на рік, встановлювати надбавки за
високі досягнення у праці, за
складність та напруженість, за-
тверджувати розміри преміюван-
ня працівників у межах коштів на
оплату праці. Надбавки не є обо-
в’язковими та мають стимулюю-
чий характер.

Таким чином, встановлення та
виплата надбавок проводиться ке-
рівниками медичних установ у ме-
жах фонду на оплату праці, затвер-
дженого у відповідних кошторисах
доходів і видатків, який формуєть-
ся на підставі бюджетних запитів
цих установ.

Разом з цим, відповідно до
рішення «Про бюджет міста Києва
на 2009 рік» від 06.03.09 у фонді
оплати праці працівників галузі
«охорона здоров’я» передбачені
кошти для виплати стимулюючих
виплат в середньому 20% від поса-
дових окладів працівників цієї галузі.

Крім того, встановлено, що Те-
риторіальною державною інспек-
цією праці в м. Києві проведено
перевірку додержання трудового
законодавства у Головному
управлінні охорони здоров’я та
медичного забезпечення. Фактів
застосування контрактної форми
трудового договору з керівниками
лікувально-профілактичних за-
кладів не встановлено.

Одночасно, у зв’язку з виявле-
ними порушеннями вимог
ст. 116 КЗпП України, в частині не-
своєчасної виплати розрахунку
при звільненні працівників сто-
совно начальника Головного уп-
равління охорони здоров’я та ме-
дичного забезпечення складено ад-
міністративний протокол.

Заст. прокурора м. Києва

В. Горан

На зростання рівня захворюваності
та смертності від туберкульозу

впливає бідність населення, збільшення
неконтрольованих міграційних процесів
та кількості людей, що перебувають у
місцях позбавлення волі, розповсюджен-
ня ВІЛ-інфекції, низькій рівень обізна-
ності населення з питань епідеміології
туберкульозу.

З огляду на невідкладність завдань
боротьби з туберкульозом, у Товаристві
Червоного Хреста України було розроб-
лено довгострокову, розраховану майже
на 15 років, Міжнародну гуманітарну
програму «Червоний Хрест проти тубер-
кульозу та СНІДу». Мета цієї програми
– допомогти державі приборкати епіде-
мію туберкульозу та стабілізувати ситу-
ацію з ВІЛ/СНІДу.

В рамках програми протидії туберку-
льозу Червоний Хрест м. Києва постійно
проводить серед учнівської та студент-
ської молоді санітарно-просвітню робо-

ту щодо профілактики туберкульозу та
ВІЛ/СНІДу, широкомасштабні інфор-
маційні заходи з роздачею тематичних
буклетів, а також надає різноманітну со-
ціальну підтримку найбільш уразливим
верствам населення столиці.

«Зупинимо туберкульоз!» – під таким
гаслом проведено в районних організа-
ціях Червоного Хреста м. Києва низку
санітарно-просвітницьких та інформа-
ційних заходів, щоб привернути увагу
громадськості та влади до проблем бо-
ротьби з туберкульозом.

Тому саме 24 березня ц.р. у Міжна-
родний день боротьби з туберкульозом
волонтери та патронажні сестри Черво-
ного Хреста Дніпровського (голова –
Райда М. М.) та Деснянського (голова
Лахно В. П.) районів обійшли вулиці,
відвідали районні парки, ринки
«Юність» та «Троєщина», інші місця
скупчення великої кількості людей на
Лівобережжі і провели серед населення

велику інфор-
маційну роботу
з розповсю-
дженням близь-
ко 5 тисяч тема-
тичних букле-
тів, бесідами
щодо здорового
способу життя.

І невипадко-
во саме з ініціа-
тиви червоно-
хрестівців з’я-
вилася пропози-
ція присвятити
черговий Все-
у к р а ї н с ь к и й

місячник Червоного
Хреста, який проходив
з 4 квітня по 4 травня,
широкомасштабним
доброчинним заходам
під гаслом «Разом з
Червоним Хрестом
проти туберкульозу»,
спрямованим на що-
денну боротьбу з цією недугою. У такий
спосіб ми намагалися своїми милосерд-
ними справами привернути увагу
суспільства до необхідності рішучих
спільних дій задля подолання епідемії
туберкульозу в Україні.

Щорічне проведення Всеукраїнсько-
го місячника Червоного Хреста присвя-
чується Всесвітньому дню Червоного
Хреста. До речі, цього року 8 травня була
ювілейна дата – 90-річчя створення Фе-
дерації Товариства Червоного Хреста і
Червоного Півмісяця, до якої сьогодні
входять Національні товариства близь-
ко 200 країн світу.

В рамках проведення місячника Чер-
воного Хреста надано гуманітарну до-
помогу близько 20 тис. киян у вигляді
одягу, взуття б/в, білизни, продуктів
харчування, ліків, засобів догляду за хво-
рими тощо. З них одержали підтримку

ÓÑ²ªÞ ÃÐÎÌÀÄÎÞ ÍÀ ÁÎÐÎÒÜÁÓ
ÏÐÎÒÈ ÒÓÁÅÐÊÓËÜÎÇÓ!

тільки в Дніпровському районі близько
2,5 тис. мешканців району, в тому числі
особи з числа хворих на туберкульоз та
з груп ризику.

Активну участь брали медичні
патронажні сестри Червоного Хреста в

проведенні лекцій та
бесід у школах та
інших освітніх закла-
дах, в організаціях та
на підприємствах з пи-
тань профілактики
захворювань на тубер-
кульоз та ВІЛ/СНІД.

Хочеться подякува-
ти за співпрацю й ро-
зуміння всім керівни-
кам медичних та
освітніх закладів Дні-
провського району
м. Києва. Особливу по-
дяку хочу висловити за

підтримку діяльності Червоного Хреста
голові Дніпровської районної у м. Києві
державної адміністрації Мисовській
Оксані Юріївні та її заступнику Погибі
Олександрові Павловичу.

