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Дорогі колеги, друзі!

Віковий розвиток профспілки медичних працівників столиці
невіддільний від життя наших медиків, їхніх проблем, прагнень,
надій на краще майбутнє. Він є прямим вираженням волі лю-
дей інтелектуальної праці до єдності дій та солідарності в бо-
ротьбі за свої насущні проблеми.

Ми продовжуємо залишатися однією з найбільш численних
профспілок у столиці. У цій інформації ви ознайомитеся з усі-
ма напрямками роботи галузевої профспілки. У вересні 2011
року на 61-й сесії регіонального бюро ВООЗ було вироблено
нову європейську політику охорони здоров'я («Здоров'я нації»),
у пріоритетах документа позначено 10 основних принципів охо-
рони здоров'я:

1. Здоров'я та благополуччя.
2. Право на здоров'я.
3. Несправедливість і її детермінанти.
4. Стратегічне керівництво в інтересах здоров'я.
5. Громадяни в центрі системи.
6. Основні ресурси охорони здоров'я.
7. Нова економіка охорони здоров'я і профілактики захво-

рювань.



8. Можливості медичної та інформаційної технології.
9. Високоефективні, що легко адаптуються до нових умов,

системи охорони здоров'я, в яких центральне місце посідає лю-
дина і особлива увага приділяється потребам пацієнтів.

10. Система програмних цілей і принципів, до якої різні діючі
суб'єкти можуть приєднатися і стати її прихильниками на полі-
тичному рівні.

Всі ці принципи
в Україні - поки не-
здійсненна мрія,
жоден з них не до-
тримується. Все
тримається на само-
відданій праці рядо-
вих медпрацівни-
ків, які не хочуть
брати «благодійні
внески» з пацієнтів,
це порушення 49-ї статті Конституції, 184-ї статті Кримінально-
го кодексу України. За дотриманням прав людини Україна зай-
має одне з останніх місць у світі з 147-ми країн, за нею тільки
Молдова і Росія. За даними Міністерства охорони здоров'я тільки
3% громадян України можуть лікуватися в платних клініках.

Ми вважаємо, що
система охорони здо-
ров'я Києва протя-
гом 20 років пра-
цювала і збережена
завдяки громадян-
ському подвигу ме-
дичних працівників,
які в умовах епідемії
туберкульозу, гепати-
ту продовжували на-
давати належну ме-

дичну допомогу, зберігаючи тисячі життів, не дивлячись на
відсутність належного фінансування.



В установах ГУОЗ у 2011
році проведено понад 20 тисяч
операцій, проліковано у стаці-
онарах по всіх нозологіях
більше 440 тисяч хворих,
швидка виїжджає від 1500 до
1900 разів на добу.

Заробітна плата тих, хто по-
винен бути милосердним,
уважним і добрим, іноді за
лічені хвилини і навіть секун-
ди приймати рішення з поря-
тунку хворих становить 2500
гривень, що на 500 гривень

менше ніж у вчителів. За ступенем професійного ризику меди-
цина займає одне з перших місць, після льотчиків-випробувачів.
Тому в Україні не вистачає 50 тисяч лікарів, 100 тисяч
медсестер, 6 тисяч щорічно виїжджає за кордон (з доповіді міні-
стра охорони здоров'я О. Аніщенка).

За 20 років в
Міністерстві охо-
рони здоров'я
змінилося 16 мі-
ністрів, 12 спроб
реформувати охо-
рону здоров'я не
принесли очіку-
ваного результату,
у зв'язку з неста-
чею кадрів, низь-
ким фінансуван-
ням і відсутністю
матеріально-технічної модернізації охорони здоров'я. Сьогодні
медпрацівники так і не відчули реальної турботи держави ні
про них самих, ні про населення.

У 2011 р. прийнято «пілотний проект» реформування галузі,
він торкнувся насамперед амбулаторно-поліклінічної служби,
яка завжди була і є ахіллесовою п'ятою охорони здоров'я.



У Києві в реформу вступило два райони - Дарницький і
Дніпровський, у столиці було відкрито 57 амбулаторій. Але на-
сторожує той факт, що кадрова криза, яка має місце в охороні
здоров'я, найбільш гостро проявляється саме в дільничній
службі. Найбільше працівників пенсійного віку працює на
дільницях, на дільниці завжди важко було працювати - один за
двох або за трьох, і викликів до 40 в день.

