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                    Вельмишановні працівники 
                    засобів масової інформації!

    Від імені управління охорони здоров'я Тернопільської 
облдержадміністраці, медичної спільноти області та від себе 
особисто вітаю Вас із Вашим професійним святом — Днем 
Журналістики.
Журналістика — найважливіша і найскладніша частина 
професійної діяльності і працівника mass media, яка вимагає 
творчого обдарування й неабиякого хисту.
    Ваше прагнення до висвітлення актуальних проблем 
сьогодення, оперативність в опрацюванні, осмисленні і подачі 
матеріалів, об'єктивність інформаційного повідомлення 
відіграють вирішальну роль у сучасному світі, є незамінними 
для забезпечення повноцінного життя нашого суспільства.
    Від усього серця зичу вам свободи пера, міцних крил, 
повної реалізації у своїй галузі, затребуваних матеріалів та 
щирої уваги небайдужого оточення!
    Нехай береже Вас Бог у вашій складній, але такій потрібній 
роботі!

  Шановні медичні працівники, дорогі колеги!

    Прийміть теплі та сердечні вітання з нагоди професійного 
свята – Дня медичного працівника! У цей день висловлюю 
шану, повагу та вдячність усім, хто присвятив своє життя 
збереженню здоров'я людей.
    Наша місія важка і благородна. Вона вимагає повної віддачі 
сил, високого професіоналізму, постійної творчої ініціативи.     
Своєю турботою, добротою, чуйністю ви вселяєте у людей віру 
та надію на одужання, упевненість у завтрашньому дні.
    Дякую вам за сумлінну працю, витримку і вміння дарувати 
людям радість життя! Новий час висуває нові вимоги. Я 
впевнений, що ви успішно впораєтеся з поставленими 
завданнями.
    Бажаю вам міцного здоров'я, плідної, наполегливої праці, 
натхнення та нових вагомих здобутків на нелегкій ниві охорони 
здоров'я. Родинного вам тепла, достатку, любові та сімейного 
благополуччя!
    Хай усе хороше, зроблене з душею та натхненням, 
повертається до вас Божою ласкою! Зі святом вас!

         З повагою, начальник управління охорони здоров'я        
Тернопільської обласної державної адміністрації 
                                                   Володимир Григорович Богайчук
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  2 червня в переддень святкування Міжнародного Дня медичного 
працівника на базі Чортківського державного медичного коледжу 
відбувся обласний конкурс краща медична сестра області –2017. Це 
щорічний традиційний захід, який проводиться з метою підняття 
престижу професії молодших спеціалістів з медичною освітою та 
підвищення професійного рівня медичних сестер.
Міський голова Чорткова Володимир Шматько гостинно привітав 
учасників конкурсу «Ескулап-професіонал – 2017», заключний етап 
якого проходив у Чортківському державному медичному коледжі - 
директор Л.С.Білик.
Чортківський державний медичний коледж гостинно прийняв 34 
учасниці – переможниць районних конкурсів та відбіркових конкурсів 
серед обласних та міських лікувально-профілактичних закладів 
Тернопілля.
  Відрадно, що вболівати за своїх конкурсанток прибули делегації з 
лікувально-профілактичних закладів районів та м.Тернополя, 
очолювані головними лікарями, їхніми заступниками з 
медсестринства та головними медсестрами.
  Дух змагання на конкурсі підтримувало високоповажне журі при 
головуванні начальника управління охорони здоров'я Тернопільської 
обласної державної адміністрації Володимира Григоровича Богайчука.
Володимир Григорович побажав усій славній медичній родині та 
присутнім теплого спілкування та приємних вражень, а 
конкурсанткам - успіху, наснаги, цікавої та плідної роботи. Також 
очільник охорони здоров'я зазначив, що даний конкурс є важливим 
етапом для їх фахового зростання та самовдосконалення, адже робота 
медичної сестри є вищим духовним благом для суспільства.
  У святі професійної майстерності прийняли участь депутат Верховної 
ради України Барна Олег Степанович , голова Чортківської районної 
ради Шепета Віктор Михайлович, голова районної державної 
адміністрації - Михайло Федорович Сташків, заступник начальника 
управління – начальник відділу надання медичної допомоги 
управління охорони здоров'я Тернопільської обласної державної 
адміністрації Скарлош Тетяна Ярославівна, головний спеціаліст-
терапевт управління охорони здоров'я Тернопільської обласної 
державної адміністрації Матюк Лариса Михайлівна та головний 
позаштатний спеціаліст-хірург управління охорони здоров'я 
Тернопільської обласної державної адміністрації Запорожець Віктор 
Васильович, позаштатний спеціаліст з медсестринства управління 
охорони здоров'я Тернопільської обласної державної адміністрації, 
голова асоціації медсестер Тернопільської області Фаріон Надія 
Ярославівна .
  Учасниці мірялися теоретичними й практичними знаннями зі свого 
фаху. Перш за все, медичні сестри склали тести, після чого змагалися 
в демонстрації практичних навичок з медсестринства у внутрішній 
медицині, педіатрії та хірургії. Конкурсантки довели, що вони на 
високому рівні володіють не лише теоретичними знаннями, а й 
відмінною професійною майстерністю та справжнім знанням своєї 
справи.
  За результатами обласного конкурсу «Ескулап – професіонал 2017» 
переможницею стала Марина Голоюха - КЗТОР "Тернопільська 
університетська лікарня", друге місце розділили Любов Клімик - 
Бучацька комунальна центральна районна лікарня та Ірина Мацко - 
Тернопільська обласна комунальна клінічна психоневрологічна 
лікарня, а третє місце посіла Анастасія Синишина - Чортківська 
комунальна центральна районна лікарня.
Конкурс завершився церемонією нагородження. 
Вітаємо Марину Голоюху із перемогою! Бажаємо невичерпного 
джерела енергії, сили та наснаги для подолання нових професійних 
висот! 
  Дякуємо всім учасницям за їх сумлінну працю, за активну позицію 
щодо підвищення престижу та значимості своєї професії, а також за 
чудове свято, яке вони нам подарували! Прес-служба 