Туберкульоз – це соціальна пробле-
ма, тому для її вирішення необхідно
консолідувати зусилля всіх сил нашого
суспільства; від ефективної боротьби з
туберкульозом залежить національна
безпека держави.

Голова Дніпровської районної

організації Товариства

Червоного Хреста України

Марія Райда

Сьогодні епідеміологічна ситуація, що склалася у країні щодо захво-

рюваності на туберкульоз, не обмежена лише проблемами медичного

характеру. Відомо, що серед тих, хто вперше захворів на туберкульоз у

минулому році, більше половини осіб працездатного віку, які не працю-

ють, пенсіонерів. В цілому, питома вага соціально незахищених верств

населення серед усіх захворілих становить близько 70%.

À ÂÈÑÍÎÂÎÊ
ÐÎÁ²ÒÜ ÑÀÌ²
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В ідомо, що в Україні
544 505 осіб вже інфіко-

вані ВІЛ. Кожного дня це число
зростає на 208 людей. Тому біля
пам’ятного знака «Червона
стрічка», розташованого біля
Лаври на фасаді Інституту епі-
деміології та інфекційних хво-
роб МОЗ України, де знаходить-
ся клініка для лікування хворих
на ВІЛ/СНІД, у неділю 17 трав-
ня урочисто було відкрито сим-
волічний «Лічильник» кількості
людей, які інфіковані та інфіку-
ються ВІЛ-інфекцією, для при-
вернення уваги громадськості і
влади до проблем ВІЛ/СНІД в
Україні. Кожен учасник одер-
жав футболку з логотипом акції.

Патронажні сестри та волон-
тери Червоного Хреста усіх
районів м. Києва, учнівська мо-
лодь та студенти, небайдужі
мешканці міста та гості столиці
взяли участь у багатотисячному
мітингу під час акції в цей день.

На мітингу виступили кері-
вники організацій, які займа-
ються проблемами ВІЛ/СНІДу,
а також неодноразова олім-
пійська чемпіонка, Посол доб-
рої волі Лілія Подкопаєва, за-
служена артистка України Ані
Лорак та багато інших пред-
ставників культури та спорту.

Після мітингу та включення
«Лічильника» учасники акції
пройшли через центр міста хо-

дою із запаленими
свічками від пам’ятного
знака «Червона стрічка»
до Кабінету Міністрів
України та зробили сим-
волічний ланцюжок із
запалених свічок як
символ пам’яті та
єднання людей в бо-
ротьбі з епідемією ВІЛ/
СНІД в Україні з широ-
ким висвітленням акції
в ЗМІ.

Окремо спільну ак-
цію, присвячену Все-
світньому дню пам’яті
людей, які померли від
СНІДу, провели праців-
ники та волонтери двох
столичних районних
організацій Червоного
Хреста м. Києва – По-
дільської (голова –
Гоєнко Т. І.) та Шевчен-

Ãðîìàäñüê³ñòü ïðîòè Â²Ë/ÑÍ²Äó
17 травня 2009 року у Всесвітній день пам’яті людей,

які померли від СНІДу, громадськість столиці не стояла

осторонь. Червоний Хрест м. Києва підтримав ініціативу

Всеукраїнської мережі ЛЖВ та Міжнародного благодійно-

го фонду «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні»

провести 17 травня цього року широкомасштабну акцію

«Зупини відлік».

ківської (голова – Пономарьова
Н. Ф.). На Контрактовій площі
та біля станції метро «Лук’янів-
ська» було встановлено
рекламні бокси та намети.
Патронажні медичні сестри й
волонтери-червонохрестівці
роздавали перехожим тематичні
буклети, давали поради, вимі-
рювали артеріальний тиск усім
бажаючим, проводили тема-
тичні дитячі конкурси та без-
програшні лотереї, збирали по-
жертви до крамничок Червоно-
го Хреста на потреби ВІЛ-
інфікованих дітей.

Протягом декількох років
патронажні сестри Червоного
Хреста м. Києва, беручи участь
в реалізації двох міжнародних
проектів з профілактики ВІЛ/
СНІДу, забезпечують позалікар-
няний медичний догляд на дому
ВІЛ-інфікованих та хворих на
СНІД, а в медико-соціальних
центрах Подільської та Голо-
сіївської районних організацій
Червоного Хреста за проектом
МБФ «Міжнародний Альянс з
ВІЛ/СНІД в Україні» – прово-
дять обмін шприців, медичну
допомогу нужденним, експрес-
тестування на ВІЛ, видачу пре-
зервативів для споживачів

ін’єкційних наркотиків, ведуть
інформаційно-пропагандист-
ську роботу серед населення,

в першу чергу студентів та
учнівської молоді.

Згадуючи людей, які захво-
ріли і померли від СНІДу, ми не
лише вшановуємо їх пам’ять, а
й нагадуємо молоді про
цінність життя, необхідність
турботи про своє здоров’я, при-
вертаємо увагу громадськості і
влади до проблем ВІЛ-пози-
тивних людей, які сьогодні
потребують нашої підтримки і
розуміння.

Голова Подільської

районної організації

Товариства Червоного

Хреста України

Тетяна Гоєнко

П равління Фонду соціального стра-
хування з тимчасової втрати

працездатності 25.02.2009 року за № 12
прийняло постанову «Про затверджен-
ня Порядку отримання застрахованими
особами і членами їх сімей санаторно-
курортного лікування, що сплачується за
рахунок коштів Фонду соціального стра-
хування з тимчасової втрати працездат-
ності».

Ця постанова 30.04.2009 року опублі-
кована в «Офіційному віснику України»
№ 30.

Таким чином, Порядок отримання
застрахованими особами та членами їх
сімей санаторно-курортного лікування,
що сплачується за рахунок коштів Фон-
ду (далі Порядок), набрав чинності та діє
з 30.04.2009 року.

