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Медичні дати червня
1червня 2017 року - Міжнародний день захисту 
дітей
6 червня 2017 року - День журналіста України
14 червня 2017 року - Всесвітній день донора 
крові
18 червня 2017 року - День медичного 
працівника
26 червня 2017 року - Міжнародний день 
боротьби проти зловживання наркотиками та їх 
незаконного обігу
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                                          Дорогі медичні сестри!

   Від усього серця поздоровляю Вас с професійним святом – Днем 
медичної сестри!
   В цей день найщиріші слова подяки звучать на Вашу адресу. Адже у 
найтяжчі моменти життя Ви приймаєте на себе частину людського горя, 
полегшуєте страждання, спільно з лікарем повертаєте здоров'я та 
радість буття.
   Більше 12 тисяч молодших медичних спеціалістів (медичних сестер, 
акушерок, фельдшерів, лаборантів) працюють в лікувальних закладах 
області. Завдання, яке стоїть перед Вами – це вдосконалення надання 
медичної допомоги жителям краю, особливо літнім людям, інвалідам та 
одиноким громадянам похилого віку.
   З нагоди Вашого професійного свята – Всесвітнього дня медичної 
сестри прийміть щирі вітання та безмежну вдячність за ваші чуйні 
серця, за врятовані життя, за повернуте здоров'я мешканців нашого 
краю!
   Протягом тисячоліть люди, які рятують від хвороб і гоять рани, 
користуються постійною любов'ю та повагою.
   Ваші талановиті руки дарують людям радість життя, вселяють віру у 
зцілення.
   Хай усе хороше, зроблене з душею та натхненням, повертається до Вас 
сторицею! Нехай кожна мить життя радує своєю наповненістю!
   Ще раз зі святом! Щастя Вам і добра! І нехай вибрана Вами професія 
ніколи не буде обтяжливим обов'язком, а лише приємною місією!
Бажаю вам успіхів у благородній справі!

   З нагоди Всесвітнього дня сімейного лікаря весь 
колектив управління охорони здоров'я Тернопільської 
обласної державної адміністрації щиро вітає всіх 
сімейних лікарів зі святом!
  Сімейний лікар – це комплексний постійний нагляд та 
турбота за вашим станом здоров'я.
Це людина, яка день за днем буде допомагати вам та 
вашій родині залишатися здоровими та жити 
повноцінним життям.
   Бажаємо вам міцного здоров'я, особистого щастя, 
родинного затишку, успіхів і наснаги та Божого 
благословення.
   Хай ваш високий професіоналізм, доброта, чуйність, 
відданість вселяє надію на впевненість у завтрашній 
день, дарує заслужену шану й авторитет, хай завжди 
квітне серед вас, порозуміння, злагода й повага!
   Глибоко вдячні вам за сумлінну працю, витримку і 
вміння дарувати людям радість життя!

         З повагою, начальник управління охорони здоров'я        
Тернопільської обласної державної адміністрації 
                                                   Володимир Григорович Богайчук
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                        60-річчя відзначає 
Тернопільський медичний університет

5

  Урочистості з  нагоди 60-річчя створення медичного 
вишу в Тернополі відбувалися у палаці культури 
"Березіль".  На свято завітали випускники з різних 
регіонів України, іноземні студенти, перші випускники 
вишу. Ювілярів вітали  представники влади та 
високоповажні гості.

   «Вельмишановні пані та панове, дорогі гості, медична 
та наукова спільноти, хочу сьогодні привітати усіх вас 
від команди управління охорони здоров'я 
Тернопільської обласної державної адміністрації та всієї 
медичної спільноти Тернопілля з нагоди 60-ти річчя 
Тернопільського державного медичного університету ім.. 
І.Я. Горбачевського. В першу чергу, я хочу подякувати 
колективу університету за їхню, не побоюсь цього слова, 
велику роботу. Адже саме вони виховують нове 
покоління медиків, які повинні стати у 100 раз кращими 
ніж ми, так як усі ці реформи, які ми зараз 
впроваджуємо залежатимуть тільки від них і тільки 
вони зможуть вдосконалити їх, заради більшої 
ефективності та якості охорони здоров'я не тільки нашої 
області, а усієї країни. Тому хочу побажати усім вам 
реалізації всіх ваших планів, адже ви вдосконалюєтесь із 
року в рік, терпіння вам, здоров'я, наснаги, родинного 
тепла і найбільше Божого благословення» - зазначив 
начальник управління охорони здоровя Тернопільської 
обласної державної адміністрації Володимир Григорович 
Богайчук.
Також очільник охорони здоров'я вручив медичному 
університеті подарунковий сертифікат та нагороди 
управління охорони здоров'я Тернопільської обласної 
державної адміністрації з нагоди 60-ти річчя 
університету.