            УОЗ ТОДА



Новини охорони здоров’я

Реформа медичної освіти під загрозою
   Група депутатів чинить тиск на Міністерство охорони здоров'я та Уряд України з метою скасувати рішення Уряду про єдиний для контрактників та 
бюджетників мінімальний прохідний бал вступу на медичні спеціальності – 150 балів з кожного сертифікату ЗНО. Це ще одна спроба залишити старі корупційні 
схеми та загальмувати реформу охорони здоров'я.
   Міністерство охорони здоров'я України спільно з Міністерством освіти та науки України прийняли рішення підняти мінімальний прохідний бал до 150 балів з 
кожного сертифікату ЗНО для спеціальностей «Стоматологія», «Медицина», «Фармація, промислова фармація» та «Педіатрія» галузі знань «Охорона здоров'я». 
Відповідні зміни внесені до Умов прийому до вищих навчальних закладів у 2017 році.
   Міністерство охорони здоров'я України та Міністерство освіти України не отримали жодних звернень ані від абітурієнтів, ані від батьків студентів щодо цього 
рішення. Також не надходило пропозицій та зауважень ні від депутатів, ні від комітетів охорони здоров'я та освіти і науки. Хоча питання обговорювалося на 
круглому столі і парламентських слуханнях.
   Раніше мінімальний прохідний бал абітурієнтів на медичні спеціальності досягав 103 балів. Це найнижчий прохідний бал серед усіх спеціальностей в Україні, і 
це головна причина того, що 37% випускників медичних вишів в цьому році не змогли здати міжнародний ліцензійний інтегрований іспит, який заплановано для 
введення в Україні як обов'язковий.
   Сьогодні група депутатів Верховної Ради вимагає від Уряду скасування прохідного рівня в 150 балів по вступу на медичні спеціальності і повернення системи, 
за якої вступити до медичного вишу може буть-хто, якщо у нього є гроші.
Чому?
   За статистикою попереднього року абітурієнти-бюджетники медичних спеціальностей вступали з балами – від 159 до 191. Абітурієнти-контрактники – від 102 
до 168 балів.
   Контрактник з низьким рівнем знань — дійна корова для університету, можливість його “додатково навчати”, “допомагати з екзаменами” та “вирішувати інші 
питання”.
А наприкінці видати диплом, з яким цей “лікар” потім піде лікувати живих людей!
                Весь цей час студент з низьким рівнем знань заважає вчитись іншим.
   Відміна мінімального прохідного балу для вступу на медичні спеціальності на самому початку нівелює цінність професії лікаря та призводить до сприйняття 
абітурієнтами диплому лікаря як “папірця”, який необхідно купити, щоб потім збирати хабарі у людей в лікарнях.
   Ми підтримуємо право кожного абітурієнта подати документи в університет. Але в виші будуть відібрані найкращі вступники, рівень загальної освіти яких 
дозволяє розгорнути якісне навчання.
   Вимога депутатів прибрати мінімальний прохідний бал для абітурієнтів медичних вузів є неприйнятною спробою залишити брудні корупційні потоки в 
медичній освіті.
Україна не буде країною, де лікар може купити диплом за гроші.
   Довідково: рішення про встановлення мінімального балу 150 для всіх сертифікатів було затверджено 24 квітня 2017 року Наказом Міністерства освіти України 

№637. Наказ юстовано, він є обов'язковим до виконання.

