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ДЕРЖАВНІ ФІНАНСОВІ ГАРАНТІЇ МЕДИЧНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
Запорізька державна інженерна академія, кафедра УСФН
З 2018 р. в Україні вступить у дію нова медична реформа, яка визначає державні
фінансові гарантії надання необхідних пацієнтам послуг з медичного обслуговування та
лікарських засобів належної якості за рахунок коштів Державного бюджету України за
програмою медичних гарантій.
Коли держава затвердить тарифи, почне діяти така схема: пацієнт приходить до
лікарні з направленням на операцію або на якусь іншу дію, отримує чек, оплатити який має
національна служба здоров'я. Через неї гроші за конкретного пацієнта отримає саме та
лікарня, яку він вибрав для отримання послуги.
Загальна суть законопроекту – скасування самої концепції «безкоштовної медицини».
В цьому сенсі реформа вступає в протиріччя з чинною Конституцією України, ст. 49 якої
визначає, що в державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомогана
дається беурштово, а існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Правда, з
урахуванням українських реалій, безкоштовною вітчизняна медицина булла лише в теорії.
На практиці пацієнтам доводиться регулярно оплачувати і вартість медпрепаратів, і послуги
лікарів та молодшого медперсоналу – і якщо метою є отримання дійсно якісного лікування,
то суми бувають цілком «європейськими». Тепер принцип кардинально змінюють: за кожну
послугу, будь то конкретна медична процедура або поточне «ведення» потенційного
пацієнта, медзаклад буде отримувати плату – або з державного або місцевого бюджету, або з
кишені самого хворого. Згідно з Законопроектом передбачається, що у межах програми
медичних гарантій держава гарантує громадянам, іноземцям та особам без громадянства, які
постійно проживають на території України, та особам, яких визнано біженцями, або особами,
які потребують додаткового захисту, повну оплату за рахунок коштів Державного бюджету
України необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів, пов’язаних з наданням
екстреної медичної допомоги; первинної медичної допомоги; вторинної (спеціалізованої)
медичної допомоги; третинної медичної допомоги; паліативної медичної допомоги; медичної
реабілітації; медичної допомоги дітям до шістнадцяти років; медичної допомоги у зв’язку з
вагітністю та пологами.
Згідно з Законопроектом права та обов’язки пацієнтів у сфері державних фінансових
гарантій пацієнти мають право на отримання необхідних їм медичних послуг та лікарських
засобів належної якості за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на
реалізацію програми медичних гарантій, можливість вибору лікаря пацієнтом у порядку,
встановленому законодавством; надання лікарям, третім особам права доступу до
персональних даних та іншої інформації, що міститься в електронній системі охорони
здоров’я, у тому числі інформації про стан свого здоров’я, діагноз, а також про відомості,
одержані під час медичного обстеження, за умови дотримання такими особами вимог Закону
України «Про захист персональних даних»; отримання від Уповноваженого органу
інформації про осіб, які подавали запити щодо надання інформації, що міститься в
електронній системі охорони здоров’я, про такого пацієнта; оскарження рішень, дій чи
бездіяльності надавачів медичних послуг чи Уповноваженого органу та його територіальних
органів в установленому законом порядку; судовий захист своїх прав; звернення до Ради
громадського контролю щодо дій чи бездіяльності Уповноваженого органу.
На сьогоднішній день нагальною є потреба вроз’ясненні громадянам та медичним
працівникам їх прав та обов’язків, для своєчасного і правильного оформлення договорів
потенційних пацієнтів з лікарями та надання якісних медичних послуг.

