
КРАСНОГРАДЩИНИ

Ï’Ï’ÿòíèöÿÿòíèöÿ, , 
22 òðàâíÿ22 òðàâíÿ
2020 ðîêó2020 ðîêó

¹ 21 (14718)¹ 21 (14718)ВІСТІ
Газета виходить із 22 березня 1919 року            Засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Медіапростір «Вісті Красноградщини»

Рекомендована ціна — 
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Скажу «пробач» Скажу «пробач» 
на лаві на лаві 
для примиреньдля примирень
12 с.

ПЕРЕДПЛАТИТИ ГАЗЕТУ НА ДРУГЕ ПІВРІЧЧЯ 2020 РОКУ МОЖНА ДО 23 ЧЕРВНЯ Ц. Р.

Багато жителів Багато жителів 
району досі району досі 
не мають не мають 
сімейних сімейних 
лікарівлікарів
Чому не варто 
зволікати 
з підписанням 
декларацій

3 с.

Час збирати Час збирати 
каміннякаміння
Роздуми про наболіле

6 с.

Спасибі, що живіСпасибі, що живі
У кожного з нас 
ще є можливість 
поспілкуватися 
з учасниками 
кривавої війни

10 с.

ÙÎ ÑÒÀËÎÑß?
Íàïðèê³íö³ êâ³òíÿ ó ÇÌ² ïî-

÷àëè ç’ÿâëÿòèñü ³ñòîð³¿ ë³êàð³â, 
ÿê³ îòðèìàëè ìåíøó çàðïëàòó 
÷è îïèíèëèñü ï³ä çàãðîçîþ 
ñêîðî÷åííÿ ÷åðåç ìåäðåôîð-
ìó. Çà äàíèìè àóäèòó Ì³í³ñ-
òåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 
(ÌÎÇ), äåô³öèò ô³íàíñóâàííÿ 
íàðàç³ ìàþòü 984 ë³êàðí³ ç 
1 747, ÿê³ óêëàëè äîãîâîðè ³ç 
Íàö³îíàëüíîþ ñëóæáîþ çäî-
ðîâ’ÿ Óêðà¿íè (ÍÑÇÓ).

×èñëåíí³ çâåðíåííÿ ó ñîö-
ìåðåæàõ òà ñòðàéêè ìåäèê³â 
çìóñèëè âòðóòèòèñü ó ñèòóà-
ö³þ Ïðåçèäåíòà. Óâå÷åð³ ÷åò-
âåðòîãî òðàâíÿ â³í çàÿâèâ, ùî 
ë³êàð³ ç óñ³º¿ Óêðà¿íè ïðîñÿòü 
éîãî ïðî äîïîìîãó ÷åðåç 
ñòàðò äðóãîãî åòàïó ðåôîðìè.

«×åðåç íîâèé ìåõàí³çì 
ô³íàíñóâàííÿ ìîæå áóòè çâ³ëü-
íåíî ìàéæå 50 òèñÿ÷ ìåäèê³â 
òà çàêðèòî 332 ë³êàðí³. Òàêîæ 
1 000 ë³êàðåíü îòðèìàº çíà÷íî 
ìåíøå ãðîøåé, í³æ ó ìèíóëîìó 
ðîö³. Ï³ä çàãðîçîþ îïèíèëèñü 
åêñòðåíà ìåäè÷íà äîïîìîãà, 
áàãàòîïðîô³ëüí³ ë³êàðí³, îíêî-
öåíòðè, ãîñï³òàë³ âåòåðàí³â, 
á³ëüø³ñòü äèòÿ÷èõ ë³êàðåíü, 
ïñèõ³àòðè÷íà òà òóáåðêóëüîçíà 
ñëóæáè, — çàÿ âèâ Âîëîäèìèð 
Çåëåíñüêèé. — Íàì ïîòð³áíå 
íå çãîðòàííÿ ðåôîðìè, à ¿¿ ïî-
êðàùàííÿ. Âèçíàííÿ ïîìèëîê 
òà ¿õíº âèïðàâëåííÿ».
×ÎÌÓ Ë²ÊÀÐÍ² ÎÒÐÈÌÀËÈ 
ÌÅÍØÅ ÃÐÎØÅÉ?

