
Передумови:

Вже тривалий час медична галузь в Україні продовжує мати чітку вертикаль управління
на всіх рівнях. Отримавши право на медичну діяльність, лікар, по суті, стає заручником
керівництва закладу, в якому працює, та системи, в якій залишається.
Правила гри довгий час залишалися незмінними. 

В чому ідея лікарського самоврядування?

 
Держава передає частину функцій управління та контролю до органу

професійного самоврядування та наділяє його деякими владними
повноваженнями. 

До функцій лікарського самоврядування можуть належати:
- визначення умов та критеріїв входу у професію
- ліцензування лікарів, контроль кваліфікаційних компетенцій
- контроль за дотриманням етичних та професійних стандартів
- захист прав лікарів
- вплив на формування стратегії навчання студентів
- забезпечення якості медичних послуг тощо.

Професійна автономія та
 клінічна незалежність лікаря

 

це фактори, які необхідні для надання
високоякісної медичної допомоги

(Всесвітня лікарська асоціація)



Для чого державі делегувати частину функцій?
Відповідальність лікаря є надзвичайно високою, як і ціна його помилки.
Здійснювати контроль та регулювати таку складну та високоспеціалізовану сферу
«ззовні» дуже важко та часто малоефективно. 

Однак, такі функції на себе може взяти лікарське самоврядування.

Формування професійних, етичних та
соціальних норм і стандартів, що
стосуються взаємодії «Лікар-Пацієнт-
Держава» - має стати відповідальністю
самої професійної спільноти лікарів.

Держава
(МОЗ)

Лікарі Пацієнти

ЯКІСТЬ 
ДОПОМОГИ

КОМПЕТЕНТНІСТЬ
ЛІКАРЯ

В результаті отримуємо потужну та
надійну структуру, що об’єднує та лобіює
спільні професійні інтереси лікарів, а,
разом із цим, здійснює ефективний
контроль за якістю надання медичної
допомоги. 

За даними Всесвітньої лікарської асоціації, головною турботою системи
самоврядування завжди має бути: 

яка надається пацієнту який цю допомогу надає

Адже саме лікарі є найкраще кваліфікованими для того, щоб здійснювати ці функції. 
Звісно, співпрацюючи з іншими фахівцями у сфері державного управління та системи
охорони здоров'я.



5 листопада 2021 р. МОЗ України оприлюднило для громадського обговорення
законопроєкт "Про самоврядування в сфері охорони здоров'я в Україні".

Вся прогресивна спільнота медиків підтримує ідею Міністерства, що медичне
самоврядування – це ефективний інструмент для захисту прав та інтересів пацієнтів і
медичних працівників.
Але тільки за умови, якщо ця система працюватиме за принципами
прозорості, підзвітності та відкритості.

Натомість, в процесі фахового юридичного аналізу, здійсненого
на замовлення ГО  "Медичні лідери", виявлено:

Влада може передатися вже існуючій організації

Її очільники отримують надширокі повноваження
та можливість позбавляти лікаря ліцензії

Примусовий вступ для лікарів

Нічим не обмежені  обов'язкові членські внески

Повний контроль доступу до професії !

Не прописані механізми обрання та ротації
керівних органів 

Відсутність правил щодо отримання ліцензії на
медичну практику та підстав для її позбавлення
та ін.

В чому небезпека?

близько

30 
потенційних
корупційних

ризиків ! 

Забагато влади в одних руках та незмінне керівництво такої організації не
наближають нас до самоврядування, а навпаки - ще більше віддаляють від

концепції вільного лікаря
 

https://moz.gov.ua/article/public-discussions/proekt-zakonu-ukraini-pro-samovrjaduvannja-v-sferi-ohoroni-zdorov%e2%80%99ja-v-ukraini-
https://drive.google.com/file/d/1-dqo7frg6gXbgaBijUlTHuzRIT5w2uGo/view
https://www.facebook.com/MedLead.NGO
https://www.facebook.com/MedLead.NGO
https://www.facebook.com/MedLead.NGO


Надання практично безмежних
повноважень Палатам - органу
професійного самоврядування

 
 

Концепція прогресивної 
медичної спільноти:

Розподіл відповідальності між
Державою, Органом лікарського
самоврядування та Професійною

спільнотою, Професійними
асоціаціями

Запропонований 
законопроєкт

ДЕРЖАВА
(МОЗ, ВНЗ)

 
- Розробка політик

 
- Ліцензійний іспит

 
Захист суспільного

інтересу
 
 

ОРГАНИ
ЛІКАРСЬКОГО

САМОВРЯДУВАННЯ
 

- Автоматична видача
ліцензії

 
- Контроль БПР

 
- Ведення реєстру

лікарів
 

(делегати проф.
асоціацій та

громадськості)
 
 

ПРОФЕСІЙНІ 
АСОЦІАЦІЇ

 
- Професійні

стандарти
 

- Кращі практики
 

- Лобіювання
інтересів лікаря

 
Захист лікарів

 

В результаті новостворена корупційна структура зможе контролювати та карати
“незручних” лікарів, вводити ліцензійні екзамени та вимагати хабарі для отримання
доступу до професії, формувати протоколи лікування, спираючись на запити від
фармацевтичного бізнесу.

Прозора та підзвітна співпраця



5 
 грудня 
2021 р. 

До 5 грудня 2021 р. є можливість подати зауваження до МОЗ та
висловити свою незгоду із положеннями запропонованого
законопроєкту

moz@moz.gov.ua

20 
 грудня 
2021 р. 

А також до 20 грудня 2021 р. - лист до Верховної
Ради, а саме на Комітет Верховної Ради з питань
здоров'я нації, медичної допомоги та медичного
страхування

radutskyy@rada.gov.ua

Шаблон листа можна завантажити тут.

Більше інформації ви можете знайти за посиланнями:

Детальна презентація про самоврядування: тут

Сайт ГО "Медичні лідери": https://medleaders.org.ua/

Фейсбук-сторінка: https://www.facebook.com/MedLead.NGO

Електронна пошта: info.med.lead@gmail.com

https://docs.google.com/document/d/1tNi9nGgYICVKQnQ7t-X_1pCnjZgoJUwr/edit?usp=sharing&ouid=107986743691571440606&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1AbVtSeM_Xy_CY__S4bRlWuH9VSjChmEh/view?usp=sharing
https://medleaders.org.ua/
https://www.facebook.com/MedLead.NGO