Прес-служба 
            УОЗ ТОДА
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КИЇВ. 2 травня. УНН. Президент Петро Порошенко підписав Закон 
України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров'я", передає 
УНН з посиланням на прес-службу АП.

"Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення 
законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров'я" (№ 2002-VІІІ), ухвалений Верховною Радою 6 квітня цього 
року, передбачає впровадження заходів із реформування системи охорони здоров'я України задля створення мережі 
державних та комунальних медичних закладів з достатнім рівнем самостійності для ефективного та своєчасного медичного 
забезпечення населення", - йдеться в повідомленні.

Згідно із текстом документа заклади охорони здоров'я отримали можливість здобуття фінансової та 
управлінської автономії для забезпечення фінансових, матеріально-технічних ресурсів системи охорони здоров'я. При цьому, 
у відповідності до ст. 49 Конституції України, існуюча мережа державних та комунальних закладів охорони здоров'я не буде 
скорочена, ці установи залишаться у державній та комунальній власності та не підлягатимуть приватизації.

Документом також встановлено спрощений порядок реорганізації закладів охорони здоров'я - державних та 
комунальних установ - у казенні підприємства та комунальні некомерційні підприємства; уточнено існуючу гарантію, що 
кошти, не використані закладом охорони здоров'я (крім державних та комунальних установ) у поточному році, не будуть 
вилучатись та можуть бути використані на фінансування діяльності закладу (зокрема, на оновлення матеріально-технічної 
бази); урегульовано окремі питання, пов'язані з договорами про медичне обслуговування населення, які будуть укладатись 
відповідно до спеціального порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування, та вводиться в дію через шість 
місяців з дня набрання чинності цим Законом.

Як повідомляв УНН, відомчі медичні заклади інтегрують в загальну систему охорони здоров'я.
Джерело: УНН

Президент Петро Порошенко підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров'я"

Дайджест медреформи: Верховна Рада не проголосувала за включення у 
порядок денний пакет законопроектів, що гарантують початок медичної реформи в 
Україні

Верховна Рада не проголосувала за включення у порядок денний пакет законопроектів, що гарантують початок медичної реформи 
в Україні. Законопроекти № 6327, 6328, 6329, 6347 гарантують забезпечення підвищення якості надання медичних послуг в Україні на рівень 
міжнародних стандартів, їх ухвалення є критичним для створення сучасної системи охорони здоров'я України. Результати голосування за 
посиланням: https://goo.gl/F3e09q
В.о. Міністра охорони здоров'я Уляна Супрун звернулася до парламенту з вимогою не відкладати медичну реформу, а також попросила усіх 
небайдужих підтримати реформу. “Ми не опускаємо рук і просимо допомогти вас нагадати народним обранцям про справжні пріоритети. Зв'язуйтеся 
зі своїми депутатами та публічно висловлюйте свою підтримку важливим змінам. Україна не може чекати ще 5 років на гідну систему охорони 
здоров'я”, – говориться зокрема в офіційній заяві МОЗ України.

Поки народні депутати не можуть домовитися, чи залишити радянську систему охорони здоров'я, чи почати реформування галузі, 
Україна за середньою тривалістю життя опустилася на рівень 1960-х років. Ламати списи навколо української медицини стане нікому і нема чого, 
якщо Верховна Рада не прийме пакет законопроектів, необхідних для старту реформи. На кону не питання чиїхось політичних амбіцій, а тривалість і 
якість життя мільйонів українців: сьогодні ми в середньому живемо на 10 років менше, ніж люди на 1500 км на захід від нас. Докладний аналіз 
пацієнтських законопроектів № 6327, 6328, 6329, 6347, запропонованих урядом до розгляду Верховною Радою, у спецпроекті VoxUkraine.

Фантастичні потоки тіньових коштів, що проливаються на численних зацікавлених персонажів – від головлікарів та начмедів 
провінційних лікарень до чиновників управляючих структур галузі – гальмують реформи в медицині. Про «фармацевтичну мафію», що 
десятиліттями спекулює на здоров'ї співгромадян годі й згадувати.