ÄÎ ÓÂÀÃÈ ÃÎË²Â ÊÎÌ²Ñ²É
(ÓÏÎÂÍÎÂÀÆÅÍÈÕ) ²Ç ÑÎÖ²ÀËÜÍÎÃÎ ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß
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З цієї ж дати втратила чинність по-
станова правління Фонду від 02.06.2005
року № 55 (із змінами та доповненнями)
«Про затвердження Інструкції про поря-
док забезпечення застрахованих осіб і
членів їх сімей путівками на санаторно-
курортне лікування, які придбані за ра-
хунок коштів Фонду соціального стра-
хування з тимчасової втрати працездат-
ності».

Порядком, у порівнянні з раніше дію-
чою Інструкцією № 55, вносяться зміни
щодо планування, розподілу та видачі
путівок.

Найсуттєвіша зміна стосується видачі
путівок.

Так, п. 4.5. Порядку передбачено
прийняття рішення комісією (уповнова-
женим) із соціального страхування про

виділення застрахованій особі путівки у
двомісний помер з частковою оплатою
в розмірі 20 відсотків її вартості.

Раніше, згідно з Інструкцією № 55,
така путівка за рішенням комісії могла
видаватись за 10, 20, 30 відсотків від її
вартості.

П. 4.7. Порядку чітко і однозначно
регламентує, шо комісією (уповноваже-
ним) із соціального страхування прий-
мається рішення про виділення одному
із застрахованих батьків для лікування
дитини в супроводі дорослого з частко-
вою оплатою в розмірі 10 відсотків її вар-
тості, а для лікування двох дітей в су-
проводі дорослого – безкоштовно.

Раніше діюча Інструкція № 55 перед-
бачала часткову оплату путівки для ліку-
вання дитини в супроводі дорослого в
розмірі 10, 20, 30, 50 відсотків її вартості
з урахуванням матеріального стану бать-
ків, а для лікування 2-х дітей – лише в
окремих випадках рекомендувалось ви-
давати безкоштовно.

П. 4.8. Порядку визначено, що комі-
сією (уповноваженим) із соціального
страхування приймається рішення про
виділення одному із застрахованих бать-
ків для самостійного лікування дитини,
яка є членом сім’ї застрахованої дити-
ни, у санаторно-курортному закладі для
дітей з частковою оплатою в розмірі 10
відсотків вартості путівки.

Згідно з Інструкцією № 55 така путів-
ка, за рішенням комісії, могла видаватись
за 10 та 20 відсотків її вартості з ураху-
ванням матеріального стану застрахова-
ної особи.

Детальніше ознайомитись з Поряд-
ком можна за місцем обліку страхуваль-
ника у Міжрайонних виконавчих дирек-
ціях КМВ Фонду, а також в уже згадува-
ному «Офіційному віснику України»
№ 30 від 30.04.2009 року.

Заступник директора

ВДКМВ ФСС з ТВП

В. Демчик

14.05.2009 р.

 • Îô³ö³éí³ äîêóìåíòè • Îô³ö³éí³ äîêóìåíòè •
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Шановна Президія!

Шановні учасники Пленуму!

Р ік, що минув, видався для
працівників охорони здоров’я

та галузі, як завжди, складним.
Проблеми, що багаторічним

тягарем несе на собі медицина, вла-
да сьогодні просто ігнорує, при цьо-
му ще й цинічно порушує консти-
туційні права громадян.

Проблему «здоров’я» люди
ставлять на перше місце в рейтин-
гу соціальних, політичних та еко-
номічних проблем. Вона сьогодні
турбує 95% громадян країни.

Нинішня система охорони здо-
ров’я не влаштовує 60% наших
співвітчизників. Навіть серед мед-
працівників понад половина – 53%
– дають їй негативну оцінку.

Парламентські слухання, учас-
никами яких ви вчора були,
підтвердили ці показники, глибоко
та досконало ознайомили з кризо-
вою ситуацією в охороні здоров’я
й низкою галузевих проблем, та, на
жаль, дієвого виходу із ситуації зап-
ропоновано не було, окрім запро-
вадження медичного страхування.

Тому без належного фінансово-
го забезпечення потреб охорони
здоров’я та гідної оплати праці ме-
дичних працівників змін на краще
годі й чекати.

Хочу зупинитися на основному
блоці актуальних галузевих пи-
тань, розглянувши їх крізь призму
ефективності дій влади та проф-
спілки щодо їх вирішення.

 Головний фінансовий доку-
мент держави – Державний бюджет
в останні роки приймається з гру-
бим порушенням норм права.

Так, із прийняттям Закону
України «Про Державний бюджет
України на 2008 рік…» скасовано
окремі соціально-значущі норми,
передбачені законами України в га-
лузі охорони здоров’я, звужено
зміст та обсяг існуючих прав, га-
рантій, пільг та компенсацій, перед-
бачених працівникам охорони здо-
ров’я законами України.

Значна частина положень
Держбюджету рішенням Конститу-
ційного Суду України була визна-
на неконституційними.

Все це спонукало профспілку
до активізації та консолідації зу-
силь із захисту трудових, соціаль-
но-економічних прав та інтересів
працівників галузі. Було ініційова-
но зустрічі з Президентом України
та Прем’єр-міністром України, про-
ведені спільні засідання Президій
центральних комітетів профспілок
бюджетної сфери.

Порушені профспілкою питан-
ня лягли в основу протоколів
зустрічей профспілок з Прем’єр-мі-
ністром.

Та, на жаль, усе обмежилося
діалогом – проблеми просто заго-
ворили. Така ситуація є неприйнят-
ною, адже в сьогоднішніх умовах
люди потребують реальних резуль-
татів, що поліпшать їхнє життя.

Задекларований економічний
злет минулого року не приніс га-
лузі належних дивідендів, фактич-
ного відновлення та реалізації тру-
дових, соціально-економічних прав
і гарантій працівникам охорони
здоров’я щодо належного соціаль-
ного захисту не відбулося.

