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Голова Ради
Київської міської профспілки
працівників охорони здоров’я –
КАНАРОВСЬКА
Лариса Вячеславівна
тел. (044) 235-10-30, 288-14-29

Шановні члени нашої профспілки,
колеги та друзі!
Київська міська профспілка працівників охорони здоров’я
традиційно пропонує ознайомитись усім членам організації з
основними напрямками роботи за минулий 2017 рік. У році,
що минув, усі профспілки нашої держави відзначали 200-річчя
від створення першої профспілкової організації в Україні. Цій
темі навіть була присвячена Міжнародна науково-практична
конференція, яка проходила 9 листопада 2017 р. у Львівському
національному університеті ім. Івана Франка.
Виступаючи з доповіддю, Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий наголосив, що профспілки – це один із
важливих елементів здорової та конкурентоспроможної економіки. «Сьогодні історичний день осмислення загальної історії
нашої діяльності тоді і зараз, – сказав він. – Та активність, синергія людей, які творили нашу спільну історію, має передатися
нинішнім профспілкам. Адже ми досі розбудовуємо нашу державу, нову економіку і потребуємо активності. Історія багатьох
країн підтвердила той факт, що профспілки є вкрай необхідними.
Завжди є власник, який наймає працівників, і завжди є працівники, які вимушені об’єднуватися, щоб захистити свої інтере3

си перед власником і
державою. Світові ж
профспілки мають велику 300-літню історію,
вони зародилися в
Англії». Григорій Осовий повідомив, що
Федерація профспілок
України на сьогодні є
найчисленнішим профоб’єднанням на території нашої країни, яке об’єднує 6 млн 204 тис. членів, а це
44 українські профспілки, що охоплюють усі сектори економіки, та 27 регіональних профоб’єднань.
У своєму виступі він також зазначив: «Виникнення профспілкового руху в Україні ще у XVIII ст. є підтвердженням того,
що ми маємо глибокі демократичні традиції і витоки, які повинні бути покладені у розбудову громадянського суспільства
на нинішньому етапі державотворення. Існування профспілкового руху в країні – це ознака рівня цивілізованості держави.
Тому є всі підстави стверджувати важливість значення цієї події
не тільки для історії профспілок, а й України в цілому, всього
міжнародного профспілкового руху.
Профспілці охорони здоров’я 113 років, її було засновано в
Харкові у 1904 р. під назвою «Медсантруд».
Сьогодні сфера охорони здоров’я в столиці представлена
численними медичними закладами: науково-дослідними інститутами НАМН України, науково-практичними центрами, багатопрофільними лікарнями, консультативно-діагностичними
центрами та центрами первинної медико-санітарної допомоги,
що надають первинну, вторинну та спеціалізовану медичну допомогу. В цих закладах працюють відомі на весь світ учені – це
44 академіки, 85 членів-кореспондентів, більше 2500 професорів, докторів та кандидатів наук, які продовжують справи
славетних учених Пирогова, Стражеска, Войно-Ясенецького,
Караваєва, Образцова, Амосова, Шалімова, Лук’янової, Коломійченка, Ромоданова та багатьох інших. Флагманами столич4