Реформа української медицини під загрозою, – заявляють громадські активісти. Результати розслідування діяльності комітету 
Верховної Ради з питань охорони здоров'я – за останній місяць роботи Верховної Ради, з яких три тижні були присвячені роботі в комітетах, комітет з 
питань охорони здоров'я так ні разу і не зібрався для розгляду цих нагальних, так необхідних країні, законопроектів, які вніс уряд на початку квітня.

Реформи українського міністра охорони здоров'я – саме те, що потрібно Україні, – британський нейрохірург, письменник Генрі 
Марш.

«У вас занадто багато шпиталів і лікарень – це просто хаос. А друга проблема – це корупція і непрозорість у закупівлі обладнання 
та медикаментів. Отже, є багато реформ, які слід зробити. Але те, що я чув про спроби міністра – це звучить прекрасно, і, на мій погляд, це саме те, що 
потрібно. Але лікарі – це не люди, яких можна організувати, їх не так просто організувати», – зауважив Генрі Марш.

За його словами, у порівнянні з англійською медициною українські пацієнти та лікарі використовують занадто багато ліків.
«Якщо український пацієнт приходить до лікаря, то він очікує, що йому випишуть пігулку. І часто ці пігулки є некорисними, 

непотрібними і не допомагають. Це дуже складне питання освіти та культури», – говорить британський нейрохірург.
Підписатися на розсилку дайджесту: http://eepurl.com/cv9aDb
Слідкувати за просуванням законопроектів:https://www.facebook.com/supportmedreforminua/
Повідомляє прес-служба МОЗ України

Новини охорони здоров’я
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    30 травня у Теребовлі відбулася колегія управління 
охорони здоров'я Тернопільської обласної державної 
адміністрації під головуванням начальника управління 
Володимира Богайчука.

    В рамках роботи колегії головні та позаштатні спеціалісти управління охорони здоров'я ТОДА спільно з головними 
лікарями та заступниками головних лікарів лікувально-профілактичних закладів області оглянули Теребовлянську 
центральну районну лікарню. 

   Головний лікар Михайло Никеруй показав гостям приймально-діагностичне, хірургічне, акушерсько-гінекологічне, 
неврологічне та терапевтичне відділення. 
   Далі під час засідання підбито підсумки роботи закладів охорони здоров'я області за І квартал 2017 року. Доповідали 
головний спеціаліст-акушер-гінеколог управління охорони здоров'я ОДА Олексій Федченко, головний спеціаліст – 
терапевт управління охорони здоров'я ОДА Лариса Матюк, головний позаштатний спеціаліст - хірург управління 
охорони здоров'я ОДА Віктор Запорожець, головний спеціаліст – педіатр управління охорони здоров'я ОДА Майя Голяк. 

   Про організацію надання медичної допомоги у Теребовлянському районі розповів головний 
лікар Теребовлянської центральної районної лікарні Михайло Никеруй. Доповненням до його 
слів став презентований відеофільм про роботу закладу. Керівники відзначили неабиякі 
професійні та менеджерські здібності Михайла Степановича, завдяки яким заклад, що ставиться 
сьогодні за приклад, за 5 років набув таку потужну матеріальну-технічну базу. 

   Усі учасники колегії отримали доручення від начальника управління охорони 
здоров'я ТОДА Володимира Богайчука відпрацювати перспективи роботи окружних 
лікарень, які мають запрацювати в рамках проведення медичної реформи і утворення 
госпітальних округів.

Прес-служба УОЗ ТОДА

    Теребовля приймала учасників колегії управління охорони
     здоров'я Тернопільської обласної державної адміністрації 
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У Тернополі медики бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги 
                     демонстрували свої вміння на практиці

    12 травня у Тернополі медики бригад екстреної (швидкої) медичної 
допомоги демонстрували свої вміння на практиці
Цьогоріч, в парку імені Т.Г. Шевченка проходять VII обласні змагання бригад 
екстреної (швидкої) медичної допомоги та медицини катастроф. Участь у заході 
приймають 17 команд Тернопільщини. Кожна з бригад повинна пройти одне усне 
та чотири практичні завдання, а саме: «А я це знаю», «Несподіванка», «Нещасна 
лавочка», «Дорожній поцілунок» та «Фатальна знахідка». 
Мета змагань – закріпити теоретичні знання медиків на практиці. 
Оголошення правил змагань та жеребкування команд відбулося на базі КЗТОР 
"Центр екстреноі медичої допомоги та медицини катастроф". 
Заступник начальника управління охорони здоров'я Тернопільської обласної 
державної адміністрації Чайковська Лідія Зіновіївна привітала учасників змагань 
від імені начальника управління охорони здоров'я Богайчука Володимира 
Григоровича та усієї команди управління охорони здоров'я Тернопільської 
обласної державної адміністрації та побажала всім якомога краще проявити свої 
вміння та вдосконалити свою професійну майстерність.