• Ðîáî÷³ áóäí³ ïðîôñï³ëêè • Ðîáî÷³ áóäí³ ïðîôñï³ëêè •

Бюджет–2009 не став винятком.
Попри всі обіцянки, уряд не враху-
вав жодної пропозиції профспілки.
Єдине пояснення – фінансово-еко-
номічна криза.

Порушення продовжують мати
місце.

Так, статтею 55 Закону Украї-
ни «Про Державний бюджет Украї-
ни на 2009 рік», постановами КМУ
від 25.10.2008 № 939 та від
26.12.2008 № 1036 запроваджені
неправомірні підходи до встанов-
лення посадових окладів за розря-
дами ЄТС. Починаючи з грудня
2008 року, вони визначаються, ви-
ходячи із 545 грн., що суттєво ниж-
че мінімальної заробітної плати. Ре-
зультатом тривалого переговорного
процесу профспілок з урядом стало
підвищення окладів лише працівни-
кам І та ІІ тарифних розрядів.

За таких умов медичні праців-
ники втрачають від 160 до 420 грн.
заробітної плати.

Урядові «антикризові заходи»
значно погіршили ситуацію в оп-
латі праці працівників бюджетної
сфери, спричинили стрімке падіння
їхнього життєвого рівня. Свідчен-
ням цього є зменшення розміру се-
редньої заробітної плати по галузі
майже на 300 грн. Станом на 1 бе-
резня 2009 року середня заробітна
плата у галузі охорони здоров’я –
1166 грн.; в промисловості – 1916
грн., освіті – 1508 грн.

Досягненням профспілки в
2008 році стало запровадження в
повному обсязі ЄТС з 1 вересня
2008 року. Це дало можливість вне-
сти відповідні зміни в бюджет краї-
ни ще до навали фінансово-еконо-
мічної кризи. Але суттєвого підви-
щення заробітної плати медичні
працівники в 2008 році так і не
відчули (підвищення зарплати –
30%, інфляція за рік досягла 22,3%,
а девальвація національної грошо-
вої одиниці склала 43,6%).

У 2009 році ситуація в оплаті
праці лише погіршилась за рахунок
фактичного замороження рівня за-
робітної плати (з початку року
інфляція досягла 6,9%).

Незважаючи на протести проф-
спілок, вимоги спільної Президії
ЦК профспілок працівників бюд-
жетної сфери щодо скасування ви-
щезазначених протиправних урядо-
вих постанов, були внесені зміни до
Умов оплати праці працівників за-
кладів охорони здоров’я та установ
соціального захисту населення, за-
тверджено спільний наказ Міні-
стерства праці та соціальної політи-
ки та МОЗ України від 17.12.2008
№ 579а/758, який зареєстровано в
Міністерстві юстиції України
30.12.2008 за № 1288/15979.

Крім того, з ініціативи проф-
спілок бюджетної сфери питання
скасування постанови КМУ № 939
стало предметом колективного тру-
дового спору між урядом та ФПУ.
На жаль, це питання залишилось і
в ході розгляду цього спору.

Враховуючи численні порушен-
ня конституційних прав праців-
ників галузі та законів з питань оп-
лати праці, ФП України та ЦК га-
лузевих профспілок бюджетної
сфери не погодили вищевказані
нормативні акти.

Проте, на порушення Положен-
ня про державну реєстрацію, за-
твердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 28.12.92р.
№ 731, вони були зареєстровані
Міністерством юстиції України.

Це змусило профспілку зверну-
тися до:

– Генерального прокурора Ук-
раїни Медведька О. І.;

– Міністра юстиції України
Онищука М. В.;

– Міністра праці та соціальної
політики України Денпсової Л.;

– Міністра охорони здоров’я
України Князевича В. М. з вимо-
гою вжиття заходів щодо недопу-
щення зниження рівня оплати
праці працівників бюджетної сфе-
ри та скасування постанов Кабіне-
ту Міністрів України, які звужують
трудові права працівників.

З глибоким переконанням у не-
обхідності скасування зазначених
антиконституційних норм проф-
спілка звернулася до уповноваже-
ного ВРУ з прав людини Карпачо-
вої Н. щодо відповідного подання
до Конституційного Суду України.
Вважаючи, що підстав до консти-
туційного подання недостатньо,
Уповноваженим з прав людини на-
правлено листа до Кабінету Міні-
стрів на підтримку вимог проф-
спілки. Користуючись присутністю
представників Кабінету Міністрів
України, хотілось би почути про ре-
зультати розгляду цього звернення.

У 2008 році мало місце таке
ганебне явище, як несвоєчасна ви-
плата заробітної плати та виник-
нення заборгованості. Профспілка
запровадила оперативний моніто-
ринг щодо соціально-економічної
ситуації в закладах та установах
охорони здоров’я.

 Станом на 15.05.2009 р. забор-
гованість з виплати заробітної пла-
ти в державних лікувальних закла-
дах відсутня.

Зокрема, породжує багато пи-
тань та викликає невдоволення ме-
дичних працівників відсутність
єдиних підходів в оплаті праці пра-
цівників бюджетних галузей. Так,
педагогічні працівники отримують
надбавки за вислугу років та сум-
лінну працю, грошову допомогу на
оздоровлення, інші види доплат і
надбавок, які не передбачені для
медичних працівників. До цього
часу не внесені відповідні зміни до
Основ законодавства України про
охорону здоров’я. Прикро конста-
тувати, що життєво необхідний за-
конопроект щодо змін до Основ,

внесений народним депутатом Ук-
раїни Ткачем Р. В. (реєстр. № 2416
від 21.04.2008) вже рік припадає
пилом у ВРУ.

За результатами аналізу умов
оплати праці працівників бюджет-
них галузей, проведеного Рахунко-
вою палатою України, найгірша
ситуація сьогодні з лікарями: низь-
кий рівень морального та повна
відсутність матеріального задово-
лення від праці у сфері охорони
здоров’я, неспроможність серед-
ньомісячної заробітної плати задо-
вольняти навіть першочергові по-
треби медичних працівників, їхня
слабка мотивація до безперервної
професійної освіти засвідчили го-
товність 40% працівників покину-
ти сферу охорони здоров’я у разі
звільнення.