Повідомляє прес-служба МОЗ України

8 червня Верховна Рада дуже важко ухвалила в першому читанні законопроект №6327, 
який запроваджує нову систему охорони здоров'я.
Разом із цим депутати відхилили законопроект №6329, який має запустити нову модель 
фінансування. Без цього законопроекту ніяких змін НЕ БУДЕ — бо не буде ніяких коштів.
   Це війна двох систем — старої совєтсько-середньовічної та нової європейської. "Сили зла" хочуть не лише заблокувати старт медреформи. Вони хочуть забрати 
в українців надію на те, що зміни можливі. Вони хочуть зберегти стару систему охорони хабарів, яка їх влаштовує.
227 голосів за законопроект №6327 — це великий удар проти тих, хто роками котролював медицину в Україні. Як результат, провал голосування за другий 
законопроект та шалений опір змінам. Це показує, що ми на правильному шляху.
Змінити систему не просто. Це буде довгий процес.
   Ми пропонуємо нову систему — всі кошти, які на рік виділяє Верховна Рада на лікування українців мають розподілятися за простими та ЄДИНИМИ ДЛЯ 
ВСІХ правилами. Держава нарешті почне платити за ваше лікування.
   Депутати пропонують залишити всі кошти під керуванням корупційної вертикалі медичних чиновників та не вводити ніяких легальних співоплат — бо в нас 
же “безоплатна медична допомога”! Може, ви бачите цю безоплатну допомогу? Я бачу, на яких автівках по всій країні їздять медичні чиновники з зарплатнею в 6 
тисяч гривень.
   За роки незалежності було розроблено 21 законопроект про страхування, змінилось понад 20 міністрів, а українців стало на 10 мільйонів менше. Це ціна, яку 
заплатило суспільство за ВЕЛИКУ БРЕХНЮ, що в Україні є "безоплатна" медична допомога.
   Наша команда ніколи не погодиться на те, щоб залишити в лікарнях хабарі. Так реформи не робляться! Так ніколи не буде змін у медицині. Тому сьогодні свою 
відповідь на спроби гальмування реформи має дати українське суспільство.
   Мені дуже хочеться, щоб депутати нарешті почали відповідально та свідомо ставитися до прийняття рішень. Щоб замість популістичного "ви вбиваєте людей” 
або персональних нападів на мене чи команду, лунали конкретні зауваження та пропозиції.
   Потрібно нарешті подорослішати. Почати читати законопроекти перед їх голосуванням, відмовлятися від хабарів і брати на себе відповідальність голосувати за 
чи проти, а не пропускати голосування, утримуватися чи не приходити на засідання Верховної Ради.
   Ми вдячні Блок Петра Порошенка, Народний фронт, Об'єднання "Самопоміч", спікеру Верховної Ради Андрій Парубій, всім депутатам, які сьогодні 
підтримали законопроекти №6327, 6329. Ми вдячні кожному з вас, хто підтримує реформу і продовжує з нами рухати зміни.

Ми будемо перевносити законопроект зі змінами до Бюджетного кодексу та вимагаємо ухвалити їх до кінця цієї сесії, щоб реформа розпочалась, як це вимагав 
Президент Петро Порошенко наНаціональна рада реформ / National Reforms Council і кожного дня вимагають українці!

Повідомляє на своїй сторінці у Facebook 
в.о. Міністра охорони здоров'я України – Уляна Супрун
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    Всеукраїнська професійна проща 
           медичних працівників 

Колективи медичних працівників усіх 
лікувально-профілактичних закладів 
Тернопільської області приїхали на 
прощу із священнослужителями-
капеланами. 
10 червня з ініціативи управління Тернопільсько-
Зборівської Архиєпархії УГКЦ та за сприяння управління 
охорони здоров'я Тернопільської облдержадміністрації, 
відбулась V Всеукраїнська професійна проща медичних 
працівників у Марійському Духовному Центрі в с. 
Зарваниця. 
Щирий спів отців-капеланів співзвучно з серцями прочан 
линув донебес на Архієрейській Божественній Літургії за 
мир і спокій в Україні. 
Були присутні: голова Тернопільської обласної ради 
Овчарук Віктор Вікторович, начальник управляння охорони 
здоров'я Тернопільської обласної державної адміністрації 
Богайчук Влодимир Григорович, заступник начальника 
управління – начальник відділу надання медичної 
допомоги управління охорони здоров'я Тернопільської 
обласної державної адміністрації Скарлош Тетяна 
Ярославівна, головні штатні та позаштатні спеціалісти 
управляння охорони здоров'я Тернопільської обласної 
державної адміністрації, головні лікарі лікувальних 
закладів районів, лікарі, медичні сестри та молодший 
медперсонал. 
Під час прощі акцентувалась увага на необхідності 
жертвенного служіння кожного на своєму робочому місці, 
на потребі людського добра і теплоти, щоб перемагати ту 
несправедливість, яка намагається панувати зараз. Адже 
зло зупинити легко, - достатньо просто не бути його 
причиною. 
Після Літургії відбулося освячення води та панахида за 
душі усобших та невинно убієнних медичних працівників. 
На спільній молитві Хресної Дороги отці-капелани разом із 
прочани мали змогу співпереживати останні хвилини 
земного життя і страстей Господа нашого Ісуса Христа і 
задуматись над своїм життям. Опісля, усі бажаючі з вірою і 
молитвою могли зануритись в купіль святої Анни. 
Світлим завершенням прощі стала спільна молитва на 
оздоровлення в храмі Благовіщення з благословенням і 
прикладанням святих мироточивих мощей і 
миропомазанням. Потім прочани мали змогу приклонитися 
з молитвами та просьбами до Чудотворного образу 
Зарваницької Матері Божої ( Пресвятої Богородиці). 
Настоятель храму поблагословив усіх прочан на щасливу 
дорогу додому і на успішне служіння кожного медика, 
задля людей.
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В ТЕРНОПОЛІ УРОЧИСТО ВІДЗНАЧИЛИ ДЕНЬ 
             МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА

    Призначення лікаря – рятувати життя людей і оберігати їх здоров'я. Ці споконвічні цінності є найважливішими за всі скарби у світі, 
тому професія медика була, є і буде однією з найблагородніших. З нагоди дня медичного працівника у Тернопільській обласній філармонії 
16 червня відбулися урочистості.
   Всіх присутніх зі святом привітав начальник управління охорони здоров'я Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир 
Григорович Богайчук:
   «Шановні медичні працівники, дорогі колеги!
Прийміть теплі та сердечні вітання з нагоди професійного свята – Дня медичного працівника! У цей день висловлюю шану, повагу та 
вдячність усім, хто присвятив своє життя збереженню здоров'я людей.
   Наша місія важка і благородна. Вона вимагає повної віддачі сил, високого професіоналізму, постійної творчої ініціативи. Своєю 
турботою, добротою, чуйністю ви вселяєте у людей віру та надію на одужання, упевненість у завтрашньому дні.
   Дякую вам за сумлінну працю, витримку і вміння дарувати людям радість життя! Новий час висуває нові вимоги. Я впевнений, що ви 
успішно впораєтеся з поставленими завданнями.
   Бажаю вам міцного здоров'я, плідної, наполегливої праці, натхнення та нових вагомих здобутків на нелегкій ниві охорони здоров'я. 
Родинного вам тепла, достатку, любові та сімейного благополуччя!
   Хай усе хороше, зроблене з душею та натхненням, повертається до вас Божою ласкою! Зі святом вас!».
   До вітальних слів приєдналися голова Тернопільської обласної ради Овчарук Віктор Вікторович та заступник голови Тернопільської 
обласної державної адміністрації Юрик Юрій Зеновійович.
   Очільники області висловили подяку медикам за їх важку, благородну, нелегку щоденну працю на Тернопільщині та у зоні бойових дій, 
яка викликає повагу, та побажали їм міцного здоров'я, родинного затишку і тепла. Також вони наголосили на тому, що влада докладатиме 
максимум зусиль, щоб вирішувати проблемні питання в галузі охорони здоров'я та соціального захисту медичних працівників.
   Також медичних працівників лікувально-профілактичних закладів області привітали: міський голова Сергій Віталійович Надал, голова 
Тернопільської обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я України Володимир Петрович Кузів, ректор 
Тернопільського державного медичного університету ім.. І.Я. Горбачевського Михайло Михайлович Корда та представник 
Тернопільського осередку громадської організації «Всеукраїнське об'єднання медиків майдану» Тамара Олександрівна Воронцова, яка 
вручила начальнику управління охорони здоров'я Володимиру Григоровичу почесну медаль за вірність національної ідеї.
   Важливо зауважити, що сьогодні працівників галузі охорони здоров'я області нагородили почесними відзнаками, зокрема, медалями, 
грамотами та цінними подарунками.
   У фойє Тернопільської обласної філармонії з нагоди професійного свята відбулася виставка власноруч вишитих картин головного лікаря 
КУТОР «Центр здоров'я» Слівінської Анни Василівни та вироби із бісеру лаборанта екстреної служби Чортківської центральної районної 
комунальної лікарні Гургач Людмили Степанівни.

Прес-служба УОЗ ТОДА
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Законопроекти розроблені Урядом на виконання Концепції реформування охорони здоров'я, затвердженої 
розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1013-р 30 листопада 2016 року, та доопрацьовані парламентською 
робочою групою. Вони запроваджують новий дієвий механізм реалізації пацієнтами конституційного права на 
безкоштовну медичну допомогу, отримання якісних медичних послуг та лікарських засобів.

Що саме запроваджують ці законопроекти:
1. 

Новий дієвий механізм реалізації конституційного права на безкоштовну медичну допомогу, отримання якісних 
медичних послуг та лікарських засобів.

2.
 Державні гарантії оплати наданих пацієнтам медичних послуг та лікарських засобів за рахунок коштів держбюджету за 

принципом «гроші ходять за пацієнтом».