Прес-служба УОЗ ТОДА
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                             Передумови: 

"Протокол" є обовязковим до застосування. 
Попри непогані вимоги до створення уніфікованих, 
локальних протоколів, вони зазнають суттєвого 
впливу:
- вплив традицій ( так лікував Більрот, Пирогов, 
Шалімов - і я так лікую)
- Вплив фарми ( повсюдна присутність торгівельних 
назв та груп препаратів бездоказово)
- Локальний пишеться " на відчепіться" виходячи з 
можливості закладу, а не доказової медицини. 

                                      Ідея:

- дати можливість використовувати нові міжнародні, 
європейські, доказові протоколи без "адаптацій" 
- Захистити грамотного лікаря, захистити 
прогресивну лікарню від диктату некоректного, 
застарілого, лоббістського уніфікованого чи 
локального протоколу. 
Реалізація:
- Існуюча схема розробки уніфікованих протоколів 
лишається
- Ми визнаємо доказову, західну медицину і не 
"адаптуємо" її
- Ми визнаємо авторитетні джерела публікації 
протоколів (сайти)
- лікувальний заклад обирає потрібний протокол з 
додатку, та затверджує його внутрішнім наказом. 
Жодних погоджень з МОЗ чи з департаментами не 
потрібно. 
- Використання нового клінічного протоколу 
позбавляє необхідності використовувати 
уніфікований. 
- Локальні протоколи більше не пишуться.

                      "Ітогі падвєдьом":

- наказ є "дозвільним" ми дозволяємо лікувальному 
закладу самостійно обирати, затверджувати, 
застосовувати нові клінічні протоколи
- Міністерство захищає лікарню та лікаря, котрі 
користуються доказовими клінічними настановами.
Міністерство створює можливість, Міністерство 
дозволяє, Міністерство захищає... вибрати протокол, 
перекласти, як потрібно, та дійсно сумлінно 
працювати віднині і повсякчас, за новим клінічним 
протоколом мусимо ми з вами, колеги... Закони, 
постанови, накази не лікують, - лікує лікар...

Повідомляє на своїй сторінці у Facebook 
Лінчевський Олександр Володимирович - 
заступник міністра охорони здоров'я України

Нові клінічні протоколи
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Прес-служба УОЗ ТОДА

   13 травня на Театральному майдані 
відбувся Всеукраїнський флешмоб 
«Україна за безпеку дорожнього руху» 
в якому прийняли участь голова 
Тернопільської обласної ради Віктор 
Овчарук та начальник управління 
охорони здоров'я Тернопільської 
обласної державної адміністрації 
Володимир Богайчук.
   У Тернополі працівники Центру 
екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф, Національної та 
Патрульної поліції, Державної служби 
з надзвичайних ситуацій, 
Тернопільського медичного центру 
безпеки дорожнього руху, 
представники автошкіл проводили 
різноманітні майстер-класи, а для 
маленьких мешканців міста 
працювала арт-студія.
   Мета заходу - привернення уваги до 
проблеми смертності та травматизму, 
внаслідок порушення правил 
дорожнього руху.

         Всеукраїнський флешмоб 
«Україна за безпеку дорожнього руху»
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Повідомляє прес-служба  ОДА

