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        У вічність відійшов
Віталій Андрійович Бобко
2 серпня 2017 року перестало 
битися серце чудової людини, 
професіонала своєї справи Бобка 
Віталія Андрійовича.
Віталій Андрійович відомий на 
Тернопільщині та за її межами як 
талановитий організатор охорони 
здоров'я, щира та доброзичлива 
людина.
Він зробив неоціненний внесок у 
розвиток медичної статистики. 
Його новаторські та організаційні 
здібності стали підґрунтям 
кваліфікованої роботи на посаді 
начальника “Інформаційно-
аналітичного центру медичної 
статистики” (1996-2009рр.).
Управління охорони здоров'я, 
медична спільнота висловлює щире 
співчуття рідним та близьким 
Віталія Андрійовича.
Важко підібрати слова, щоб 
передати весь сум з приводу такої 
важкої передчасної втрати. У 
пам'яті колег та друзів Віталій 
Андрійович назавжди залишиться 
відкритою, принциповою та 
доброзичливою людиною, 
професіоналом з великої літери.

            У вічність відійшов 
Олександр Хара
29 серпня 2017 року, на 64-му році 
життя, перестало битися серце 
чудової людини, професіонала своєї 
справи, головного лікаря 
Тернопільського обласного 
шкірно-венерологічного 
диспансеру Олександра Івановича 
Хари .
Олександр Іванович народився 20 
лютого 1953 року. В 1977 році 
закінчив лікувальний факультет 
Тернопільського державного 
медичного інституту. В 1983 році 
став головним лікарем 
Тернопільського обласного 
шкірно-венерологічного 
диспансеру. 
Управління охорони здоров'я, 
медична спільнота висловлює 
щире співчуття рідним та 
близьким Олександра Івановича.
Важко підібрати слова, щоб 
передати весь сум з приводу такої 
важкої передчасної втрати. У 
пам'яті колег та друзів Олександр 
Іванович назавжди залишиться 
відкритою, принциповою та 
доброзичливою людиною, 
професіоналом з великої літери.

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ



19 вересня у комунальному закладі Збаразької районної 
ради „Збаразький районний центр первинної медико-
санітарної допомоги" відбулася урочиста презентація 

"Електронної охорони здоров'я".

«Це історичний момент для нашої області. Адже «Електронна охорона здоров'я» – 
це використання інформаційних технологій для підвищення ефективності 
медичного обслуговування та поліпшення доступу до медико-санітарної допомоги. 
Впровадження «Електронної охорони здоров'я» упорядковує процеси надання 
медичних послуг, позитивно впливає на якість та вартість медичної допомоги, в 
тому числі, і в результаті скорочення числа інших обстежень та їх дублювання.» - 
зазначає начальник управління охорони здоров'я Тернопільської обласної 
державної адміністрації Володимир Григорович Богайчук – « «Електронна 
охорона здоров'я» забезпечує взаємодію між пацієнтами, медичними 
працівниками та установами за допомогою інформаційно-комунікаційних 
технологій.»
Під час урочистої презентації очільник управління охорони здоров'я вручив 
електронні медичні картки голові обласної державної адміністрації Степану 
Степановичу Барні та голові Тернопільської обласної ради Віктору Вікторовичу 
Овчаруку.
Також Володимир Григорович наголосив, що основними напрямами діяльності в 
галузі розвитку «Е-медицини» є впровадження автоматизованих інформаційних 
медичних систем, які, зокрема, дають змогу, зокрема:
1. Пацієнтам: 
- отримати інформацію про наявних лікарів в регіоні та вільного його вибору; 
- володіти інформацією про медичні послуги, які надаються закладами охорони 
здоров'я області; 
- можливість здійснення попереднього запису до лікаря як в телефонному режимі, 
так і за допомогою Інтернет-порталу; 
- подати запит на отримання виписки переглянути зведену амбулаторну карту 
(Кабінет пацієнта).
2. Лікарям: 
- скоротити кількість паперової облікової документації; 
- оперативно формувати звітні форми; 
- ефективніше контролювати проходження обов'язкових обстежень; 
- покращити якість обслуговування за рахунок електронної черги; 
- контролювати стан захворюваності працездатного населення; 
- проводити оперативний моніторинг захворюваності та інше.
«Принципово новим підходом до реформування медичної галузі є створення 
єдиної (інтегрованої) інформаційно-аналітичної системи обліку стану здоров'я 
громадян України, а також іноземців та осіб без громадянства, що перебувають в 
Україні на законних підставах, на основі електронної ідентифікації пацієнтів у 
закладах охорони здоров'я, збору даних профілактичних обстежень з метою 
подальшого використання в аналітичних, експертних і статистичних системах. У 
Тернопільській області пілотним районом, який обмінюватиметься інформацією з 
обласним реєстром пацієнтів визначено саме Збаразький центр первинної медико-
санітарної допомоги» - додав начальник управління охорони здоров'я 
Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Богайчук.
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Презентація "Електронної охорони здоров'я" 

