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ГУЩУК І. В., експерт громадської ініціативи «Реанімаційний
пакет реформ»
Шановний головуючий! Шановні учасники парламентських
слухань! Дозвольте передати вам вітання від колег з Реанімаційно
го пакета реформ, у тому числі з консенсусним рішенням Комітету
Верховної Ради щодо автономізації закладів охорони здоров’я. При
цьому експерти і громадські активісти наголошують на необхіднос
ті включення до законопроекту під час підготовки до другого чи
тання положення про терміни його виконання, яке на даний час від
сутнє. Інакше складеться враження, що реформа є необов’язковою.
Тепер щодо розбудови системи громадського здоров’я. Мене
як фахівця з громадського здоров’я, який все своє професійне
життя віддав профілактичній медицині, надзвичайно хвилює пи
тання здійснення реформ у цьому контексті. Всі ми бачимо, що
на сьогодні профілактична складова в діяльності галузі практич
но нівельована, відсутня чітка державна політика у сфері громад
ського здоров’я, а 10 основних функцій, визначених ВООЗ, які
здійснювала Держсанепідслужба, на даний час практично зни
щена, виконуються в Україні фрагментарно різними міністер
ствами, центральними та місцевими органами виконавчої влади,
науково-дослідними установами та іншими інституціями. Як на
слідок, заходи дублюються, кошти використовуються неефектив
но, основна мета — продовження життя і зміцнення здоров’я на
селення —не досягається.
Тому під час організації нової національної системи охорони
здоров’я питання щодо розбудови системи захисту громадського
здоров’я повинні бути ключовими, а принцип «охорона здоров’я —
в усіх політиках держави» має бути віднесений до фундаменталь
них принципів діяльності міністерства.
Хочу зазначити, що наразі проблеми, які існують у сфері захис
ту громадського здоров’я, створюють загрозу національній безпеці
держави і потребують оперативного вирішення. Акцентую вашу
увагу на тому, що держава, здійснюючи заходи із зменшення тис
ку контролюючих органів на бізнес, повинна забезпечити захист
життя і здоров’я своїх громадян від ризиків негативного впливу
шкідливих чинників на середовище життєдіяльності людини.
Для вирішення зазначених проблем та розбудови системи за
хисту громадського здоров’я в Україні необхідно підготувати
та прийняти відповідні нормативно-правові акти — концепцію,
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стратегію, закон про забезпечення громадського здоров’я шляхом
впровадження базового принципу «охорона здоров’я — в усіх по
літиках держави». Що, власне, і передбачається проектом Зако
ну «Про засади державної політики охорони здоров’я», № 2409а,
який майже місяць тому обговорювався на «круглому столі», орга
нізованому Комітетом Верховної Ради.
У даному разі утворення національної інституції у складі МОЗ,
яка матиме функціональну дотичність до всіх сфер середовища
життєдіяльності людини, є логічним кроком у дотриманні вимог
Конституції, в якій задекларовано, що людина, її життя і здоров’я
визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Дякую за
увагу. Слава Україні! (Оплески).
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам.
Шановні колеги, у нас ще є бажаючі виступити, ще дуже про
сив слова представник міністерства, але, на жаль, час вичерпаний,
і я не зможу, на жаль, більше нікому надати слово. Ми не можемо
виходити за регламент.
З вашого дозволу я надам слово організатору парламентських
слухань, голові Комітету пані Богомолець. Будь ласка, 1 хвилина,
і будемо завершувати парламентські слухання.
БОГОМОЛЕЦЬ О. В., голова Комітету Верховної Ради України
з питань охорони здоров’я (загальнодержавний багатомандатний
виборчий округ, партія «Блок Петра Порошенка»)
Шановний головуючий! Шановний пане міністре! Шановні
представники Міністерства охорони здоров’я! Шановна грома
до! Шановні колеги! Дякую вам за те, що ви сьогодні доєдналися. Робота наша насправді тільки починається. Після того як ви
вийдете за ці двері, ми до кінця тижня чекаємо від вас, по-перше,
ваших тез, які будуть опубліковані, і по-друге, окремим доку
ментом пропозиції щодо Рекомендацій парламентських слухань,
які мають стати дорожньою картою для Комітету з питань охо
рони здоров’я і міністерства. Власне, сьогодні від вашої позиції,
від позиції кожного професіонала залежить, чи все залишиться
так, як було, чи ми зробимо зміни. Я запрошую вас до Комітету
з питань охорони здоров’я. Всі наші засідання відкриті, ми чека
ємо на ваші пропозиції щодо реформування педіатрії, акушер
ства і гінекології, реанімаційної служби — всього, що ви вважаєте
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за потрібне. Ви є фахівцями, ми — тільки ваші представники, які
будуть у владі просувати закони, потрібні громаді. Дякую вам
і сподіваюся на плідну співпрацю. До побачення (Оплески).
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам.
Шановні колеги, прошу залишатися на місцях, товариство,
я ще не закрив парламентські слухання, я хочу зробити коротке
повідомлення на завершення.
Ми провели жваву дискусію, прозвучало багато гострих ду
мок, дуже багато пропозицій. І це закономірно. Система охорони
здоров’я, яка десятиліттями була незмінною, сьогодні має вироби
ти загальну стратегію змін. І я дуже попросив би всіх промовців,
а також усіх тих, хто має пропозиції, але не зміг виступити, протя
гом найближчих днів передати свої пропозиції Комітету.
Я хочу подякувати також Комітетові за організацію парламент
ських слухань. І попросив би надати секретаріату Комітету свої
електронні адреси і подати всі пропозиції до проекту Рекоменда
цій парламентських слухань. Ми хотіли б, щоб усі ваші думки і всі
ваші пропозиції були враховані під час остаточного вироблення
цього документа і під час голосування тут, у сесійному залі Вер
ховної Ради України.
Дякую Комітету з питань охорони здоров’я, представникам ор
ганів державної влади, громадських організацій, науковцям та фа
хівцям за участь у парламентських слухань, міністру, що стільки
часу провів з нами і мав можливість послухати всі думки, всі про
позиції, які звучали в залі. І хочу запевнити всіх, що у нас є полі
тична воля для змін, для реформ, і всі ваші пропозиції знайдуть
відображення у Рекомендаціях цих парламентських слухань. Ще
раз вам дякую.
На цьому парламентські слухання оголошуються закритими.
Для виконання Державного Гімну України прошу всіх піднятися.
(Лунає Державний Гімн України).
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. До побачення.
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