   Голова обласної державної адміністрації Степан Барна 14 травня 
відвідав Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр 
«Мати і дитина» та привітав зі святом 27 молодих матерів, які в цей 
час перебувають у закладі. Подарунки вручили для 19 хлопчиків та 
9 дівчаток. Саме у День матері породіллі подарували Тернопільщині 
восьмеро діточок.
   «Наш обласний перинатальний центр унікальний тим, що тут 
виживають діти, котрі не мають шансів на життя у районних 
лікарнях. У 2016 році ми вклали у цей об'єкт понад 20 мільйонів 
гривень. Ці кошти пішли на обладнання та облаштування закладу. 
Відтак 4 поверхи перинатального центру «Мати і дитина» 
приймають 2/3 дітей з області і 1/3 з міста Тернопіль. Тому неабияке 
значення тут мають комфорт, якісні умови перебування – в тому 
числі й можливість присутності батьків або інших родичів, 
високопрофесійні фахівці та сучасне обладнання, яке дозволяє 
надавати допомогу породіллям і новонародженим», - зазначив 
Степан Барна.
   При цьому він звернув увагу на позитивну динаміку, адже торік у 
перинатальному центрі народилися понад 2.400 малят. І вже у 
першому кварталі цього року, за його словами, народилися більше 
800 дітей. «Власне, ця позитивна динаміка дозволяє побачити 
перспективу Тернопільської області у демографічному сенсі», - 
зазначив Степан Барна.
   У День матері очільник області побажав жінкам та їхнім малятам 
міцного здоров`я, впевненості у майбутньому та запевнив, що 
підтримка сімей з дітьми буде і надалі залишитися в пріоритеті 
роботи обласної адміністрації. 
«Дуже приємно бачити щасливих усміхнених матусь та їхніх діток. А 
також і татусів, які сьогодні тут. Але найголовніше, що спільними 
зусиллями у 2016 році нам вдалося відновити цей заклад. З нагоди 
свята зичу миру, родинної злагоди та приємних клопотів в зв'язку із 
поповненням у сім'ї. Нехай Ваша любов захищає і надалі всіх нас та 
всю Україну!», - наголосив Степан Барна.
   Нагадаємо, 25 березня 2016 року урочисто відкрили 
реконструйований комунальний заклад Тернопільської обласної 
ради «Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр 
«Мати і дитина». Це єдиний в області заклад охорони здоров'я III-го 
рівня з надання високоспеціалізованої медичної допомоги вагітним, 
породіллям та новонародженим з груп високого акушерського та 
перинатального ризику, передчасних пологів, що потребують 
високої інтенсивності лікування на основі використання сучасних 
перинатальних технологій. Зараз у відремонтованому приміщенні 
закладу забезпечено функціонування 158 ліжкомісць. 
Відремонтований заклад має передродові палати, операційні, 
відділення гінекології й декілька палат, спеціально призначених для 
партнерських пологів. Кожна палата має окремий санвузол — душ, 
туалет, умивальник, біде. За рахунок цього у медичному закладі 
покращився санітарно-протиепідемічний режим й загалом це має 
позитивний вплив на якість надання медичних послуг матерям та 
дітям. У даному закладі надається медична допомога жінкам з 
патологічним перебігом вагітності. Коли народжуються діти з 
надзвичайно низькою масою тіла, новий корпус із надсучасним 
обладнанням надає додаткові можливості для їхнього порятунку.

          Голова обласної державної адміністрації Степан Барна відвідав 
Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр «Мати і дитина» 
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18 травня начальник управління охорони здоров'я Володимир Григорович 
Богайчук зустрівся із представником благодійної організації з Бельгії «Едегем 
–Україна» - Liliane De Cooman-Bollaerts.
Liliane De Cooman-Bollaerts завітала у лікарню «Хоспіс» задля того, щоб 
оглянути використання допомоги, яку лікарня отримала нещодавно від 
благодійної організації «Едегем –Україна» та обговорити подальшу співпрацю.
«Сказати, що Ви молодці – замало, тому що не ми Вам говоримо, що ми є, а 
саме Ви своїми вчинками, гуманітарною допомогою нашим лікувально-
профілактичним закладам вкотре демонструєте, що Ви поряд, завжди близько. 
Ви показали нам, що людська доброта немає границь. Співчуття і 
співпереживання не мають меж і кордонів. Я щиро Вам дякую від іменні 
пацієнтів, медичного персоналу лікарні та від усієї команди управління 
охорони здоров'я за Вашу неодноразову допомогу нашій області. Божого Вам 
благословення та успіхів у всіх Ваших задумах» - наголосив під час зустрічі 
начальник управління охорони здоров'я Володимир Григорович Богайчук.
Також Володимир Богайчук оглянув палати та поспілкувався з пацієнтами.
Нагадаємо:
Нещодавно, за сприянням начальника управління охорони здоров'я 
Тернопільської обласної державної адміністрації Володимира Богайчука та 
команди управління охорони здоров'я, лікарня «Хоспіс» отримала чергову 
гуманітарну допомогу із Бельгії.
Завдяки благодійній організіції із Бельгії «Едегем –Україна», Liliane De 
Cooman-Bollaerts та нашому земляку Ігорю Вітеньку оновлено фактично увесь 
ліжковий фонд лікарні, який дасть змогу значно покращити умови 
перебування паліативних хворих.

