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Здолбунівська районна рада
Рівненська область

Міністерство охорони здоров’я України розглянуло звернення Голови
Здолбунівської районної ради О. Дацюк щодо забезпечення стаціонарними
ліжками жителів м. Здолбунів, яке надійшло від Секретаріату Кабінету
міністрів за дорученням Заступника Міністра Кабінету Міністрів
В. Федорчука, та повідомляє.
Постанову Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 № 1024 «Про
затвердження нормативу забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками у
розрахунку на 10 тис. населення» (далі - Постанова), якою установлюється
норматив забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками у розрахунку не
більше 60 ліжок на 10 тисяч населення, розроблено МОЗ України з метою
забезпечення раціонального використання бюджетних коштів та наявних
ресурсів, залучення ефективних сучасних технологій у діяльність системи
охорони здоров’я (взамін усталеним у медичній практиці ліжко дням).
Зазначена Постанова прийнята на заміну постанови Кабінету Міністрів
України від 28 червня 1997 року № 640 «Про затвердження нормативів потреб у
стаціонарній медичній допомозі в розрахунку на 10 тисяч населення», якою
середній норматив забезпечення лікарняними ліжками для стаціонарного
лікування становив по Україні 80 лікарняних ліжок на 10 тисяч населення.
Інформуємо також, що прийняття рішення про оптимізацію, створення,
реорганізацію, перепрофілювання державних і комунальних закладів охорони
здоров’я здійснюється відповідно до статті 16 Основ законодавства України про
охорону здоров’я органами, уповноваженими управляти об’єктами відповідно
державної і комунальної власності.
У процесі оптимізації структури ліжкового фонду структурним підрозділам з
питань охорони здоров’я обласних державних адміністрацій надається
можливість в межах області самостійно регулювати кількість лікарняних ліжок
для стаціонарного лікування пацієнтів у залежності від потреби, з урахуванням
мережі, якості надання медичної допомоги за видами, матеріально-технічних та
кадрових ресурсів, транспортних, територіальних та інших регіональних
особливостей.
В.о. начальника Управління
координації центрів реформ
Сторожук 254-06-52
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Здолбунівська районна рада
Рівненської області

Міністерство охорони здоров’я України розглянуло звернення голови
Здолбунівської районної ради Рівненської області (далі - Рада), яке надійшло
від Адміністрації Президента України (вих. № 43-01/1022 від 15.11.2016) щодо
Рішення Ради № 208 від 28.10.2016, та у межах компетенції повідомляє.
Проведені дослідження міжнародних організацій, вказують на те, що
загалом фінансування системи охорони здоров’я в Україні з урахуванням усіх
видатків на охорону здоров’я не є критично низьким. Однак, в Україні
законодавчо закріплено такий обсяг державних гарантій в медицині, що його
неможливо покрити лише за рахунок державних фінансів, внаслідок чого
громадяни змушені значно витрачатися на оплату медичних послуг та ліків.
Ключовими причинами неефективності системи охорони здоров’я
є механізми розподілу наявних коштів, зокрема, несамостійність медичних
закладів, кошторисний принцип фінансування, утримання інфраструктури
замість оплати фактично наданих послуг. При цьому оплата праці лікарів
є однією з найнижчих.
Серед основних показників, що свідчать про неефективність
використання ресурсів, - це кількість забезпеченості стаціонарними ліжками
цілодобового перебування у відповідності до чисельності населення.
Завищена кількість лікарняних ліжок породжує диспропорцію,
дублювання та розпорошеність ресурсів, велику кількість необгрунтованих
госпіталізацій та тривале перебування хворих у стаціонарах, призводять до
зносу основних фондів, неналежної якості меддопомоги та є однією з причин
неефективної роботи стаціонарних закладів.
Результати аналізу проведених наукових досліджень використання
ліжкового фонду закладів охорони здоров’я показали необхідність перегляду
нормативів забезпеченості ліжками з врахуванням захворюваності населення та
регіональних особливостей.
Реалізація Постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада
2015 року № 1024 «Про затвердження нормативу забезпечення стаціонарними
ліжками у розрахунку на 10 тисяч населення», одночасно з реалізацією інших
заходів з реформування галузі, дасть можливість досягнення реальної потреби
забезпечення населення стаціонарною медичне О Д О П О М С $р$|А покрдщйіі и
її якість, у тому числі шляхом створенню умов дл
X W Р А Й О Н Н А РАДА

■¥з 'MACJnmiaje, а ^ _р.