Прес-служба УОЗ ТОДА



Днь фармацевтичного працівника
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15 вересня, напередодні Дня фармацевтичного 
працівника, у Тернопільській обласній 
філармонії відбулись урочистості з нагоди 
свята та концерт за участю творчих 
колективів.
Привітати представників однієї з 
найблагородніших професій завітали 
заступник голови Тернопільської обласної 
ради Деревляний Василь Тимофійович, 
заступник голови Тернопільської обласної 
державної адміністрації Юрик Юрій 
Зіновійович, начальник управління охорони 
здоров'я Тернопільської обласної державної 
адміністрації Богайчук Володимир 
Григорович та інші очільники області й міста.
З нагоди Дня фармацевтичного працівника 
заступник голови Тернопільської обласної 
державної адміністрації Юрій Зіновійович 
нагородив грамотами обласної державної 
адміністрації за сумлінну працю, високий 
професіоналізм, зразкове виконання 
службових обов'язків Бутрин Галину 
Богданівну - фармацевта аптеки № 168 м. 
Тернопіль Тернопільського обласного 
виробничо-торгового аптечного об'єднання, 
Хлипавку Віталія Івановича - начальника 
торгового відділу Тернопільського обласного 
виробничо-торгового аптечного об'єднання та 
Залецьку Ірину Михайлівну - головного 
спеціаліста Державної служби з лікарських 
засобів та контролю за наркотиками у 
Тернопільській області.
«Вельмишановні колеги. Хочу привітати вас 
від себе особисто та від усього колективу 
управління охорони здоров'я Тернопільської 
обласної державної адміністрації з Днем 
фармацевтичного працівника – святом 
високоосвічених і вкрай відповідальних 
людей. Адже не кожному під силу підкорити 
собі тонку хімію лікарських засобів. Саме від 
фармацевтів багато в чому залежить 
отримання пацієнтом якісної медичної 
допомоги. Ваш професіоналізм та 
доброчесність – це і швидка допомога, і 
надійний лікар. Фармація – одна з ключових 
складових охорони здоров'я, а ваша робота – 
запорука її розвитку. У день вашого 
професійного свята я кажу спасибі за 
нескінченну турботу , за вашу участь у 
збереженні здоров'я та спасінні мільйонів 
життів. Щиро бажаю вам та вашим рідним 
міцного здоров'я, благополуччя та Божого 
благословення. Нехай професійні навички 
примножуються, а людська повага веде вас 
шляхом добра до нових здобутків.» – 
наголосив начальник управління охорони 
здоров'я Тернопільської обласної державної 
адміністрації Володимир Григорович 
Богайчук під час привітального слова. Прес-служба УОЗ ТОДА