Тернопільщина отримала черговий гуманітарний вантаж з 
Франції
Днями на базі КУТОР «Тернопільський обласний 
протитуберкульозний диспансер» розвантажували 
гуманітарний вантаж із Франції, який Міжнародий Центр 
ЮНЕСКО доставив завдяки співпраці Тернопільської 
обласної державної адміністрації, Шумської районної 
державної адміністрації, а також за сприяння управління 
охорони здоров'я Тернопільської обласної державної 
адміністрації.
Соціальні та лікувальні заклади Тернопільського та 
Шумського районів безкоштовно отримають медичне 
обладнання, функціональні ліжка, меблі, інвалідні візки, інше 
обладнання для інвалідів, одяг та взуття. Вага отриманого 
вантажу становить близько 15 тис. кг.
«Ми і надалі тісно співпрацюватимемо з Мiжнaрoдним 
Цeнтром впрoвaджeння прoгрaм ЮНЕСКО. Адже ,завдяки 
даним програмам, матеріально-технічна база лікувально-
профілактичних закладів Тернопільщини поступово 
оновлюєтся. Відповідно, це дає змогу в подальшому 
покращити якість та доступність медичної допомоги 
населенню області. Тому я сподіваюся на подальшу плідну 
співпрацю як з громадськими та благодійними організаціями, 
так і з керівництвом області. Спільними зусиллями ми 
зможемо зробити багато для медицини Тернопільщини та 
їхніх пацієнтів», - зазначив начальник управління охорони 
здоров'я Тернопільської обласної державної адміністрації 
Володимир Богайчук.

Гуманітарна допомога
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Після місяця дії програми «Доступні ліки» Уряд збільшив її 
фінансування на 250 млн грн.

Про це повідомив начальник управління охорони здоров`я ОДА 
Володимир Богайчук під час відеонаради 15 травня.

«В рамках Урядової програми «Доступні ліки» на Тернопільщині 
укладено угоди з 61 суб'єктом господарської діяльності (209 аптек), 

лікарями виписано 72 837 рецептів. Загалом, на Тернопільщині 
близько 643 000 хворих на серцево-судинні захворювання (60 % 
населення області), 35 731 хворий на цукровий діабет II типу та 
4793 – на бронхіальну астму. Для реалізації Урядової програми в 

області передбачено 13 671,5 тис. гривень», - повідомив Володимир 
Богайчук.

Серед лідерів – Бучацький, Заліщицький, Збаразький, 
Гусятинський, Чортківський та Теребовлянський райони.

Нагадаємо, з усіх питань, що стосуються програми «Доступні ліки» 
можна звертатися на урядову гарячу лінію 15-45 або ж на гарячу 

лінію Управління охорони здоров'я Тернопільської ОДА за номером 
телефону – (0352) 52-10-71.

Перелік ліків, які надаватимуться пацієнтам безкоштовно (або з 
компенсацією) за програмою «Доступні 

ліки»:http://www.moz.gov.ua/ua/portal/pre_20170404_b.html.

Уряд збільшив фінансування програми 
   «Доступні ліки» на 250 мільйонів

Повідомляє прес-служба
                   ОДА
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  22 травня 2017 року в Тернопільському обласному 
клінічному перинатальному центрі «Мати і дитина» відбулася 
прес – конференція спеціалістів УОЗ із засобами масової 
інформації. Запрошені ЗМІ : ІНТБ , «Свобода», «Вільне 
життя», «Тернопіль вечірній» « Місто », «Номер 1» та інші.

   22 травня 2017 року в Тернопільському обласному клінічному 
перинатальному центрі «Мати і дитина» відбулася прес – 
конференція спеціалістів УОЗ із засобами масової інформації. 
Запрошені ЗМІ : ІНТБ , «Свобода», «Вільне життя», «Тернопіль 
вечірній» « Місто », «Номер 1» та інші.
Прес – конференцію з привітальним словом відкрила Чайковська 
Лідія Зіновіївна - – заступник начальника УОЗ. Вона зазначила, що 
згідно наказу УОЗ Тернопільської облдержадміністрації з 16.05.по 
23.05.2017 року в Тернопільській області проводиться обласний 
тиждень планування сімї та збереження репродуктивного здоров'я. 
В рамках проведення тижня в ЛПЗ проведено низку інформаційно 
- просвітницьких та профілактичних заходів (прес- конференції, 
круглі столи, лекції, бесіди, виступи спеціалістів у засобах масової 
інформації, просвітницькі акції з питань відповідального 
батьківства та підтримки сімї,профілактики захворювань 
репродуктивної системи, здорового способу життя , планування 
сімї та безпечного материнства ), провідними фахівцями даного 
напрямку, органами місцевої влади, місцевого самоврядування та 
громадськими організаціями. Згідно показників репродуктивного 
здоров'я Тернопільська область займає в Україні провідні місця 
завдяки наполегливій праці фахівців. Понад 60% найскладніших 
пологів у жінок з екстрагенітальної патологією та ускладненою 
вагітністю проходять на 3 рівні медичної допомоги в 
реконструйованому на сучасному рівні Тернопільському 
обласному клінічному перинатальному центрі «Мати і дитина». 
Федченко Олексій Олексійович - головний спеціаліст акушер - 
гінеколог УОЗ облдержадміністрації доповів про стан 
репродуктивного здоров'я населення в Тернопільській області. Для 
визначення зазначених проблем функціонують мережі служб 
планування сімї, тому що надзвичайно важлива профілактика 
планування сімї для народження здорового потомства. Завдяки 
заходам десятирічного впровадження Державної програми 
«Репродуктивне здоров'я нації», яка закінчилась в 2015 році та 
внеску проектів міжнародної технічної допомоги , що працювали 
в цей період, вдалось покращити ситуацію в сфері 
репродуктивного здоров'я, особливо щодо створення умов 
безпечного материнства. 