3. 
Поняття «державного гарантованого пакету» – визначеного обсягу медичних послуг та лікарських засобів, які держава 

зобов'язується оплачувати за наперед встановленим єдиним тарифом, що затверджується КМУ щороку. Державні 
фінансові гарантії надаються не залежно від будь-яких додаткових критеріїв усім громадянам України.

4.
Повній оплаті з держбюджету підлягатимуть медичні послуги та лікарські засоби на рівні первинної та екстреної 
(близько 80% всіх звернень громадян), а також паліативної медичної допомоги. Обсяг фінансування інших видів 
медичних послуг буде визначатись КМУ. При цьому компонент медичної допомоги на всіх рівнях і завжди буде 

оплачуватись державою.

5.
 У разі часткового покриття запроваджується офіційна співоплата за отримані медичні послуги. Співоплата може 

здійснюватися за рахунок коштів пацієнтів чи за рахунок інших джерел (наприклад, загальнообов'язкового соціального 
медичного страхування, добровільного медичного страхування, коштів місцевих бюджетів) за встановленим КМУ 

фіксованим тарифом співоплати, поза яким стягнення плати заборонено.

6. 
Медичні послуги в рамках державного гарантованого пакета надаватимуться закладами охорони здоров'я будь-якої 

форми власності та фізичними особами-підприємцями, що мають ліцензію на медичну практику, відповідно до договорів 
про медичне обслуговування населення, укладених з Національною службою здоров'я України («НСЗУ»). Оплата за 

надані пацієнтам послуги здійснюватиметься НСЗУ на підставі такого договору.

7. 
Державні фінансові гарантії запроваджуються поступово, на первинному рівні вже з січня 2018 року, на інших рівнях – 

до 2020 року.

8. 
В Україні визнаватимуться міжнародні клінічні настанови, що дозволять застосувати кращі світові практики та 

досягнення доказової медицини.

9. 
Пільги, що вже існують у сфері медичного обслуговування, залишаються чинними та реалізуються у відповідності до 

тих законів, якими вони впроваджені.

10. 
Додаткові державні фінансові гарантії повної оплати лікування для учасників антитерористичної операції ("АТО") для 
визнання їх вкладу та самопожертви заради захисту України.

Повідомляє прес-служба 
        МОЗ України 

10 фактів про медреформу 
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   Презентація туру та обговорення системи змін в охороні здоров'я відбулася, 13 червня, в 
Тернопільській обласній державній адміністрації під керівництвом заступника Міністра охорони 
здоров'я України Ілика Романа Романовича, голови і співзасновника Центру UA, екс-віце-прем'єр-
міністра із питань європейської інтеграції Олега Рибачука та експерта з медичної реформи 
Реанімаційного пакету реформ Олександра Ябчанка.
   У Всеукраїнському турі взяли участь: заступник голови Тернопільської обласної державної адміністрації Юрій Юрик, 
начальник управління охорони здоров'я Тернопільської обласної державної адміністрації Богайчук Володимир 
Григорович, заступник начальника управління – начальник відділу надання медичної допомоги управління охорони 
здоров'я Тернопільської обласної державної адміністрації Скарлош Тетяна Ярославівна, головні штатні та позаштатні 
спеціалісти управління охорони здоров'я Тернопільської обласної державної адміністрації, головні лікарі лікувально-
профілактичних закладів області, представники об'єднаних територіальних громад, громадські активісти, журналісти та 
місцеві підприємці.
   Під час публічного обговорення піднімались наступні питання: 
1. Які виборчі правила дозволять запустити зміну політичних еліт в країні;
    Як платники податків можуть контролювати, на що витрачаються їхні гроші;
2. Що мають зробити громади для впровадження змін на прикладі реформи системи охорони здоров'я;
3. За яких умов влада почує позиції та вимоги громадян і як вплинути на прийняття рішень.
Також заступник Міністра охорони здоров'я України провів публічні консультації щодо реформи у сфері охорони 
здоров'я, яку 8 червня ухвалила Верховна Рада України у першому читанні та Урядової програми «Доступні ліки».
«Наша мета – зробити демократичні зміни в Україні незворотними. Змінити країну – важче, ніж критикувати тих, хто її 
вже змінює. Зрозуміти реформу – складніше, ніж ображатися, що не спитали твоєї думки. Тільки усвідомлення змін і 
взаємодія заради їх втілення запустять незворотні демократичні процеси. Ми запустили та вирушили у всеукраїнський 
тур, аби зібрати позиції найактивніших спільнот для розробки системних змін. Ми перетворимо беззмістовну критику 
на зрозумілі позиції та мобілізуємо підтримку громадян, щоб реформи запрацювали» - наголосив заступник Міністра 
охорони здоров'я України Ілик Роман Романович.