   21 вересня, на Борщівщині у Більче-Золотецькій обласній фізіотерапевтичній лікарні реабілітації, відбулося урочисте відкриття двох 
відділень з використанням новітнього обладнання, а саме: відділення з оздоровчими процедурами (підводний витяг хребта під нахилом 
(кут 450), киснева, озонова та гідромасажна ванни, 4-х камерна ванна для рук і ніг), а також відділення CPAP(сіпап) терапії для лікування 
апное сну.
   Для відділення придбано медичну апаратуру: SOMNOcheck micro для скрінінгової, амбулаторної діагностики порушень дихання уві снів 
в комплекті з додатковими опціями: пульсоксиметричний м'який датчик, набір назальних канюль 10 шт.; SOMNObalance е у комплекті зі 
зволожувачем, SOMNOaqua - апарат авто-СРАР для лікування апное сну з запатентованим методом автоматичного підбору тиску за 
допомогою ОРР; JOYCE Full Fase - носо-ротова маска; JOYCE Full Fase - носо-ротова маска (L).
В урочистостях прийняли участь:
- голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна;
- голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук;
- начальник управління охорони здоровя Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Богайчук;
- депутат обласної ради Володимир Іванишин;
- керівники Борщівського району. 
   «Завдяки головному лікарю Синоверському Любомиру Васильовичу та й усьому медичному персоналу, Більче-Золотецька обласна 
фізіотерапевтична лікарня реабілітації користується заслуженої повагою та має хорошу репутацію не лише в нашому краї, а й за його 
межами. Про те, що тут ставлять травмованих, чи поранених людей на ноги говорять по всій Україні. Хочу висловити велику подяку від 
усього колективу управління охорони здоров'я та самих пацієнтів, за те, що допомагаєте учасникам АТО та членам їх сімей, інвалідам і 
всім потребуючим. Щороку ви оздоровлюєте та надаєте допомогу більше 5000 хворих. А сьогоднішнє відкриття відділень значно 
розширить ваші можливості, відтак пацієнти отримуватимуть значно більше якісніших медичних послуг, а саме це і вимагає теперішня 
реформа в охороні здоров'я. Успіхів вам, процвітання та Божого благословення у всіх задумах» - зазначив начальник управління охорони 
здоров'я Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Григорович Богайчук.
Довідково: СІПАП (СРАР) терапія застосовується для лікування синдрому обструктивного апное сну і хропіння за допомогою апаратів, 
які створюють постійний позитивний тиск у верхніх дихальних шляхах. Результатами такого лікування є нормалізація сну та 
повноцінний відпочинок з 1 ночі сну з СРАР апаратом. Це призводить до перемоги безсоння, частих нічних пробуджень, денної сонливості 
і розбитості, підвищення працездатності та активності, зниження ваги (фізіологічне схуднення) без додаткових дієт, тільки завдяки 
нормалізації сну, нормалізація артеріального тиску і поліпшення серцевого ритму. Навіть відступає цукровий діабет ІІ типу, а також 
знижується ризик інфаркту та інсульту в 10 разів.
   Підводне витягування хребта – це метод лікування дегенеративно-дистрофічних захворювань хребта, що полягає в усуненні спазму 
м'язів спини і пов'язаного з ним больового синдрому. Процедура застосовується при: спазмах м'язів, грижах і протрузіях дисків. В лікарні 
застосовуються два види витягу хребта підводне вертикальне витягування та сухе горизонтальне (суха тракція хребта). Отже 
впроваджується третій вид витягу – підводний витяг хребта під нахилом (кут 450).
Киснево-озонові ванни - метод лікування, в якому використовується озоново-киснева суміш, яка 
володіє потужним лікувальним ефектом. Озонотерапія має антибактеріальну, противірусну, протизапальну і імуномоделюючу дії, 
покращує мікроциркуляцію і обмін речовин.
   Для обслуговування більшої кількості пацієнтів додатково відкривається бішофітна ванна та підводний душ-масаж. Для пацієнтів, 
яким протипоказані загальні ванни впроваджується 4-х камерна ванна для рук і ніг.