ефективних методик та технологій медичного обслуговування населення,
оптимізації ефективного використання матеріальних, трудових і фінансових
ресурсів при дотриманні визначених Конституцією України соціальних прав
та державних соціальних гарантій громадян у сфері охорони здоров'я.
Головне
завдання
реформування
системи
охорони
здоров’я,
що проводиться в Україні - вивести галузь на сучасний європейський рівень
медичного обслуговування та якості медичної допомоги.
Без створення принципово нової моделі фінансування системи охорони
здоров’я, спрямованої на ефективне використання ресурсів галузі, неможливо
збалансувати систему й реалізовувати наступні ефективні кроки, саме тому
у МОЗ України готуються, зокрема, проекти актів щодо запровадження
гарантованого державою універсального пакету медичних послуг, механізму
«гроші йдуть за пацієнтом», автономізації закладів охорони здоров’я.
Відповідно до нового законодавства здійснюється децентралізація
повноважень органів влади, у тому числі у сфері охорони здоров’я.
На виконання Плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік, на основі
міжнародного досвіду, готуються нормативно-правові акти, що передбачають
впровадження нової моделі надання первинної медичної допомоги на рівні
об’єднаних територіальних громад та покращення доступності населення
до спеціалізованої медичної допомоги на вторинному рівні шляхом створення
госпітальних округів, що дозволить забезпечити надання своєчасної та якісної
медичної допомоги населенню.
Планом пріоритетних дій Уряду на 2016 рік (розпорядження Кабінету
Міністрів України від 27.05.2016 №418-р) визначено затвердження Концепції
реформи фінансування охорони здоров’я України у 2016 році, що має стати
механізмом реформи національної системи охорони здоров’я та дасть змогу
збільшити доходи медичних працівників, а також підвищити якість медичних
послуг та фінансову захищеність громадян на випадок хвороби.
На сьогодні робочі групи МОЗ України, до яких залучені міжнародні
експерти, науковці, фахівці, представники міністерств та відомств та медичної
громадськості, розробляють проекти нормативно-правових актів з питань
реформування, підвищення ефективності медичної галузі та соціальноекономічного захисту працівників.
Окремо інформуємо, що усі надані у зверненні пропозиції та зауваження
будуть взяті до уваги та опрацьовані при підготовці проектів відповідних
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Здолбунівська районна рада

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 року
№ 40737/1/1-16 стосовно рішення сесії Здолбунівської районної ради від 28
жовтня 2016 року № 208 щодо звернення депутатів Здолбунівської районної
ради до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів
України, Міністерства охорони здоров’я України, облдержадміністрація
інформує наступне.
Частина 2 ст. 19 Конституції України регламентує, що органи державної
влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, зобов’язані діяти
лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені
Конституцією та Законами України.
Вимоги щодо скорочення ліжкового фонду для області впродовж 2016
року доведені згідно постанови Кабінету Міністрів від 25 листопада 2015 року
№ 1024 «Про затвердження нормативу забезпечення стаціонарними
лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тис. населення» та наказу
Міністерства охорони здоров’я України від 01 лютого 2016 року № 51 «Про
затвердження Методики щодо забезпечення стаціонарними лікарняними
ліжками у розрахунку на 10 тис. населення», зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 22 лютого 2016 року за № 269/28399.
Вирішення питання щодо зменшення чи недопущення скорочення
ліжкового фонду перебуває на контролі органів виконавчої влади.
На виконання вищезазначених директивних документів, розпорядженням
голови облдержадміністрації від 25 березня 2016 року № 148 «Про заходи
щодо оптимізації
ліжкового фонду закладів охорони здоров’я області»
передбачено кількість ліжок для оптимізації в розрізі районів, міст обласного
підпорядкування та обласних лікарняних закладів відповідно до розрахунку
управління охорони здоров’я облдержадміністрації.

Заступник
голови адміністрації
Осіпчук Ю.Ю.
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