  Всеукраїнський тур 
«ЗміниТИ: взаємодія заради змін»
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Повідомляє прес-служба УОЗ ТОДА

20-21 червня під керівництвом радника 
міністра охорони здоров'я України Нінель 
Кадирової у Тернополі відбувся тренінг для 
журналістів на тему: «Як писати про 
реформи, так вас читали».
В тренінгу прийняли участь представники 
Київських, Харківських, Луганських, 
Хмецьницьких, Луцьких. Львівських та 
Тернопільських засобів масової інформації.
Відкрив тренінг начальник управління 
охорони здоров'я Тернопільської обласної 
державної адміністрації Володимир 
Богайчук, він побажав учасникам 
продуктивної праці та розповів про вже 
впроваджені реформи у медичній галузі в 
нашій області.
В подальшому Нінель Кадирова детально 
відповіла журналістам на наступні питання:
1. Що отримають лікарі та пацієнти в 
результаті процесу фінансової децентралізації 
медичних закладів?
2. Коли малопотужні лікарні в регіонах 
стануть сучасними або трансформуються у 
реабілітаційні центри? 
3. Громадське здоров'я: що це таке і чому так 
важливо? 
4. Доступні ліки які, кому, коли?
Під час другого дня тренінгу медіа-експерт 
Павло Новіков розповів представникам ЗМІ 
про комунікаційні кейси: історії успіху, історії 
неуспіху та як пояснити читачу те, що самому 
не зрозуміло.

«Як писати про реформи, щоб вас читали» 
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31 травня на вулиці Гетьмана Сагайдачного (Літня сцена) та 
Театральному майдані відбулася соціально просвітницька 
акція, приурочена Всесвітньому дню без тютюну, «Обміняй 
цигарку на цукерку».
Акція відбулася за сприянням Управління охорони здоров'я 
Тернопільської обласної державної адміністрації, 
Комунальної установи Тернопільської обласної ради «Центр 
здоров'я»,Тернопільського обласного центра соціальних 
служб для сім'ї, дітей та молоді, Тернопільського обласного 
ТоваристваЧервоного Хреста, волонтерів приватного вищого 
навчального закладу "Медичний коледж", представників 
фірми OMRON та інших зацікавлених осіб.
Під час проведення акції спеціалісти з питань здорового 
способу життя надавали консультації , проводили 
вимірювання АТ, роздавали санітарно - освітню літературу. 
Волонтери проводили обмін цигарок у бажаючих позбутися 
звички тютюнопаління на цукерки.

Всеукраїнський фітнес-тур «Живи танцюючи» відвідав Тернопіль 16 червня.
Фітнес-тур «Живи танцюючи» відвідав вже п'ять міст України: Суми, Полтаву, 
Бориспіль, Херсон і Вінницю. Заплановано 12 міст України, які відвідає 
танцювальний флешмоб в 2017 році. В Тернополі фітнес нон-стоп відбувся в 
центрі міста на Театральній площі 16 червня о 16:00 годині.
Реалізація соціально-просвітницького фітнес-туру «Живи танцюючи» - це 
частина Всеукраїнського проекту «Здоров'я – це просто».Вінреалізовується в 
рамках програми « Здорова нація – сильна Україна», яку проводить асоціація 
«Українські центри нових технологій здоров'я» спільно з Міністерством охорони 
здоров'я України та Міністерством сім'ї, молоді і спорту України.
У Тернополі реалізація даного проекту з ініціативи Fit Curves ( Міжнародна 
мережа фітнес клубів для жінок) відбувається за підтримки Управління охорони 
здоров'я Тернопільської обласної державної адміністрації, комунальної установи 
Тернопільської обласної ради «Центр здоров'я» представників фірми OMRON 
та інших зацікавлених осіб.
За словами організаторів, проект планує привернути увагу людей до здорового 
способу життя, а саме до занять фізичною культурою, здорового харчування, а 
також показати, як можна підтримувати фізичну форму, танцюючи:
«Наша активна позиція - впливати на сім'ї України: підвищувати усвідомлення 
важливості ведення здорового способу життя. Адже здорова жінка – здорова 
сім'я; здорова сім'я – здорова нація» - наголошує організатор туру «Живи 
танцюючи» Валерія Приходько.
В програмі заходу відбулися:
танцювальний нон-стоп протягом 2 годин; відкривались секрети правильного 
харчування надавались безкоштовні консультації дієтологами;- надавались 
консультації з принципів здорового способу життя : контроль за вагою, як 
визначити індекс маси тіла, як розрахувати кількість води для вживання; 
представники японської фірми OMRON проводили бажаючим вимірювання АТ; 
спеціалістами представниками фірм «Оріфлейм», «Мері Кей», «Тіан де» 
надавались консультації по догляду за тілом і шкірою. На закінчення заходу 
відбувся розіграш призів від партнерів туру;