Прес-служба УОЗ ТОДА

Відбулося урочисте відкриття двох відділень 
з використанням новітнього обладнання 
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Повідомляє прес-служба Тернопільської обласної ради

ТДМУ ім. Івана Горбачевського та обласна рада 
співфінансуватимуть лінійний прискорювач

   Відбулося позачергове засідання Вченої ради Тернопільського 
Державного медичного університету імені Івана Горбачевського, на 
яке були запрошені голова обласної ради Віктор Овчарук, заступник 
голови ОДА Юрій Юрик та начальник управління охорони здоров'я 
Тернопільської ОДА Володимир Богайчук.
   Очільник області звернувся до членів Вченої ради: 
«Тернопільський державний медичний університет – один з кращих 
вишів не лише області, а й усієї країни. Майже 60 років у цих стінах 
готують фахових медиків. Університет завжди займає чільні місця у 
рейтингах. Тут діють визнані у світі наукові школи. Безперечно, це 
результат роботи колективу університету, його керівництва. 
Обласна рада неодноразово співпрацювала з вишем. І сьогодні ми 
пропонуємо спільно фінансувати однин з ефективних сучасних 
методів лікування онкологічних захворювань всіх локалізацій 
(поряд з хірургічним та хіміотерапевтичним) променеву терапію на 
лінійнихприскорювачах. 
   Проведення променевої терапії на лінійних прискорювачах – це 
один з сучасних методів лікування пацієнтів із злоякісними 
утвореннями всіх локалізацій. Вона дозволяє звести негативну дію 
на здорові тканини до мінімуму. Цей метод не викликає променевих 
ушкоджень, від його використання не гинуть здорові тканини, 
пацієнту не загрожує інвалідизація, а головне - не спостерігається 
важких реакцій. Впевнений, що членів Вченої ради немає потреби 
переконувати у необхідності для області такого обладнання.
   Обласна рада чимало робить для галузі охорони здоров'я на усіх 
рівнях. Вже у цьому році закуплено обладнання майже на 8 з 
половиною мільйонів гривень. Лише під час останнього пленарного 
засідання п'ятої сесії обласної ради управлінню охорони здоров'я 
було спрямовано 20 376,1 тис. гривень. А також - з державного 
бюджету обласному бюджету передбачена субвенція на придбання 
агіографічного обладнання в сумі 7 436,6 тис. гривень. Вказані 
кошти пропонується спрямувати Тернопільській університетській 
лікарні на придбання ангіографічного обладнання. Разом з тим 
можливостей обласної ради не вистарчає. Тому ми звертаємось до 
Вченої ради з пропозицією співпраці». В обговоренні питання взяли 
участь проф. Галайчук І.Й.; академік НАМН України, проф. 
Андрейчин М.А.; проф. Кашуба М.О.; доц. Свистун Р.В; проф. 
Господарський І.Я.; проф. Боднар Я.Я.
   Обговоривши пропозицію, Вчена рада Тернопільського 
Державного медичного університету імені Івана Горбачевського 
одноголосно прийняла рішення про співфінансування облрадою та 
університетом лінійного прискорювача для лікування онкологічних 
захворювань.
   Обласна рада та особисто голова обласної ради Віктор Овчарук 
висловлюють подяку Вченій раді Тернопільського Державного 
медичного університету імені Івана Горбачевського за розуміння та 
готовність співпрацювати для поліпшення медичного 
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1 серпня голова Тернопільської облдержадміністрації 
Степан Барна, голова Тернопільської обласної ради 
Віктор Овчарук, начальник управління охорони 
здоров'я Тернопільської облдержадміністрації 
Володимир Богайчук зустрілись з представниками 
Американського благодійного фонду «Together for 
Ukraine Foundation» Віталієм Ільчишиним та 
Васильом Хрущом.
Представники Американського благодійного фонду 
«Together for Ukraine Foundation» привезли 
гуманітарну допомогу для Тернопільської 
університетської лікарні.
Очільники області подякували благодійному фонду 
«Together for Ukraine Foundation» за неодноразову 
підтримку та допомогу медицині Тернопільщини.
Відрадно, що засновники Американського 
благодійного фонду «Together for Ukraine Foundation» 
родом з Тернопільщини.