ної медицини, освіти та науки залишаються Національна
медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика та
Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця.
Профспілка користується популярністю та авторитетом,
об’єднує майже 85% всіх працюючих у галузі, – це наукові працівники, лікарі, медсестри, молодший медичний персонал та
технічні службовці, – і є другою за чисельністю у столиці.
За 2017 рік лише до голови Ради профспілки на особистому
прийомі по допомогу звернулося понад 3000 медичних працівників.
У цій збірці ви зможете ознайомитися з інформацією профспілки з усіх напрямів її діяльності, а саме: питань соціальноекономічного та правового захисту, фінансових питань, охорони праці, організаційної та інформаційної роботи, організації
дозвілля та спорту, оздоровлення дітей медичних працівників.
Для нашої галузі рік був непростим, вирішення наболілих
проблем потребували як практична охорона здоров’я, так і наукова сфера – Національна академія медичних наук України.
Необхідно підкреслити, що державні заклади працювали у
надскладних умовах недофінансування, в умовах значного дефіциту кадрів, і наші вимоги були, в першу чергу, до Президента
України, Прем’єр-міністра та Голови Верховної Ради України з
закликом забезпечити належну державну політику у сфері охорони здоров’я.
Однак, навіть незважаючи на протестні дії, головна з яких
відбулася 19 вересня 2017 р., нас знов-таки не почули можновладці. Під час
акції протесту
разом з депутатами профільного комітету ВРУ та
його головою
Ольгою Богомолець вперше за останні
роки зібрались
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медики
всієї
України. Під стінами Кабінету
Міністрів та Верховної Ради відбувся
мітинг,
делегації від медиків були прийняті в Адміністрації Президента
України та Кабінеті Міністрів,
підписані протоколи доручень, але, крім погашення заборгованості по зарплаті в регіонах, на жаль, немає ніяких позитивних
зрушень.
Хочу наголосити, що в Києві, завдяки діяльності Постійної
комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціального захисту, насамперед її
голови Олега Гелевея, заборгованості
не було.
19 жовтня, за участю депутатів Верховної Ради та Комітету з питань охорони здоров’я, профспілкою було організовано Національний форум охорони
здоров’я, який мав стати головним майданчиком пошуку шляхів
виходу з критичної ситуації у сфері охорони здоров’я; було
напрацьовано відповідні рішення, визначено способи та засоби порятунку галузі, пріоритетні питання фінансування галузі,
подано пропозиції щодо перегляду тарифної сітки тощо. На
жаль, усі пропозиції медичної спільноти не знайшли конкретного відображення у рішеннях органів державної влади та враховані не були.
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На думку профспілки, Закон України «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів» є
суперечливим, не узгоджується з нормами Конституції України, порушує статті 3, 8, 9. 19, 22, 49, 64, 95 в частині забезпечення громадян безоплатною медичною допомогою, а також
ст. 11 Європейської Хартії та статті 2, 3 Європейської конвенції
прав людини, які ратифіковані в нашій країні. Вказане підтверджується тим, що вже сьогодні цей законодавчий акт є предметом оскарження у конституційному провадженні з ініціативи
59-ти народних депутатів.
На жаль, і досі все, що відбувається з медициною і медиками, – це пряме відображення ставлення держави до своїх
громадян.
Україна займає 80-те місце у світі за витратами на охорону
здоров’я, 23 грн. на кожного українця, 127-ме місце за показниками здоров’я населення. Хочу відзначити, що ООН визначила межу бідності на рівні 5 доларів на день, отже, близько
60% населення України перебуває за межею бідності. Кожна
родина стала біднішою в 4 рази. За минулий рік газ подорожчав у 6,5 разу, електроенергія в 3 рази, опалення в 3,5 разу,
гаряча вода у 13,5 разу, холодна у 2 рази.
Сьогодні у кожного медика столиці виникають питання: чи
зацікавлене само Міністерство охорони здоров’я в досягненні
мети і як житимемо далі.
Президія Ради профспілки висловлює особливу вдячність
депутатам Верховної Ради, профільному комітету ВРУ під керівництвом проф. Ольги Богомолець, депутатському корпусу та
членам постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту за співпрацю.
Апарат Ради профспілки налічує лише 7 осіб, кожна з яких
відповідає за окремий напрямок роботи. Протягом року представники профспілки постійно проводять зустрічі з членами
профспілки та володіють об’єктивною інформацією про стан
справ у галузі. На жаль, мусимо констатувати, що три головні
проблеми залишаються не вирішеними:
1. Відсутність належної, чіткої системи фінансування
вітчизняної медицини;
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2. Кадровий потенціал залишається без уваги, без належної зарплати, без соціальних гарантій;
3. Відсутня чітка система побудови системи охорони
здоров’я первинної ланки, спеціалізованої та висококваліфікованої медичної допомоги.
Тому слова нобелівського лауреата минулого століття Альберта Швейцера, що «стан справ в охороні здоров’я визначає
стан справ в державі», залишаються актуальними і сьогодні та
є дороговказом для подальших дій профспілки.
Детальніше про роботу КМППОЗ за напрямами ви зможете
дізнатись на сторінках цього інформативного видання у різних
його розділах.
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