Кадрове забезпечення дільничної служби м. Києва

Всього фізичних
посада

лікарів дільничної служби

в тому числі:
терапевтів
педіатрів
медсестер дільничної служби

в тому числі:
терапевтичних
педіатричних
працівників пенсійного віку

в тому числі:
лікарів
медсестер

осіб
кількість

1267

813
454

1453

898
555
715

363 (29%)
353 (24%)

Не вистачає,
кількість

413

246
166
445

335
110

У 2011 р. Профспілка продовжувала соціальний діалог із вла-
дою, депутатським корпусом Київської міської ради та Верхов-
ної Ради. Однак, на думку більшості медиків Києва, депутати
Київської міської ради нас зрадили, проголосувавши за голод-
ний пайок охорони здоров'я столиці. В якій країні можливе хар-
чування хворих за 3-5 гривень на добу, медикаменти за 3 гривні
на добу?..

Угоду з держадміністрацією було укладено, але вона зали-
шилася невиконаною в розділі оплати праці - надбавка випла-
чувалася не в повному розмірі, та в розділі охорони праці.

Відбулися ділові зустрічі з главою КМДА з О. П. Поповим,
начальником управління В.А.Мохоревим, з депутатами Київ-
ради, Верховної Ради. Напередодні виборів усіх рівнів знову
будуть використовувати медпрацівників, і хотілося б, щоб ко-
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жен, ознайомившись із нашою
інформацією, розумів і аналізу-
вав справжнє ставлення влади до
охорони здоров'я.

Ці сумні рядки викликані тим,
що в установах, підпорядкованих
МОЗ та НАМН, картина дещо
інша і по зарплаті, і по забезпе-
ченню, і по ставленню до медич-
них працівників.

Про медиків згадують тільки
в роки війни та епідемії. Так, в
роки Великої Вітчизняної війни
було призвано до армії 150 тисяч
медиків. Працювало 4 тисячі
медсанбатів та 18 тисяч евако-

ешелонів та евакогоспіталів. 200 тисяч наших колег не поверну-
лося з війни.

Нам всім потрібно гордитися своєю професією та вимагати
від влади уваги і порозуміння.

Апарат міської ради профспілки працівників охорони здо-
ров'я складається всього із 7 осіб, які працюють з головами
профкомів (370 осіб) по всіх напрямках, налагоджено навчання
профактиву, обмін досвідом, у тому числі й по впровадженню
«пілотного проекту». Ми будемо шукати нові шляхи та твор-
чий підхід у вирішенні всіх питань при діалозі з владою та де-
путатським корпусом.



НОВАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОЛИТИКА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЕ-2020 (пpoeкт)

(выдержки)*

Политика Здоровье-2020 представляет собой совместный про-
ект, осуществляемый Европейским региональным бюро ВОЗ и
всеми пятьюдесятью тремя европейскими государствами-членами.
В этой политике сформулирована рамочная программа действий,
направленных на ускорение достижения более высокого уровня
здоровья и благополучия для всех, которая может быть адаптиро-
вана к различным реалиям в странах, составляющих Европейский
регион. В ней указывается, как можно повышать, поддерживать и
оценивать уровень здоровья и благополучия посредством таких
мер, которые направлены на создание атмосферы социальной спло-
ченности и безопасности, установление разумного соотношения
между работой и жизнью, достижение хорошего здоровья и полу-
чение хорошего образования. Она строится на положениях Декла-
рации тысячелетия Организации Объединенных Наций, в которой
представлено видение такого мира, где страны работают вместе
как партнеры во имя улучшения жизни всех людей, особенно наи-
более обездоленных.

КЛЮЧЕВЫЕ ЦРИНЦИПЫ ДЕЙСТВИЙ

1. Принятие мер в отношении рисков и использование возни-
кающих возможностей, готовность к переменам и умение их пред-
восхищать.

2. Интегрирование в единую систему убедительных социаль-
но-экономических аргументов, подкрепленных фактическими дан-
ным и, для отстаивания интересов здоровья и благополучия людей.

3. Создание, согласование и продвижение общей системы стра-
тегических целей и принципов как основы для совместной работы
во имя здоровья.

4. Строгое следование подходу к обеспечению здоровья и бла-
гополучия, основанному на правах и ценностях.

* Новая европейская политика здравоохранения Здоровье-2020 /
Шестьдесят первая сессия ЕРБ ВОЗ, Баку, Азербайджан, 12-16 сен-
тября 2011 г. EUR/RC61/lnf.Doc./4. -ВОЗ, 2011. - 125 с.
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5. Приверженность общегосударственному подходу к обеспе-
чению здоровья и благополучия людей.