Повідомляє прес-служба ТОДА

Університетська лікарня отримала дороговартісне 
медичне обладнання
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Прес-служба УОЗ ТОДА

Президент закликав депутатів не затягувати 
ухвалення медреформи

   «Ми не можемо далі затягувати ситуацію з медичною 
реформою. Це також складова питання національної 
безпеки держави», — наголосив під час наради Президент 
Петро Порошенко.
   11 вересня, у Національному медичному університеті ім. 
О. О. Богомольця,  Тернопільська делегація прийняла 
участь у нараді з питань реформування сільської 
медицини, яка відбулася під головуванням Президента 
України.
   Від Тернопільської області до складу делегації увійшли: 
 - заступник голови Тернопільської обласної державної 
адміністрації з гуманітарних питань Юрій Юрик;
 - начальник управлінням охорони здоров'я Тернопільської 
обласної державної адміністрації Володимир Богайчук;
 - сільські та селищні голови об'єднаних територіальних 
громад області;
 - головні лікарі центральних районних лікарень області;
 - головні лікарі центрів первинної медико-санітарної 
допомоги області.
   У своєму виступі голова держави підкреслив, що значна 
частина українців позбавлена права на отримання якісних 
медичних послуг через абсолютно неефективну радянську 
систему охорони здоров'я. Петро Порошенко нагадав, що 
урядові законопроекти про медреформу детально 
обговорювалися у парламентських робочих групах, у 
профільному комітеті, з громадськими організаціями та 
схвалені Національною радою реформ. Президент 
звернувся до депутатів з проханням докласти максимум 
зусиль і не затягувати ухвалення медичної реформи.
Петро Порошенко подякував лікарям, своїй команді, 
членам уряду і Міністерству охорони здоров'я України за 
ефективну і конструктивну роботу із впровадження 
сучасних технологій на селі. Він зазначив, що програма так 
само, як і медична реформа в цілому, відкрита для повного 
і детального обговорення.
   Проект реформування сільської медицини, що стане 
частиною медичної реформи, на нараді презентувала 
радниця Президента Марія Гайдар. Програма передбачає 
додаткове фінансування сільської медицини, щоб створити 
умови та мотивувати лікарів надавати якісну медичну 
допомогу у селах. Це і нове обладнання, і будівництво 
ФАПів та амбулаторій, забезпечення лікарів житлом і 
транспортом, значне підвищення заробітної плати. Окрему 
увагу в програмі приділяють телемедицині. За допомогою 
широкосмугового інтернету лікар зможе не тільки 
надавати консультації пацієнтам та фельдшерам 
дистанційно, а й бути частиною медичної спільноти та 
постійно підвищувати свій професійний рівень.
   «У нашому житті нарешті з'явиться таке поняття, як 
медична послуга. А з другого боку, з'являться чіткі 
зобов'язання держави відшкодувати реальну вартість 
медичної послуги, коли людина їх потребує», — нагадав 
основні засади медичної реформи заступник міністра 
охорони здоров'я Павло Ковтонюк. Він підкреслив, що 72% 
українців підтримують медичну реформу та чекають на її 
ухвалення в парламенті.
   Сьогодні українська система охорони здоров'я 
побудована таким чином, що незалежно від розмірів 
фінансування, кошти використовуються неефективно. Про 
це заявила виконавчий директор БФ «Пацієнти України» 
Ольга Стефанишина. «Якщо ми не запровадимо оплату 
державою медичних послуг, а не ліжко-місць, ми не 
зможемо досягти результату і покращити якість 
меддопомоги», — наголосила вона.
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Шумська районна лікарня отримала 
ключі від автомобіля швидкої