Соціально просвітницькі акції у Тернополі
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    На Тернопільщині аптеки продовжують долучатися до програми 
«Доступні ліки», яка почала діяти в Україні 1 квітня 2017 року. 
Наразі вже укладено угоди з 67 суб'єктами господарської діяльності, а 
це 232 аптеки, які відпускають ліки за рецептами безкоштовно або з 
невеликою доплатою. Виписано 121 885 рецептів. Такі дані на 
щотижневій нараді були озвучені в. о. начальника управління 
охорони здоров'я Тернопільської ОДА Тетяною Скарлош.
    Серед районів лідери – Гусятинщина та Чортківщина, де у 
програмі «Доступні ліки» задіяно найбільшу кількість аптечних 
закладів – по 22. Друге місце розділили Тернопільський та Бучацький 
райони. Там до Урядової програми долучилися по 16 аптечних 
закладів. Третє місце посідає Теребовлянський район, де залучено 15 
аптек. Найбільша кількість хворих, які вже отримали лікарські 
засоби, – у Бережанському, Борщівському, Козівському та 
Чортківському районах. У кожному з цих районів отоварили 
виписані рецепти по 4 тисячі осіб. Серед ОТГ найбільша кількість 
отоварених рецептів – 272 – у Скала-Подільську.
    Нагадаємо, на реалізацію програми «Доступні ліки» Уряд виділив 
500 млн. грн., з яких 13 млн. 671 тис. – на Тернопільщину. Таким 
чином, це дозволить пацієнтам із серцево-судинними 
захворюваннями, діабетом ІІ типу та бронхіальною астмою 
отримувати ліки безкоштовно або з незначною доплатою, що має на 
меті зменшити смертність, а також покращити стан здоров'я жителів 
області. При цьому, з метою удосконалення Урядової програми 
«Доступні ліки» Тернопільська обласна державна адміністрація 
внесла пропозицію розширити перелік медикаментозних препаратів 
по програмі, зокрема, включити до неї комбіновані медикаментозні 
препарати.
    Детальніше з усіх питань щодо реалізації 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.

   На Тернопільщині у рамках Урядової програми
   «Доступні ліки» вже виписано понад 121 тис. рецептів

Повідомляє прес-служба
                   ОДА



 8 червня Верховна Рада України ухвалила у 
першому читанні законопроект № 6327 «Про 
державні фінансові гарантії надання медичних 
послуг та лікарських засобів». Для жителів 
Тернопілля про найважливіші аспекти даного 
законопроекту розповів у підсумкових новинах 
тижня на телеканалі «ТТБ» начальник управління 
охорони здоров'я Тернопільської обласної державної 
адміністрації Володимир Григорович Богайчук.
«За роки незалежності України система охорони здоров'я 
залишалась однією з небагатьох нереформованих сфер життя 
українців, вона неефективна, не виконує своїх функцій, та 
знаходиться у критичному стані. Пацієнти вимушені платити за 
все: як за ліки, так і за «послуги» медичного персоналу з власної 
кишені. Тому починати дану реформу просто необхідно, адже це 
надасть можливість змінити систему фінансування та самих 
відносин «лікар – пацієнт, пацієнт – лікар», щоб мешканці нашої 
області та України загалом змогли повноцінно відчути 
покращення у ставленні до себе та у якості надання медичних 
послуг» - наголосив Володимир Григорович.
Очільник охорони здоров'я зазначив, що медична реформа 
проходитиме у 2 етапи.
На першому етапі реформи потрібно відокремити первинну ланку 
медичної допомоги, що за новою моделлю надаватиметься 
центрами первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) із 
мережею амбулаторій і ФАПів. Центри відповідають за надання 
базової допомоги, яка надається пацієнту при першому зверненні 
до лікаря і яка визначена пріоритетом в реформуванні системи 
охорони здоров'я України. ПМСД за світовою практикою означає 
первинну турботу про здоров'я пацієнтів, а не просто лікування 
хворих. Тому велику роль в новій системі повинна відігравати 
профілактика. А на другому етапі реформи передбачено створення 
госпітальних округів для надання медичної допомоги. 
Госпітальний округ складатиметься із закладів первинного рівня 
(центрів ПМСД із мережею амбулаторій). Заклади вторинного 
рівня, до яких належать:
- консультативно-діагностичні центри / підрозділи лікарень;
- лікарні відновного (реабілітаційного) лікування;
- лікарні планового лікування;
- хоспіси;
- спеціалізовані медичні центри.