На вимогу профспілки та вико-
нання Протоколу зустрічі з
Прем’єр-міністром України ще в
липні 2008 року розроблені
Мінпраці України та погоджені з
профспілкою проекти постанов
КМУ щодо:

– встановлення медичним пра-
цівникам надбавки за вислугу
років, виплати грошової винагоро-
ди за сумлінну працю та зразкове
виконання службових обов’язків,
надання допомоги на оздоровлен-
ня, доплати за роботу у державних
і комунальних закладах охорони
здоров’я, розташованих у селах та
селищах міського типу;

– надання одноразової адресної
грошової допомоги випускникам
вищих навчальних закладів, які
здобули освіту за напрямами і спе-
ціальностями медичного профілю;

– внесення змін до постанови
КМУ від 28.06.97 № 695 стосовно
збереження середньої заробітної
плати медичним працівникам як за
основним місцем, так і при роботі
за сумісництвом, під час направ-
лення на курси підвищення квалі-
фікації.

Прийняття цих постанов по-
стійно блокується Мінфіном.

Враховуючи, що вирішення цих
питань потребує фінансових ре-
сурсів, профспілка має докласти
максимум зусиль, знайти такі ва-
желі впливу, щоб влада прийняла
політичне рішення. Хоч би скільки
говорили про брак бюджетних
коштів, але хто в це повірить, особ-
ливо після того, як влада знайшла
можливість щедро продовжувати
наповнювати гаманці народних де-
путатів.

Вказані чинники негативно
впливають на престиж професії
медика, призводять до відтоку ви-
сококваліфікованих фахівців в інші
сфери економічної діяльності та до
старіння кадрів, професія є непри-
вабливою для молоді. У 2008 році
укомплектованість лікарями стано-
вила 80,3%, а дефіцит лікарських
кадрів – 48 тис.

Позитивні зрушення в меди-
цині почнуться не з констатації не-
розв’язаного, а найперше, із вели-
кого бажання зрушити віз проблем
із місця.

Владою ігноруються проблеми
сільської медицини, забезпечення
державних гарантій медичних пра-
цівників, які проживають і працю-
ють у сільській місцевості та сели-
щах міського типу щодо безплат-
ного користування житлом з освіт-
ленням і опаленням.
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Ïðîäîâæåííÿ íà 11-³é ñòîð.

 Профспілка неодноразово ви-
магала від уряду виконання рішень
Конституційного Суду України
щодо відміни застосування подат-
кової соціальної пільги та будь-
яких обмежень доходів для медич-
них, фармацевтичних працівників,
працюючих у сільській місцевості
та селищах міського типу. Але, всу-
переч рішенню Конституційного
Суду України від 22.05.2008 р.
№ 10-рп, уряд прийняв постанову
від 28.05.2008 року № 530 «Деякі
питання соціального захисту окре-
мих категорій громадян», якою
обмежено середньомісячним су-
купним доходом право медичних
працівників на отримання пільг з
житлово-комунальних послуг.
З цього приводу профспілка звер-
нулася до Генеральної прокурату-
ри України. На жаль, отримали
чергову відписку. Тому маємо
намір захищати права своїх членів
профспілки у судах.

Потребує вирішення на законо-
давчому рівні питання фінансуван-
ня медичних закладів сільської
місцевості, а саме внесення змін до
Бюджетного кодексу України сто-
совно об’єднання фінансових ре-
сурсів сільської охорони здоров’я
(коштів сільських та селищних рад
на охорону здоров’я) на рівні
районного бюджету. В умовах кри-
зи саме медики села страждають
від невиплати заробітної плати че-
рез відсутність фінансування.

 Без невідкладних заходів уря-
ду за два-три роки система сіль-
ської медицини втратить останні
ознаки життєдіяльності.

На сьогодні в нашій державі на-
давати хворим належну допомогу
не завжди вдається з об’єктивних
причин. У машин «швидкої допо-
моги» бракує бензину виїхати на
виклик до пацієнта, в медичних
закладах – ліків і персоналу, щоб
його лікувати, та навіть світла! І все-
таки в цих екстремальних умовах
медики продовжують працювати і
виконувати свій обов’язок.

Повернути престиж професії
медичного працівника – це справа
всього суспільства.

Традиційно, протягом ХІХ-ХХ
століть у суспільстві, особливо на
селі, користувалися великою пова-
гою – священик, лікар і вчитель.
Мені здається, що коли у нашому
«хворому» суспільстві зміняться
пріоритети цінностей, а воно саме
повернеться до традиційної духов-
ності, можна буде говорити про те,
що «вилікується» і наша медицина.

Сьогодні дійсно суттєвим недо-
ліком, що погіршує стан соціаль-
но-трудових відносин, є значний
відрив законодавчо визначених
трудових прав та гарантій від рівня
їх фактичної реалізації.

Цьому сприяє ще й відставан-
ня правової свідомості від реалій
життя, необізнаність не тільки пра-
цівників, а і керівних осіб, з чин-
ним законодавством, що регулює
трудові відносини.

За даними соціологічних до-
сліджень значна кількість медич-
них працівників (86% медичних
сестер і 72% лікарів) вважають за-
кони, що регулюють правові відно-
сини в медицині, недосконалими та
непрацюючими, а 98% медпраців-
ників впевнені, що їхні права

Голова ЦК профспілки

В. М. Коваль
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Профспілка працівниківохорони здоров’я України обурена ставлен-
ням вищого органу виконавчої влади до вирішення проблем галузі

охорони здоров’я та її працівників.
Уряд з року в рік демонструє свою неспроможність і небажання за-

безпечити медичним працівникам гідну заробітну плату та належні, без-
печні і здорові умови праці, достатнє фінансування галузі для надання
доступної та якісної медичної допомоги.