   Один мільйон гривень виділив Фонд регіонального 
розвитку на перекриття даху Шумської районної 
центральної лікарні. Про це заявив голова 
Тернопільської обласної державної адміністрації Степан 
Барна, під час робочого візиту на Шумщину.
    «За останні два роки у Шумський район було 
вкладено більше 30 мільйонів гривень. Ці кошти 
спрямували на розвиток інфраструктури та 
облаштування соціальних об`єктів.» - зазначив 
очільник області.
   Також, під час відвідин медустанови, Степан Барна 
передав ключі від автомобіля швидкої допомоги, 
заступнику головного лікаря лікарні Людмилі Зінько. 
Посприяли в транспортуванні «швидкої» - 
Міжнародний Центр ЮНЕСКО, а також благодійний     
Фонд Агрохолдингу «Мрія». Останній, додатково 
виділив кошти на перевезення автомобіля з Франції у 
рамках соціальної програми, пріоритетами якої є 
медицина, освіта і духовність.
    Передаючи ключі від швидкої, Степан Барна 
наголосив, що спільні ініціативи громадських 
організацій, благодійних фондів і влади є надзвичайно 
важливими, дієвими та корисними для суспільства.

Повідомляє прес-служба Тернопільської ОДА
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Всеукраїнський тур «ЗміниТИ»: взаємодія заради змін

   13 вересня, заступник голови Тернопільської обласної ради Крупа Любомир Левкович, начальник управління охорони здоров'я Тернопільської 
обласної державної адміністрації Богайчук Володимир Григорович спільно з командою головних спеціалістів, начальників відділів управління 
охорони здоров'я Тернопільської обласної державної адміністрації та головними лікарями лікувально-профілактичних закладів області прийняли 
участь у нараді стосовно реформ спеціалізованої та висококваліфікованої медичної допомоги.
   Дану нараду ініційовано громадською організацією “Центр UA” спільно із представниками Міністерства охорони здоров'я України, у рамках 
другого етапу Всеукраїнського туру «ЗміниТИ»: взаємодія заради змін» та проведено на базі Тернопільської університетської лікарні.
Інна Борзило – експерт ГО «Центр UA», Олександр Правило – начальник відділу юридичної експертизи МОЗ України та Олександр Ябганка – 
експерт медичної реформи Реанімаційного пакету реформ детально розповіли про реорганізації закладів охорони здоров'я у комунальні 
підприємства, моделі оплати додаткових послуг та налагодження ефективного використання надлишкового майна.
   Отже, законопроекти, які розпочнуть реформу системи з 1 січня 2018 року, вже пройшли перше читання у Верховній Раді і чекають на остаточний 
розгляд. На усі заклади та фахівців охорони здоров'я чекають зміни, а саме:

ДО 2020 РОКУ УСЯ СИСТЕМА ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ'Я ПЕРЕХОДИТЬ:
-на оплату за обсяг наданих пацієнтам послуг, легальні 
розрахунки та легальні доходи працівників;
-на міжнародні настанови лікування та діагностики 
(наказ №1422);
-на електронну звітність зі скасуванням паперової;
-на спрощенні європейські вимоги будівельних та 
Реформою створюється Національна служба здоров'я 
України, яка буде за єдиними тарифами напряму з 
національного бюджету фінансувати медичні заклади 
за надані громадянам послуги.
Усі медичні працівники отримають повну свободу 
працевлаштування.
Мета реформи – повністю відійти від хабарів та 
«подяк», які руйнують гідність лікаря, не дають 
йому чесно заробляти та є найменш ефективним 
способом фінансування системи охорони здоров'я з 
боку пацієнтів.

ПЕРВИННА ЛАНКА
Відтепер профілактика – один з пріоритетів держави.