Та третинний рівень, який складатиметься з багатопрофільних 
лікарень, де буде надаватися тільки високоспеціалізована 
медична допомога.
В подальшому Володимир Григорович деталізувув вислів 
"Гроші ходять за пацієнтом" та поняття "Державний 
гарантований пакет":
«Медична реформа передбачає запровадження принципу "Гроші 
ходять за пацієнтом", тобто, держава буде платити лікарням та 
лікарям за надані конкретним пацієнтам медичні послуги, а не 
за "утримання ліжок". Так, для зацікавлення лікарів в наданні 
якісної допомоги, передбачено право пацієнтів на вільний вибір 
лікаря первинної ланки, яке він може реалізовувати щороку у 
вересні. При цьому оплата праці лікаря залежатиме від 
кількісних і якісних показників. Так, лікар первинної ланки 
отримуватиме надбавку до ставки, якщо кількість приписних 
пацієнтів перевищує норму. Якісні показники включають 
охоплення дітей вакцинацією, а дорослих – флюорографією та 
раннє виявлення певинних хвороб (туберкульозу, онкології т.д.) 
та в подальшому спрямування пацієнта до вузькопрофільких 
спеціалістів. Тобто, лікар виступатиме своєрідним гідом в 
медичній системі і слідкуватиме за лікуванням на вторинному 
рівні. Водночас надбавки до окладу знижуються, якщо лікар 
несумлінно виконує свої обов'язки, зокрема, якщо було 
виявлено запущені випадки туберкульозу або онкології. 
Також медична реформа передбачає запровадження поняття 
"Державного гарантованого пакету", тобто, певного обсягу 
медичних послуг та лікарських засобів, які держава 
зобов'язується оплачувати за заздалегідь встановленими 
тарифами. Тарифи кожного року буде затверджувати уряд. 
Причому 100% покриття вартості медичних послуг та ліків 
держава гарантує у разі отримання пацієнтом екстреної 
медичної допомоги, наприклад: у випадках серцевого нападу, 
перелому, якої-небудь загрози для життя. Отримання пацієнтом 
первинної медичної допомоги у сімейного лікаря та отримання 
невиліковними пацієнтами паліативної допомоги».
В кінці інтерв'ю начальник управління охорони здоров'я 
Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир 
Григорович Богайчук наголосив на тому, що впровадження 
медичної реформи включає в себе як помилки, так і 
недопрацювання, але нам усім потрібно усвідомлювати, що 
першочерговим завданням реформи є поліпшення здоров'я 
населення, забезпечення рівного й справедливого доступу усіх 
громадян до медичних послуг належної якості:
«Звичайно, нас очікують різноманітні проблеми, можливо 
навіть у чомусь будуть недопрацювання, але нам потрібно 
рухатись вперед і поступово їх вирішувати, а тим самим - 
вдосконалювати медичну реформу безпосередньо у дії. На 
превеликий сум, охорона здоров'я України і так простояла на 
одному місці понад 25 років, а в той самий час в інших країнах 
вона розвивалася. Тому команди Степана Степановича Барни – 
голови Тернопільської обласної державної адміністрації, 
Віктора Вікторовича Овчарука – голови Тернопільської 
обласної ради та моя – управління охорони здоров'я 
Тернопільської обласної державної адміністрації, повністю 
підтримуємо нинішню команду Міністерства охорони здоров'я 
України, яка запропонувала дану концепцію. Адже так, як є 
зараз, то гірше вже точно не може бути, тому нам залишається 
рухатися тільки вперед.»
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Державні фінансові гарантії надання 
медичних послуг та 
лікарських засобів
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   22 червня відбувся навчальний семінар з питань профілактики 
кору в конференц-залі Тернопільської міської комунальної 

лікарні швидкої допомоги.
            В семінарі взяли участь:

Питель І.Д. – заступник начальника відділу охорони здоров'я та 
медичного забезпечення Тернопільської міської ради;

Гранична Л.В. – лікар-епідеміолог ТМВ ДУ “Тернопільський 
обласний лабораторний центр МОЗ України” ;

Павельєва М.М. - завідувач відділу епіднагляду та профілактики 
інфекційних захворювань Державної установи ”Тернопільський 

обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я 
України”, головний позаштатний спеціаліст-епідеміолог 

управління охорони здоров'я;
Дивоняк О.М. – завідувач інфекційного відділення 

Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні;
Сніцаренко С.В. – міський позаштатний інфекціоніст;

Кучма В.Б. – завідувач поліклінічним відділенням Тернопільської 
міської дитячої комунальної лікарні.

На семінар були запрошені лікарі-педіатри, лікарі сімейної 
медицини та медичні працівники шкіл і дитячих садочків.

На семінарі розглядались такі питання:
- епідситуація із захворюваності на кір в місті, області, Україні;

- особливості лабораторної діагностики, відбору та доставки 
проб у вірусологічну лабораторію від хворих на кір;

- перебіг кору у дітей;
- особливості перебігу кору у дорослих;
- організація роботи у вогнищах кору.

За словами Граничної Л.В. збільшення випадків захворювання на 
кір пов'язано з низьким охопленням щепленнями дітей і 
дорослих. У зв'язку з несприятливою епідситуацією із 

захворюваності на кір, з метою своєчасної організації та вжиття 
профілактичних та протиепідемічних заходів, спрямованих на 

попередження можливих епідемічних ускладнень, спалахів кору 
розроблено план заходів щодо попередження виникнення та 

поширення захворюваності на кір серед населення м.Тернополя.

Прес-служба УОЗ ТОДА
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