Проблеми падіння життєвого рівня медичних працівників, відсутність
відповідного соціального захисту, особливо в умовах фінансово-економ-
ічної кризи, набувають катастрофічного характеру та спонукають проф-
спілку вдатися до більш активних дій з обстоювання прав своїх спілчан.

З метою забезпечення конституційних прав і гарантій працівників
охорони здоров’я та зменшення соціальної напруги в колективах

Пленум ЦК профспілки

працівників охорони здоров’я України ВИМАГАЄ:

– від 26.09.2006 № 1361 «Про
надання одноразової адресної гро-
шової допомоги деяким категоріям
випускників вищих навчальних
закладів» стосовно виплати одно-
разової адресної допомоги у п’я-
тикратному розмірі мінімальної
зарплати випускникам вищих на-
чальних медичних закладів.

3. Подання на розгляд Верхов-

ної Ради України законопроектів

щодо:

– внесення змін до статті 55
Закону України «Про Державний
бюджет України на 2009 рік» сто-
совно встановлення з 1 січня 2009
року розмірів посадових окладів
(тарифних ставок) працівників
бюджетних установ, виходячи з
розміру посадового окладу (тариф-
ної ставки) працівника першого та-
рифного розряду на рівні мінімаль-
ної заробітної плати;

– внесення змін до Основ зако-
нодавства України про охорону здо-
ров’я (щодо встановлення медич-
ним працівникам надбавок за ви-
слугу років, виплату грошової
допомоги на оздоровлення та за
сумлінну працю, надбавок медич-
ним працівникам, які працюють у
сільській місцевості).

4. Виконання домовленостей

за Протоколом зустрічі Прем’єр-
міністра України з профспілками
бюджетної сфери від 22.04.2008 р.

Прийнято Пленумом
ЦК профспілки

21.05.2009 р.

ÂÈÌÎÃÈ
Ïëåíóìó ÖÊ Ïðîôñï³ëêè

ïðàö³âíèê³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè
äî Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè

Çàê³í÷åííÿ, ïî÷àòîê íà 10-³é ñòîð.

Ïëåíóì ÖÊ...

1. Негайного скасування поста-

нов Кабінету Міністрів України:

– від 25.10.2008 № 939 «Питан-
ня оплати праці працівників уста-
нов, закладів та організацій бюд-
жетної сфери»;

– від 26.11.2008 № 1036 «Деякі
питання організації бюджетного
процесу» (підпункти 8, 10 пункту 4);

– від 28.05.2008 № 530 «Деякі
питання соціального захисту окре-
мих категорій громадян» у частині
визначених умов, за якими нада-
ються пільги (обмеження сукупним
доходом пільговика).

порушуються. Що стосується меха-
нізмів відновлення порушеного
права, то понад 60% медпраців-
ників вважають будь-які зусилля в
таких випадках марними. Те, що
профспілкові організації закладів
охорони здоров’я, в яких вони пра-
цюють, недостатньо захищають їхні
права або взагалі не виконують
своїх функцій, зауважили майже 90
відсотків працівників.

Це підтверджує, що охорона
здоров’я як галузь та медичний
працівник як основна її складова
потребують сьогодні підвищеної
уваги з боку держави та всіх гілок
влади.

Забезпечити соціальний і пра-
вовий захист медичних праців-
ників, відстоювати їхні права на
такі умови професійної діяльності,
які не перешкоджали б виконанню
їхнього морального та суспільного
обов’язку, повернути престижність
професії, довіру та повагу до ліка-
ря – це нагальні проблеми, що по-
требують невідкладного вирішен-
ня, особливо в умовах сьогодення.

Отже, наразі необхідно:
– значно підвищити зарплату

медпрацівникам;
 – внести зміни до Основ зако-

нодавства України про охорону здо-
ров’я щодо надбавки за вислугу
років, виплати грошової винагоро-

ди за сумлінну працю та зразкове
виконання службових обов’язків,
надання допомоги на оздоровлен-
ня, доплати за роботу у державних
і комунальних закладах охорони
здоров’я, розташованих у селах та
селищах міського типу;

– переглянути пенсійне забез-
печення медпрацівників та розро-
бити механізми щодо його підви-
щення;

 – забезпечити законодавче
підґрунття для проведення реформ,
максимально врахувавши потреби
лікаря та пацієнта, суспільства в
цілому;

 – підвищити соціальний статус
медпрацівника у суспільстві.

Забезпечити дотримання закон-
ності та виконання владою взятих
зобов’язань можливо лише за умо-
ви активних, консолідованих дій
організацій профспілки всіх рівнів,
активної громадської позиції кож-
ного спілчанина щодо захисту
своїх прав, вжиття профспілкою
ефективних заходів впливу на дер-
жавні інституції.

Але головним у цих процесах

має стати лікар – його соціальна

та правова захищеність, суспіль-

не усвідомлення того, що лікар –

це людина від Бога, яка потребує

особливої поваги та шани!!!

Зав. відділу соціально-

економічного захисту

І. Швець

• Þâ³ëå¿ • Þâ³ëå¿ • • Þâ³ëå¿ •

Б
ілун Анатолій Миколайо-
вич народився в простій

селянській родині в м. Острі
Козелецького району Чернігів-
ської області.

Трудову діяльність розпочав
як каменяр у міжколгоспній бу-
дівельній організації, а в по-
дальшому свій життєвий шлях
поєднав з медичною галуззю
після закінчення в 1960 р. Київ-
ського медичного училища № 2.
У 1960–1962 pp. працював заві-
дувачем фельдшерсько-аку-
шерського пункту в селі Старо-
вичі Іванківського району,
фельдшером в с. Літки Бровар-
ського району, фельдшером
Київської станції швидкої
медичної допомоги; в 1968–
1974 pp. – студент Київського
медичного інституту ім. О. О.
Богомольця; у 1974–1975 pp.
навчався в інтернатурі на базі
Київської обласної лікарні. Із сер-
пня 1975 р. працює на лікарській
посаді – заступником головно-
го лікаря з медичних питань
Баришівської райлікарні.