Детально про організацію служби планування сімї та 
збереження репродуктивного здоров'я в області висвітлив 
Кашуба Павло Володимирович – головний позаштатний 
спеціаліст репродуктолог УОЗ облдержадміністрації. Він 
наголосив, що 1 червня 2017 року буде відзначатись 20 років 
діяльності служб планування сімї в Україні. На 
жаль,Тернопільська область – єдина область в Україні, в якій 
відсутній Центр планування сімї та репродукції людини, як 
окремий підрозділ з штатним розписом, відповідно до вимог 
спільного наказу МОЗ України та Національної академії 
медичних наук України від 29.11.2013р.№ 1030 /102 «Про 
удосконалення системи планування сімї та охорони 
репродуктивного здоров'я в Україні ». Куценко Віктор 
Васильович - головний лікар ТОКПЦ «Мати і дитина», розповів 
про роботу Тернопільського обласного перинатального центру 
«Мати і дитина». Завдяки впровадженню сучасних 
перинатальних технологій, які базуються на найкращих 
світових практиках, а саме: створення індивідуальних /сімейних 
пологових залів, палат для спільного перебування матері та 
дитини, забезпечення теплового ланцюжка, нових підходів до 
первинної реанімації (стабілізації стану, дихальної підтримки у 
новонароджених), та реорганізації акушерських та 
неонатологічних відділень, вдалося знизити рівень малюкової 
смертності. Про контрацепцію в підлітковому віці та 
профілактику ЗПСШ доповіла Петренко Наталя 
Володимирівна, доцент кафедри акушерства та гінекології №2 
ТДМУ ім. І.Я.Горбачевського. 
Маланчук Лариса Михайлівна - д. м.н., професор, завідувачка 
кафедри акушерства та гінекології №1 ТДМУ ім. 
І.Я.Горбачевського розповіла про впровадження в 
Тернопільській області Національного соціально – 
інформаційного проекту « Жіночність майбутнього» . 
Про удосконалення організації надання медичної допомоги 
підліткам та молоді на засадах дружнього підходу «Клініки ДМ 
» в м. Тернополі та області доповіла 
Поворозник Світлана Михайлівна – головний позаштатний 
спеціаліст підлітковий терапевт УОЗ, координатор мережі 
кабінетів «Клініки дружньої до молоді» ТОКДЛ. 
Як здійснюється підготовка молоді до батьківства і про роботу 
школи відповідального батьківства та материнства розповіла 
Наконечна Іванна Євгенівна – лікар акушер гінеколог кабінету 
планування сімї ТМКЛ №2. Питання надання перинатальної 
допомоги ВІЛ – інфікованим жінкам в умовах ТОКПЦ «Мати і 
дитина» висвітлила Грабчак Ірина Леонідівна - завідуюча 
пологовим відділенням ТОКПЦ.
Про методи проведення санітарно - освітньої роботи серед 
населення Тернопільської області з питань збереження 
репродуктивного здоров'я розповіла Гричук Ірина Василівна – 
лікар методист КУТОР «Центр здоров'я»

Прес-служба
  УОЗ ТОДА

14

 З нагоди Всеукраїнського тижня планування сімї та збереження 
      репродуктивного здоров'я відбулася прес – конференції 
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За гуманність і милосердя нагороджуватимуть орденом 
                           Святого Пантелеймона

