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Відкрите звернення
з приводу критичної ситуації щодо впровадження другого етапу медичної
реформи та фінансового забезпечення закладів охорони здоров'я
Ми переконані, що зміни в системі охорони здоров’я потрібні. Але
продовження медреформи – це репетиція похорон усієї медичної галузі України.
Дана модель реформи пропонує фінансову і управлінську децентралізацію
медичних закладів в державі, руйнуючи залишки централізованої моделі, що
залишилася від системи Семашка.
Для фінансування медичних гарантій на цей рік не були дотримані
основні вимоги ч.5 ст.4 Закону України «Про державні фінансові гарантії
медичного обслуговування населення», згідно з яким обсяг видатків
Держбюджету має становити не менше 5% ВВП (2,9% ВВП затверджено на
2020 рік).
За таких умов не лише відсутні передумови для суттєвого збільшення
заробітної плати, як обіцялося, а, навпаки, існують реальні загрози щодо
закриття закладів охорони здоров'я, суттєвого скорочення штату та масового
вивільнення медичного персоналу. Обіцяні покращення доступності та
безоплатності медичної допомоги для пацієнта та суттєве підвищення оплати
праці – для працівників закладів охорони здоров'я, виявилися або
цілеспрямованим обманом, або глибокими прорахунками. Обіцяного не
отримали ні перші, ні другі.
Національною службою здоров'я України визначено специфікації та
умови надання медичних послуг в розрізі 27 медичних послуг, які власне на
сьогодні обумовили зміст і обсяг самої програми медичних гарантій. Тарифи
оплати медичних послуг за відповідними пакетами здебільшого не покривають
навіть собівартості таких послуг. Вони формувалися на основі показників
попередніх років оплати медикаментозного забезпечення за рахунок власних
коштів громадян, а також мінімізації вартості послуг завдяки низького
неадекватного рівня оплати праці медичного персоналу – найнижчого не лише у
порівнянні з іншими країнами Європи, але і в розрізі галузей національної
економіки.

На окремі напрямки (пакети) медичних послуг в рамках програми
медичних гарантій, а саме у сфері лікування туберкульозу, психіатричної
допомоги, інфекційних хвороб, медичної реабілітації, паліативної допомоги
закладено критично низьке фінансування.
Відповідно до укладених з Національною службою здоров’я України
договорів, протягом квітня-грудня 2020 року заклади охорони здоров’я області
за надані медичні послуги можуть отримати 1366,0 млн.грн., із яких обласні
установи – 528,3 млн.грн. Проте цих коштів катастрофічно не вистачатиме для
повноцінної роботи. Так, наприклад, в Чернігівській області через НСЗУ за
поданими пакетами послуг майже всі заклади охорони здоров'я недофінансовані
в середньому на 20%.
Така невідпрацьована модель сучасної медреформи викликає справедливе
занепокоєння у трудових колективах, породжуючи нездорову атмосферу, що
може призвести до соціального збурення.
Особливо в умовах пандемії, коли працівники лікарень замість обіцяного
збільшення заробітних плат не отримують навіть мінімуму, створюються
негативні настрої, зниження мотивації до виконання своїх функціональних
обов’язків, небезпечні та загрозливі передумови для діяльності закладів охорони
здоров'я. Така ситуація спричиняє масове звільнення працівників та відтік з
медичних закладів висококваліфікованих та досвідчених медичних кадрів.
Враховуючи вищевикладене, з метою недопущення руйнування
системи охорони здоров'я України, закриття медичних закладів, масового
вивільнення працівників та відтоку медичних кадрів за кордон,
звертаємося до Президента України, Голови Верховної Ради України,
народних депутатів України
вжити термінових та дієвих заходів щодо:
- коригування реформи, яка несе загрозу руйнації всієї медичної
галузі держави;
- поновлення управлінської вертикалі системи охорони здоров'я;
- збільшення фінансування програми медичних гарантій за рахунок
коштів Державного бюджету на рівні не менше 5% ВВП відповідно до
частини 5 статті 4 Закону України «Про державні фінансові гарантії
медичного обслуговування населення»;
- збільшення цільових видатків за рахунок коштів Державного
бюджету для реального та суттєвого підвищення оплати праці працівників
медичних закладів у розмірі не менше 250 % середньої заробітної плати в
Україні за липень попереднього року, що передбачено ч.3 ст.10 Закону
України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування
населення»;
- недопущення масового вивільнення медичних працівників із
закладів охорони здоров'я;
- відновлення в повному обсязі функцій та управлінської вертикалі
санітарно-епідеміологічної служби.
За дорученням президії Чернігівської обласної організації Профспілки
працівників охорони здоров'я України
Голова обкому Профспілки
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