Â³äïîâ³äíî äî ðåôîðìè, 
ó êâ³òí³ áóëî çàïóùåíî ïðî-

ãðàìó ìåäè÷íèõ ãàðàíò³é, 
ÿêà ñêëàäàºòüñÿ ç 27 ïàêåò³â 
ïîñëóã. Öå —  õ³ðóðã³÷í³ îïå-
ðàö³¿, ïîëîãè, äîïîìîãà ïðè 
³íñóëüò³ òà ³íôàðêò³ òîùî. 
Êîæíó ïîñëóãó, ÿêó íàäàº 
ìåäçàêëàä, îïëà÷óº ÍÑÇÓ.

Öüîãîð³÷ íà ïðîãðàìó ìåä-
ãàðàíò³é äåðæàâà âèä³ëèëà 
72 ìëðä ãðí, ÿê³ ðîçïîä³ëèëè 
çàëåæíî â³ä ñïðîìîæíîñòåé 
ìåäçàêëàä³â. Òîáòî ë³êàðí³ 
³ç á³ëüøîþ ê³ëüê³ñòþ ñïåö³à-
ë³çîâàíèõ ïîñëóã áóëè ïðî-
ô³íàíñîâàí³ êðàùå, ó äåÿêèõ 
âèïàäêàõ óäâ³÷³ ïîð³âíÿíî ç 
ìèíóëèì ðîêîì. Âîäíî÷àñ 
ìåäçàêëàäè, ÿê³ íå çìîãëè 
îïòèì³çóâàòèñü ÷è ïåðåïðî-
ô³ëþâàòèñü, îòðèìàëè ç ïåð-
øîãî êâ³òíÿ ìåíøå ãðîøåé.

«ª òðè òèïè ìåäóñòàíîâ. 
Ïåðøèé — ñèëüí³ ô³íàíñîâî 
³ äîáðå îñíàùåí³, ÿê³ âèãðàëè 
â³ä ìåäðåôîðìè. Äðóãèé — 
ñëàáø³, çîêðåìà é òîìó, ùî 
êåð³âíèê ë³êàðí³ — äàëåêî íå 
çàâæäè õîðîøèé ìåíåäæåð. 
² òðåò³é — öå ìåäóñòàíî-
âè-óòðèìàíö³, ÿê³ ïîñòðàæäàëè 
çàñëóæåíî», — ââàæàº î÷³ëü-
íèöÿ ÍÑÇÓ Îêñàíà Ìîâ÷àí.

Çà ¿¿ ñëîâàìè, äî ñòàðòó 
ðåôîðìè Íàö³îíàëüíà ñëóæáà 
çäîðîâ’ÿ ïðîïîíóâàëà îáëàñ-
òÿì ðîçðîáèòè ïëàíè ðîçâèò-
êó ë³êàðåíü, ÿê³ îïèíèëèñü ï³ä 
çàãðîçîþ íåäîô³íàíñóâàííÿ. 
Çîêðåìà, îö³íèòè, ñê³ëüêè 
³íâåñòèö³é ìîæå äîäàòè ì³ñ-
öåâà âëàäà. Îäíàê ÍÑÇÓ 
âñòèãëà îáãîâîðèòè öå ëèøå ç 

î÷³ëüíèêàìè ÷îòèðüîõ îáëàñ-
òåé — Ëóãàíñüêî¿, Äîíåöüêî¿, 
Ð³âíåíñüêî¿ òà Âîëèíñüêî¿.
ÙÎ ÄÀË²?

Ì³í³ñòåðñòâî îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ çáèðàºòüñÿ äîäàòè êîø-
òè çàêëàäàì, ÿê³ îïèíèëèñü ï³ä 
çàãðîçîþ çàêðèòòÿ ÷è ñêîðî-
÷åííÿ øòàò³â. Ó â³äîìñòâ³ òà-
êîæ çàÿâëÿþòü ïðî çá³ëüøåííÿ 
çàðïëàò ìåäèêàì. Ïðè öüîìó 
ì³í³ñòð Ìàêñèì Ñòåïàíîâ íà-
ãîëîøóº, ùî íå çáèðàºòüñÿ 
çãîðòàòè ðåôîðìó.

Ì³í³ñòð ïîÿñíèâ, ùî ãîëîâ-
íèì çàêóï³âåëüíèêîì ìåäè÷íèõ 
ïîñëóã çàëèøèòüñÿ ÍÑÇÓ. Ïðè 
öüîìó ç 1 ÷åðâíÿ çà Äåðæàâ-
íîþ ïðîãðàìîþ ìåäè÷íèõ 
ãàðàíò³é áóäóòü äîäàòêîâî ïðî-
ô³íàíñîâàí³ ïåðâèííà òà åêñ-
òðåíà ìåäè÷í³ äîïîìîãè, ãîñòð³ 
³íôàðêò ì³îêàðäà òà ³íñóëüò ó 
ñòàö³îíàð³, à òàêîæ 4 ïàêåòè 
äëÿ ë³êóâàííÿ COVID-19.