    Цього року започатковують громадську відзнаку за гуманність та милосердя «Орден Святого 
Пантелеймона». Хоча нагорода вже пише власну історію з 2009 року. Саме тоді Міністерство 
охорони здоров'я запровадило в Україні заохочувальну відзнаку «Хрест Пантелеймона 
Цілителя». Орден вручали за видатні особисті заслуги та сприяння розвиткові галузі охорони 
здоров'я й медичної науки, в благодійній, гуманістичній та громадській діяльності, а також за 
інші здобутки на ниві охорони фізичного та духовного здоров'я українців. Цієї відзнаки 
удостоїлися понад двадцять видатних вчених, лікарів, громадських і благодійних діячів, 
представників духовенства, серед яких такі визначні особистості, як Микола Амосов 
(посмертно), Олександр Шалімов (посмертно), Любомир Пиріг, Святійший Патріарх Київський і 
всієї Руси-України Філарет, Блаженніший митрополит Київський і всієї України Володимир, 
Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Любомир (Гузар) та інші.
    Треба сказати, що зініціював цю нагороду 2009 року саме тодішній міністр охорони здоров'я 
України Василь Князевич за погодженням і благословенням предстоятелів трьох найбільших 
християнських Церков. Краяни добре знають Василя Михайловича. Адже він тривалий час 
працював у нашій області: спочатку головним лікарем Яблунівського протитуберкульозного 
диспансеру, відтак – головним лікарем Бучацького району, Тернопільського обласного 
протитуберкульозного диспансеру, очолював управління охорони здоров'я Тернопільської 
облдержадміністрації. Нині Василь Князевич – голова правління громадської організації 
«Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги».
Громадська відзнака за гуманізм і милосердя «Орден Святого Пантелеймона» дотримується 
основоположних засад заснування цієї державної нагороди 2009 року. Вона має професійно-
фахову спрямованість, її присуджуватимуть за гуманістичну й благородну діяльність у галузі 
охорони здоров'я, спрямовану на духовний та фізичний розвиток української нації та 
формування суспільства з високим духовно-моральним обличчям.
    Орден Святого Пантелеймона вручатимуть тим, хто володіє високими професійними й 
духовно-моральними якостями та має видатні особисті заслуги у царині охорони здоров'я, а 
також у доброчинній, гуманістичній та громадській діяльності.
    Відзнаку щороку присуджуватимуть по одному номінантові від кожної області у п'яти 
номінаціях: «Кращий лікар», «Кращий медик», «Новатор охорони здоров'я», «Міжнародне 
співробітництво у галузі охорони здоров'я» та «Служіння суспільству».
    Урочиста церемонія нагородження щорічно відбуватиметься 9 серпня -- у День Святого 
великомученика та цілителя Пантелеймона.
    Кандидатури на відзначення орденом Святого Пантелеймона можуть подавати Асоціації 
медичних працівників, громадські організації, які працюють в сфері охорони здоров'я, 
пацієнтські організації, лікувально-профілактичні установи різних форм власності, наукові 
медичні установи. Інформацію про це треба надсилати у Тернопільську регіональну експертну 
раду, яку нещодавно створили. До її складу увійшли лікарі, представники медуніверситету, 
управління охорони здоров'я, церков, засобів масової інформації. Колективи вже можуть 
подавати на електронну адресу регіональної експертної ради panteleimon.ternopil@gmail.com 
резюме кандидата та рекомендації, не менше трьох на вибір.
    Кандидатів відбирає спочатку регіональна, потім – національна експертні ради, а завершує 
відбір Поважна рада, до якої увійшли відомі в країні академіки, релігійні діячі, політики.
    Члени Тернопільської регіональної експертної ради на чолі із завідувачем кафедри хірургії 
навчально-наукового інституту післядипломної освіти Тернопільського державного медичного 
університету ім. Івана Горбачевського, професором Ігорем Дзюбановським розглядатимуть 
подані до 1 червня цього року кандидатури номінантів та надавати дані про них до національної 
експертної ради.
Ще трохи довідкової інформації: 3-18 червня – регіональний відбір кандидатів. 20 червня-10 
липня – відбір кандидатів національною експертною радою. 10 липня – оголошення кандидатів. 
2-8 серпня – Поважна рада конкурсу проведе остаточний відбір переможців. 9 серпня – урочисте 
нагородження в Києві. Про процедуру відбору та нагородження можна дізнатися також за тел. 
044-482-36-75, 097-301-30-34
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                         Повідомля
       голова Тернопільського осередку
   ГО «Українська ліга сприяння розвитку
      паліативної та хоспісної допомоги»
                Андрій Паламарчук
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!!!Обережно кліщі!!!
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