У 1976–1978 pp. A. M. Білун
навчався у 2-хрічній ординатурі
на кафедрі соціальної гігієни і
організації охорони здоров’я
Київського медичного інститу-
ту ім. О. О. Богомольця.

ÇÇÇÇÇ äóìêîþäóìêîþäóìêîþäóìêîþäóìêîþ ³³³³³ òóðáîòîþòóðáîòîþòóðáîòîþòóðáîòîþòóðáîòîþ
ïðîïðîïðîïðîïðî ëþäèíóëþäèíóëþäèíóëþäèíóëþäèíó ³³³³³ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ çäîðîâ’ÿçäîðîâ’ÿçäîðîâ’ÿçäîðîâ’ÿçäîðîâ’ÿ

Після закін-
чення навчання в
ординатурі A. M.
Білун признача-
ється на посаду
заступника голов-
ного лікаря клініч-
ної лікарні № 24
м. Києва; з 1983 р. працює на
посаді головного лікаря клініч-
ної лікарні № 11 Московського
району м. Києва; з липня 1991 р.
– головний лікар поліклініки
№ 1 Московського району
м. Києва, яка в 2001 р. перейме-
нована в поліклініку № 2 Голо-
сіївського району м. Києва, де
працює і по сьогоднішній день.

Поліклініка № 2 Голосіїв-
ського району є структурним
підрозділом ТМО «Либідське»
в м. Києві.

У поліклініці працюють і
відповідно обладнані I, II, III
терапевтичні відділення, жіно-
ча консультація, лікувально-
діагностичне відділення, відді-
лення реабілітації, стоматоло-
гічне відділення, зубопротезне
відділення, відділення невід-
кладної медичної допомоги,
рентгенологічне, хірургічне
відділення, відділення профі-
лактики, клініко-діагностична
лабораторія. Прийом громадян

у поліклініці ведеться за 23 спе-
ціальностями. Крім цього, при
поліклініці № 2 функціонує
медамбулаторія, яка обслуговує

жителів жилмасиву
«Теремки І».

Д і я л ь н і с т ь
A. M. Білуна як го-
ловного лікаря
поліклініки і його
колективу спрямо-
вані в першу чергу
на поліпшення
якості та органі-
зації надання ме-
дичної допомоги
населенню, раціо-
нальне викорис-

тання виділених бюджетних
коштів, матеріальних та кадро-
вих ресурсів, вирішення питань
поставлених в рішеннях колегій
ГУОЗ та МЗ України, виконан-
ня комплексних та цільових ме-
дичних програм, таких як: «Здо-
ров’я киян», «Цукровий діа-
бет», «Онкологія», «Удоскона-
лення швидкої та невідкладної
медичної допомоги», «Проф-
ілактика артеріальної гіпер-
тензії», «Профілактика захво-
рюваності на СНІД», «Медико-
соціальні протитуберкульозні
заходи», «Репродуктивне здоро-
в’я населення», «Концепція без-
печного материнства», «Гене-
тичний моніторинг», поетапний
перехід до організації первин-
ної медико-санітарної допомо-
ги населенню на засадах
«сімейної медицини» та ін.

Велику роботу з надання ме-
дичної допомоги жителям ма-
сивів Теремки І, Теремки II на-

дають працівники поліклініки
№ 2 під чуйним і цілеспрямо-
ваним керівництвом Анатолія
Миколайовича Білуна як орга-
нізатора і керівника, лікаря
вищої категорії з організації і
управління охороною здоров’я,
який неодноразово до цього
обирався депутатом Голосіїв-
ської райради.

Під його орудою і заступ-
ників Виноград Тетяни Анато-
ліївни, Ахтирко Поліни Пили-
півни сьогодні в поліклініці
№ 2 працює 101 лікар, з яких
мають вищу кваліфікаційну
категорію 35 осіб, першу – 23,
другу – 16. Працює 123 середніх
медичних працівники, молод-
ших медичних працівників – 39,
інших працівників – 61.

Всього зайнято у трудовій
діяльності 324 працівники.

У правильній і чіткій роботі
поліклініки велике місце займає
організаційна побудова всіх
структурних підрозділів: реєст-
ратура, адміністративно-госпо-
дарча частина, бухгалтерія,
відділ кадрів, кабінет медичної
статистики, ЦСО та ін.

І все це дало змогу A. M.
Білуну і його славному колек-
тиву досягти відповідних твор-
чих результатів у наданні ме-
дичної допомоги громадянам
Голосіївського району і, незва-
жаючи на значні фінансові
негаразди, вирішувати й госпо-
дарські справи – як проведення
робіт з поліпшення матеріаль-
но-технічного стану в поліклі-
ніці, придбання медичного об-
ладнання та ін. Лише в минуло-
му році в поліклініці проведено
ремонтних робіт більш ніж на

1,5 млн грн. Громадяни вдячні
за цю турботу про них і за чуй-
не ставлення керівництву полі-
клініки і безпосередньо:

– завідувачеві ендокрино-
логічного кабінету Яковенко
Людмилі Михайлівні;

– Уваренко Тамарі Мико-
лаївні – зав. кабінету інфек-
ційних захворювань, голові
профспілкового комітету;

– Чикіну Віталію Андрій-
овичу – зав. відділення віднов-
лювального лікування, лікарю-
фізіотерапевту;

– Омельчуку Віталієві Во-
лодимировичу – лікарю-хірургу;

– медсестрі кабінету з об-
слуговування інвалідів Великої
вітчизняної війни Цюкало Те-
тяні Антонівні.

Працівники поліклініки № 2
тісно співпрацюють з кафедрою
соціальної гігієни і організації
охорони здоров’я з підвищення
кваліфікації керівних кадрів
охорони здоров’я НМУ ім. О. О.
Богомольця, яку очолює доктор
медичних наук, професор Ледо-
щук Б. О.

З нагоди славного ювілею
щиро вітаємо шановного Ана-
толія Миколайовича Білуна, ба-
жаємо йому міцного здоров’я,
натхнення, благополуччя і но-
вих творчих успіхів у роботі.