- Пацієнти вільно обирають лікаря (сімейного, терапевта 
або педіатра) та підписують з нам декларацію.
- Медична практика отримує кошти за підтримку 
приписаних пацієнтів.
- Кошти платяться також, якщо пацієнти не хворіють.
- Лікар може відмовитися від підписання декларації, 
якщо в нього вже є 2000 пацієнтів.
- Коли пацієнт змінює лікаря, він підписує з новим 
лікарем нову декларацію. Відкріплення від 
попереднього лікаря не потребується.
- Перехідний період на нову систему фінансування – до 
2019 року.
- У цей час зберігається та поступово зменшується 
фінансування пацієнтів, які були приписані до лікаря 
раніше, та зростає частка пацієнтів, які уклали 
декларацію.
- Оплата відбувається щомісячно.
- Перехід до прямих виплат від Національної служби 
здоров'я України – 1 січня 2018 року.
- Про старт приписної кампанії буде оголошено окремо.
- На первинній ланці середня річна ставна за приписану 
людину в 2018 – 370 гривень, в 2019 – 450 гривень.
- Окремо пацієнти отримують ліки за рецептами в 
аптеках за програмою «Доступні ліки».
- Лікар первинної ланки також матиме окремий бюджет 
на аналізи для пацієнтів.
- Річний тариф за літню людину (65+) та малюка – вдвічі 
більший за тариф на чоловіка 25 років.
- Лікар первинної ланки може діяти в статусі ФОП, 
ліцензійні умови буде спрощено. У такому випадку 
бюджетна підтримка пацієнті піде напряму на його 
рахунок.
- Якщо медичний заклад автономізовано, а лікар працює 
як найманий працівник. Він домовляється про зарплату з 
керівництвом.
- Власний прибуток лікаря ефективної сімейної 
практики з 2000 пацієнтами в статусі ФОП – до 18 тисяч 
гривень, медсестри 12 тисяч гривень.
- Увага! У групових практик менші витрати і більші 
доходи.

АВТОНОМІЗАЦІЯ ЗАКЛАДІВ
Вимагайте автономізації від місцевої ради!

- Бюджетні заклади перетворюються на комунальні 
некомерційні підприємства.
- Скасовується тарифна сітка, розподіл ставок та 
погодження призначень в закладах 
міськздороввідділами.
- Керівник закладу обирається на конкурсі.
- Зарплата є предметом угоди між працівником та 
керівником.
- Заклад має свій рахунок у банку та фінансову 
автономію.
- У закладах вторинного і третинного рівня обов'язково 
створюється спостережна рада з залученням 
громадськості.
- Медичні заклади будуть фінансуватися авансовим 
методом.

               ВТОРИННА ЛАНКА У 2018
Поступовий перехід на нові правила
1. НСЗУ підписує контракт зі всіма закладами.
2. Перехід на оплату за послуги відбувається поступово 
за роки.
3. На вторинній ланці НСЗУ оплачує:
- у амбулаторних спеціалістів – оплата за випадок чи за 
візит;
- у стаціонарі – за випадок. 
4. Тарифи єдині п всій території України.
5. Інформація про зміни піблікуватися на сайті МОЗ 
України.

                                ЯК Є ЗАРАЗ:
Можна тільки те, що дозволено бюджетному закладу
- Нормативи по ставках, тарифна сітка;
- Обмежене використання інфраструктури;
- Фактична заборона немедичних послуг;
- Необхідність робити все на своїй інфраструктурі;
- Призначення головних лікарів;
- Утримання закладу;
- Фінансування тальки державних та комунальних 
медичних закладів;
- Постатейне бюджетне фінансування;
- Субвенція в місцевий бюджет на «проживаючих в зоні 
обслуговування»;
- Територіальна прив'язка;
- Фактичне прийняття готівки лікарем.

                              ЯК БУДЕ:
Можна все, що НЕ заборонено комунальному 
підприємству
- Вільний ринок праці та встановлення зарплат;
- Вільне перепрофілювання з виконанням рамкових 
вимог;
- Легальне надання додаткових послуг;
- Можливість контрактувати субпідрядників;
- Місцева процедура відбору директора КП;
- Страхові виплати за громадян;
- Контрактування медзакладів будь-якої форми 
власності та лікарів-ФОПів;
- Закупівля послуг для громадян на довгостроковий 
термін;
- Виплати напряму медзакладам за підтримку 
конкретних людей;
- Вільний вибір медзакладів та лікарів громадянами;
- Розрив контракту за прийняття готівки.