6. Выстраивание конкретных стратегий для ликвидации разрыва
в отношении здоровья между странами и внутри стран.

ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ ПОЛИТИКИ ЗДОРОВЬЕ-2020

Работать вместе

Политика Здоровье-2020 нацелена на то, чтобы с максималь-
ной отдачей использовать мощный объединенный потенциал го-
сударств-членов и Европейского регионального бюро ВОЗ для
дальнейшего укрепления здоровья и благополучия и привлечь дру-
гие секторы и других партнеров к этой работе для усиления ее
эффективности.

Добиватьсяулучшения здоровья

Продолжать увеличение числа лет здоровой жизни, повыше-
ние качества жизни людей, живущих с хроническими болезнями,
сокращение несправедливости в отношении здоровья и преодоле-
ние последствий демографических сдвигов.

Совершенствовать стратегическое руководство
в интересах охрани здоровья

Использовать важные перемены в общественной жизни в ин-
тересах охраны здоровья и укреплять здравоохранение как одну
из движущих сил перемен в интересах устойчивого развития и
благополучия, добиваясь того, чтобы главы правительств, депута-
ты парламентов и ключевые действующие лица и руководители,
принимающие решения во всех секторах, осознавали свою ответ-
ственность за охрану здоровья и благополучие и за укрепление и
охрану здоровья и медико-санитарную безопасность.

Поставить общие стратегические цели

Поддерживать на соответствующем уровне разработку в стра-
нах направлений политики и стратегий, которые служат интересам
здоровья и благополучия как общей социальной цели, создавая для
заинтересованных сторон и партнеров механизмы участия в до-
стижении этой цели и ясно показывая им 1гуть движения вперед.

Активизировать процесе обмена знаниями и инноваций

Расширять базу знаний, необходимую для разработки полити-
ки здравоохранения, посредством повышения способности меди-
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цинских работников и других специалистов адаптироваться к но-
вому подходу к общественному здравоохранению и к требовани-
ям ориентации медико-санитарной помощи на нужды пациентов в
условиях старения населения и культурного плюрализма общества;
максимально использовать имеющиеся нововведения в техноло-
гии и управлении для повышения положительного эффекта и улуч-
шения качества помощи.

Повисить уровень участия

Расширить права и возможности людей в Европейском регио-
не с тем, чтобы они были активными участниками формирования
политики здравоохранения через организации гражданского обще-
ства и могли решать проблемы здоровья, встающие перед ними
как отдельными гражданами, для чего необходимо повышать уро-
вень их санитарной грамотности и добиваться, чтобы в системах
здравоохранения, ориентированных на нужды пациентов, был слы-
шен их голос.

ЦЕННОСТИ, ЛЕЖАЩИЕ В ОСНОВЕ ПОЛИТИКИ

ЗДОРОВЬЕ-2020

- Всеобщий характер права человека на здоровье и медико-
санитарную помощь

- Справедливость
- Солидарность
- Устойчивость
- Право участвовать в принятии решений
- Уважение человеческого достоинства
- Отсутствие дискриминации
- Прозрачность
- Подотчетность

ДЕСЯТЬ ПРИОРИТЕТНЫХ ВОПРОСОВ,
ТРЕБУЮЩИХ ПРИНЯТИЯ МЕР НА УРОВНЕ

СТРАТЕГИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА

В политике Здоровье-2020 выделена группа из 10 приоритет-
ных вопросов, заслуживающих внимания руководителей высшего
звена, когда они будут приступать к решению проблем улучшения
здоровья и благополучия в своих странах и созданию эффектив-
ных и рациональных систем здравоохранения:
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1. Здоровье и благополучие.
2. Право на здоровье.
3. Несправедливость и ее детерминанты.
4. Стратегическое руководство в интересах здоровья.
5. Граждане в центре системы.
6. Основные ресурсы здравоохранения.
7. Новая экономика здравоохранения и профилактики заболе-

ваний.
8. Возможности медицинской и информационной технологии.
9. Высокоэффективные, легко адаптирующиеся к новым усло-

виям системы здравоохранения, в которых центральное место зани-
мает человек и особое внимание уделяется нуждам пациентов.

10. Система программных це лей и принципов, к которой раз-
личные действующие субъекты могут присоединиться и стать ее
сторонниками на политическом уровне.
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