Ùîá ðîçðîáèòè ñïðà-
âåäëèâ³ òàðèôè íà ìåäè÷í³ 
ïîñëóãè, ç 11 òðàâíÿ òàêîæ 
ïî÷íåòüñÿ äåòàëüíà åêñïåð-
òèçà âñ³º¿ ìåäè÷íî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè. Âèçíà÷àòèìóòü 
ñïðîìîæí³ñòü òà åôåêòèâ-
í³ñòü ãîñï³òàëüíî¿ ìåðåæ³, à 
òàêîæ ðîçðîáëÿòèìóòü äåð-
æàâí³ ñòàíäàðòè íàäàííÿ 
ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè.

Êð³ì òîãî, ùîá ï³äâèùèòè 
çàðïëàòè 435 òèñÿ÷àì ìåäè-
ê³â, ç 1 ëèïíÿ 2020 ðîêó áóäå 
äîäàòêîâî âèä³ëåíî 11 ìëðä 
ãðí ³ç äåðæáþäæåòó. Ïàðëà-
ìåíòñüêèé êîì³òåò çäîðîâ’ÿ 
íàö³¿ íàïîëÿãàº íà çá³ëüøåíí³ 
ô³íàíñóâàííÿ ñèñòåìè îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ ó 2021 ðîö³ âäâ³÷³, äî 
6% ÂÂÏ. Ó ÌÎÇ çàïåâíÿþòü, 
ùî ìåäè÷íà ðåôîðìà ó çì³íå-
íîìó âèãëÿä³ çðîáèòü ìåäè÷í³ 
ïîñëóãè á³ëüø äîñòóïíèìè òà 
ÿê³ñíèìè.

Медреформа 
«вторинки»: 
робота над помилками
Із квітня в Україні змінився підхід 
до фінансування спеціалізованих лікарень. 
Медзаклади перейшли на принцип 
«гроші йдуть за пацієнтом». Вони стали 
автономними одиницями, які напряму 
уклали фінансові договори з Національною 
службою здоров’я у рамках Програми 
медичних гарантій. Та успішна 
в первинній ланці система дала збій 
у вторинній і третинній. І тепер президент 
закликає уряд і парламент виправити 
помилки. Що сталось і яке майбутнє чекає 
медичну сферу, дізнався Центр 
громадського моніторингу та контролю.

Ñïåö³àë³çîâàí³ ë³êàðí³ áóäóòü
ïðîô³íàíñîâàí³ íå ìåíøå, í³æ ó 2019 ðîö³

Карантин 

триватиме 

до 22 червня
Ùîïðàâäà, ç äåÿêèìè ïîñëàáëåí-
íÿìè. Ïðî öå çàÿâèâ ãîëîâíèé 
ñàí³òàðíèé ë³êàð Â³êòîð Ëÿøêî â 
åô³ð³ îäíîãî ç òåëåêàíàë³â.

Â³í ïîð³âíÿâ åï³äñèòóàö³¿ â Óêðà¿í³ 
òà Ïîëüù³, çàçíà÷èâøè ñõîæ³ñòü ñöå-
íàð³¿â ïîøèðåííÿ ³íôåêö³¿.

«Òîìó íà ïëàòî ìè ùå ïåðåáóâàòè-
ìåìî. Ùîäî ñåçîííîñò³, òî íå çðîçó-
ì³ëî, ÿê â³ðóñ óë³òêó ïîâîäèòèìåòüñÿ 
â íàøèõ óìîâàõ. Òîæ ìè ãîâîðèìî, 
ùî ïðèáëèçíî äî 22 ÷åðâíÿ ïîäîâ-
æóâàòèìåòüñÿ êàðàíòèí, àëå â³í áóäå 
àäàïòèâíèé, ç ïîì’ÿêøóâàëüíèìè 
çàõîäàìè. Õî÷à âñå çàëåæàòèìå â³ä 
åï³äñèòóàö³¿», — çàçíà÷èâ ÷èíîâíèê.

Ó ðàç³ ñòð³ìêîãî çíèæåííÿ çàõâî-
ðþâàíü êàðàíòèí â Óêðà¿í³ ìîæå áóòè 
ñêàñîâàíèé ðàí³øå.
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