Прес-служба УОЗ ТОДА
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Проведенні ремонтні роботи кардіологічного відділення 

   22 вересня начальник управління охорони здоров'я Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Богайчук та головний лікар університетської лікарні Василь 
Бліхар продемонстрували голові Тернопільської обласної державної адміністрації Степану Барні проведенні ремонтні роботи кардіологічного відділення на базі Тернопільської 
університетської лікарні.
   «Відкриття кардіоцентру в Тернополі – це буде медичною революцією в системі охорони здоров'я області. – наголосив начальник управління охорони здоров'я Тернопільської 
обласної державної адміністрації Володимир Богайчук - За рік на Тернопільщині стається приблизно тисячу інфарктів. Кожен сьомий із хворих помирає, велика частина стає 
інвалідами. Тому важливим завданням є знизити смертність та врятувати чим більше людей, адже саме це і є пріоритетним завданням в реформі охорони здоров'я, яку ми зараз 
впроваджуємо в нашу область.»
   Також Володимир Григорович підмітив, що важливою складовою є не лише фінансове питання, а й підготовка спеціалістів.
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації наголосив на тому, що проводити операції у Тернополі буде значно дешевше, ніж це, наприклад, роблять у Києві.
«Ми здешевимо послугу завдяки тому, що стенти будуть придбані за рахунок держави. На сьогоднішній момент стенти закупляє держава і розподіляє їх між областями. У нашій ж 
області хвора людина бере стент і їде на операцію в іншу область, а це відповідно додаткові кошти й витрати. Я сподіваюся, що вже у жовтні ми запустимо ангіограф державно-
приватного партнерства, а в січні – державний ангіограф, який ми придбали на умовах співфінансування. Але між цим періодом вже буде проведена перша операція на відкритому 
серці.»
   До слова: на умовах співфінансування по програмі, яка спрямована на придбання сучасного обладнання і створення кардіоцентрів в Україні, на Тернопільщині вже придбано 
ангіограф. Зокрема, на його придбання з державного бюджету виділили 6 мільйонів гривень. Стільки ж коштів виділили з обласного бюджету.

Прес-служба УОЗ ТОДА



БЛІХАРА Василя Євгеновича - головного лікаря Тернопільської університетської лікарні;

БУРТНЯКА Михайла Миколайовича - заступника головного лікаря з організаційно-
методичної роботи Тернопільського обласного протитуберкульозного диспансеру;

БОНДАРЕНКА Олександра Миколайовича - заступника головного лікаря Тернопільської 
обласної комунальної клінічної психоневрологічної лікарні;

КОШИЛЕВСЬКОГО Романа Йосиповича - лікаря – невролога дитячого поліклінічного 
відділення Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні;

НЕДОШИТКО Володимира Борисовича - заступника головного лікаря з медичної частини 
Тернопільського обласного клінічного онкологічного диспансеру;

ОПАЛЮК Ольгу Романівну - головного спеціаліста відділу організаційного забезпечення та 
управління персоналом управління охорони здоров'я облдержадміністрації;

СВІРСЬКОГО Олександра Ярославовича - завідувача спеціалізованого амбулаторно-
поліклінічного відділення профілактики та лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу комунальної 
установи Тернопільської обласної ради "Тернопільський обласний наркологічний 
диспансер";

ШИЛО Оксану Романівну - завідувача відділом функціональної діагностики Тернопільської 
обласної дитячої клінічної лікарні.

ЯСЕНИКА Зіновія Андрійовича - головного лікаря Микулинецької обласної 
фізіотерапевтичної лікарні реабілітації

Розпорядженням голови обласної ради нагороджено Грамотою 
Тернопільської обласної ради за сумлінну працю, високий професіоналізм, 
вагомі досягнення у професійній діяльності, організаторські здібності та з 
нагоди 26-ї річниці незалежності України наступних працівників закладів 
охорони здоров'я області:

Прес-служба УОЗ ТОДА
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Наголоджені «Грамотою Тернопільської обласної ради» 
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