За дорученням працівників
кафедри,

к. м. н., доцент кафедри

соціальної гігієни і

організації охорони здоров’я

з підвищення кваліфікації

керівних кадрів

охорони здоров’я

НМУ ім. О. О. Богомольця

В. П. Гайдук

2. Невідкладного внесення

змін до постанов Кабінету

Міністрів України:

– від 28.06.1997 № 695 «Про
гарантії і компенсації для праців-
ників, які направляються для підви-
щення кваліфікації, підготовки,
перепідготовки, навчання інших
професій з відривом від виробниц-
тва» стосовно збереження середньої
заробітної плати медичним праців-
никам, які направляються для
підвищення кваліфікації як за основ-
ним місцем роботи, так і за суміс-
ництвом;

2 червня 2009 р. відзначає свій славний

ювілей головний лікар поліклініки № 2

Голосіївського району м. Києва, заслужений

лікар України, ветеран праці Білун Анатолій

Миколайович.
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Травень

Миронова Т. П. – Голова Дарницької районної організації Червоного Хреста
України

Лахно В. П. – Голова Деснянської районної організації Червоного Хреста
України

Червень

Корженевська В. М. – Голова ППО поліклініки № 1 Шевченківського району
Качурова Л. В. – Начальник Головного управління охорони здоров’я та

медичного забезпечення м.Києва
Могильний О. І. – Головний лікар Київського міського будинку дитини «Берізка»
Дьомін М. І. – лікар Київської міської клінічної лікарні № 17
Черникова Г. Л. – Голова Об’єднання первинних профспілкових організацій

УОЗ Деснянського району
Теплюк З. М. – Заступник головного лікаря з лікувальної роботи Київсько-

го центру спортивної медицини
Білун А. М. – Головний лікар поліклініки № 2 Голосіївського району
Олофінська Н. М. – Директор Київського міського центру радіаційного захисту

громадян
Бура Т. О. – Голова первинної профспілкової організації Інституту

епідеміології та інфекційних хвороб АМН України

Корнейчук Н. П. – Голова первинної профспілкової організації УДСЛ
«Охматдит»

Дегрик І. М. – Завідувач відділу організаційної та інформаційної роботи
Ради профспілки

Хорева  А. О. – Голова первинної профспілкової організації ТМО
«Либідське»

Лящук Т. Я. – Голова первинної профспілкової організації Київської
міської дитячої клінічної лікарні № 1

Сабося С. Д. – Начальник відділу впровадження Київського міського інфор-
маційно-обчислювального центру

Бідний В. Г. – Заступник Міністра охорони здоров’я України
Халавчук В . П. – Заступник голови первинної профспілкової організації Інсти-

туту педіатрії, акушерства та гінекології
Карабаєв Д. Т. – Директор Територіального медичного об’єднання «Ліво-

бережне» м. Києва
Добуш Д. Є – Головний лікар Київської міської клінічної лікарні № 10
Тичинська Т. П. – Голова Об’єднання первинних профспілкових організацій

УОЗ Шевченківського району

На виконання поста-
нови Президії міськ-

профради від 25.02.2009
року № П-36 «Про прове-
дення у м. Києві конкур-
су на кращий колективний
договір за 2008 рік»
Київська міська проф-
спілка працівників охоро-
ни здоров’я  взяла актив-
ну участь у зазначеному
конкурсі.

За підсумками конкур-
су  перше місце зайняла
Київська міська клінічна
лікарня № 9 (головний
лікар – Валюк Михайло
Дмитрович, голова проф-
кому – Тичинська Тетяна
Петрівна). Установа-пере-
можець була нагороджена
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Валюк М. Д. Тичинська Т. П.

дипломом, а профком
установи – грамотою
Міськпрофради.

Київська міська проф-
спілка працівників охоро-
ни здоров’я (голова –
Канаровська Лариса

В’ячеславівна) була на-
городжена дипломом
Міськпрофради за ак-
тивну участь у міському
конкурсі на кращий ко-
лективний договір 2008
року.

Київська міська профспілка праців-
ників охорони здоров’я спільно з Фон-
дом соціального страхування з тимчасо-
вої втрати працездатності та первинни-
ми профспілковими організаціями
1 червня розпочала щорічну кампанію з
оздоровлення дітей медичних праців-
ників – членів профспілки. На першу
зміну для відпочинку в санаторно-
курортні заклади було направлено 342
дитини. Оздоровлення проводиться у
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дитячих оздоровчих закладах Київщини
(ДОЗ «Орлятко»), Криму (смт. Гаспра
ДОЗ «Ім. Р. Люксембург», м. Євпаторія
ДОЗ «Лучезарний») та міста Скадовськ
(вишуканий приватний оздоровчий
заклад «Сузір’я Таврії»).

Кожний член профспілки, який бажає
оздоровити власних дітей у літній пері-
од, із зазначеного питання може зверну-
тися до первинної профспілкової орга-
нізації за місцем роботи.

В суспільстві нашому багато
Є гарних свят ще від ЦК,
Але найкраще, звісно, свято
Медичного працівника.

І хоч мала у нас зарплата,
І доля наша нелегка,
Але не жити нам без свята
Медичного працівника.

Ми цілий рік його чекали,
Як урожаю від землі,
І економили, що мали,
Щоб стіл накрити за свої,

І ми колег своїх вітаємо
Із святом медпрацівника,
І уряд власний запевняємо,
Що медицина ще тривка.

Нехай нема грошей на ліки,
Зате у нас є доброта,
Якої вистачить довіку
Медичного працівника.

Тож не турбуйтеся й надалі,
Мистецтво знаємо своє.
І лікарі, й медсестри вдалі,
І няні добрі в нас ще є.

За доброту, за наше свято
Скажімо: – Будьмо! – За життя!
Бо жити людям, справді, варто
Й робити діло до пуття.

Д. м. н., професор

Федір ТИШКО
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