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Інвестиції в знання завжди приносять найбільший прибуток  

Бенджамін Франклін  

На сьогодні система підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації управлінців галузі охорони здоров’я посідає ключове місце і 
передбачає дотримання принципу безперервності навчання, основною метою 
якого є забезпечення і підтримка високого професійного рівня фахівців в 
умовах прискореного розвитку медичної науки. Необхідний рівень 
кваліфікації керівних кадрів у галузі охорони здоров’я досягається шляхом 
поєднання різних видів навчання в навчальних закладах післядипломної 
освіти, а також системної самоосвіти та постійної практичної діяльності 
керівників, які мають працювати в умовах інноваційної економіки, коли 
потреба в нових знаннях випереджає темпи набуття цих знань. В Україні 
гострою є потреба в підготовці управлінців нової генерації, компетентних 
фахівців, що здатні приймати ефективні рішення в нових суспільних умовах. 
Враховуючи цю проблему, Дніпропетровська обласна науково-медична 
бібліотека розпочала у 2014 році випуск дайджесту для керівників галузі в 
електронному вигляді. Мета дайджесту – ознайомити медичних фахівців з 
основним масивом документів щодо законодавчої, правової, організаційної 
роботи з кадрового менеджменту, прогнозування розвитку персоналу. 
Дайджест включає в себе анотовані статті з науково-медичних журналів, що 
надійшли до фонду бібліотеки за період з 2014 по 2015роки. Інформація 
представлена українською та російською мовами.  

З електронною версією цього інформаційного видання запрошуємо 
ознайомитися на нашому сайті у розділі «розділі «Інформаційна під-
тримка. Сторінка керівника. 

Документи, які пропонує дайджест, у друкованому варіанті можна 
отримати у відділі обслуговування бібліотеки. У разі зацікавленості в 
матеріалах окремих статей, рекомендуємо скористатися сервісом 
«Електронна доставка документів»   з метою отримання  повного тексту. 
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Анищенко П.Н.  
Отдел менеджмента качества - подразделение для совершенствования 
системы управления качеством лечебно-профилактического учреждения                     
/ П. Н. Анищенко // Главный врач. - 2014. - N 2. - С.32-34. - Библиогр.: с. 
34    

     Основной потребностью современного управления и главным фактором 
его эффективности является профессионализм, который в свою очередь, 
определяется подготовкой специалистов, способных предвидеть, своевремен-
но распознавать и успешно решать все проблемы развития. 

     Современное здравоохранение для реализации своей основной цели – 
повышения социальной ценности медицинской помощи также нуждается в 
современной методологии управления. 

     Современные методы управления качеством медицинской помощи 
представляют собой адаптированную к здравоохранению модель непре-
рывного повышения качества, разработанную W.E.Deming (1986), который в 
своей книге «Выход из кризиса» сформулировал 14 основополагающих 
принципов управления. Это:  
 постоянство цели (для руководителя);  
 новая философия (полный отказ от традиционных методов управления);  
 исключение массового инспекционного контроля;  
 закупка только качественного оборудования; 
 непрерывное улучшение каждого из процессов;  
 постоянная подготовка и переподготовка кадров;  
 учреждение «лидерства» как основной формы управления в противовес 

коллективным формам; 
 исключение наказания и страха как способа взаимоотношений между 

руководителем и персоналом;  
 устранение барьеров в работе между подразделениями;  
 отказ от лозунгов и призывов;  
 отказ от произвольных стандартов в пользу стандартов, разработанных на 

основе глубокого научного анализа и большого опыта работы 
специалистов;  

 обеспечение возможности работникам гордиться результатами своего 
труда; поощрение стремления к образованию;  

 непоколебимая приверженность делу повышения качества у руководства. 
  Новый подход в организации управления здравоохранением для нашей 

страны начался всего 10 лет назад и до сих пор так и не получил достаточного 
развития. Именно поэтому имеются лишь единичные отечественные 



 

сообщения о попытке внедрения новых технологий управления качеством 
медицинской помощи в хорошо финансируемых ведомственных больницах . 

Для обеспечения единого подхода к системе управления качеством 
медицинской помощи, действующей постоянно и непрерывно, повышения 
доступности медицинской помощи населению и качества ее оказания   
с 2001 г. на функциональной основе в окружной клинической больнице 
действовал отдел качества. 

Многопрофильное лечебно-профилактическое  учреждение   Ханты-
Мансийского автономного округа – Югра «Окружная клиническая больница» 
(ОКБ) состоящее из сорока шести структурных подразделений и работающее 
одновременно, как окружная, городская и районная больница. ОКБ имеет в 
своем составе четыре поликлиники (консультативно-диагностическая, 
детская, женская и передвижная консультативно-диагностическая 
поликлиника) общей мощностью 1100 посещений в смену, стационар на 530 
коек (в т.ч. 270 хирургического, 160 терапевтического и 100 педиатрического 
профиля), блок диагностических и вспомогательных подразделений. 
Ежегодно выполняется свыше 500 тыс. посещений к врачам поликлиник, 
стационарное лечение получают свыше 18 тыс. пациентов. 

Для координации действий персонала больницы по совершенствованию 
управления качеством и улучшения преемственности между подразделени-
ями, повышения результативности по обеспечению удовлетворенности 
пациентов и благополучия персонала больницы, создание условий 
максимальной реализации способностей каждого работника и коллектива 
больницы в целом, а также с целью разработки, внедрения, поддержания в 
рабочем состоянии в соответствии с установленными требованиями 
Российских и международных стандартов системы менеджмента качества 
(ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и МС ИСО 9001:2000) в 2008 г. создано новое 
подразделение ОКБ «Отдел менеджмента качества». В составе команды 
руководителей больницы выделен заместитель главного врача по 
стратегическому планированию и управлению качеством медицинской 
помощи (зам. главного врача по СП и УК МП).  

 
Бурыкин И.М. 
 Повышение эффективности менеджмента учреждений здравоохранения 
в современных условиях на основе принципов бережливого производства                      
/ И. М. Бурыкин, А. Ю. Вафин, Р. Х. Хафизьянова // Главный врач. - 
2014. -               N 2. - С.47-52. - Библиогр.: с. 52 

     Для повышения эффективности организации в рамках теории 
управления разработано большое число подходов и методов. Их внедрение 



 

не всегда ведёт к ожидаемому и быстрому результату. Существует большое 
число факторов, таких как менталитет сотрудников, традиции, роль и 
лидерство руководства, которые оказывают непосредственное влияние на  
успех внедрения того или иного метода. Поэтому крайне важно рассмотрение 
подходов, предлагаемых различными школами менеджмента. 

    Успех японских предприятий стал причиной изучения специалистами 
теории и подходов этой школы управления. Набор подходов и методов 
повышения эффективности производства и качества продукции, получивший 
определение lean production, был сформирован и усовершенствован 
компанией Toyota.  Lean production (LP) или «Бережливое производство» – 
это концепция менеджмента, основанная на неуклонном стремлении к 
устранению всех видов потерь. Бережливое производство предполагает 
вовлечение в процесс оптимизации бизнеса каждого сотрудника и мак-
симальную ориентацию на потребителя. Усиление роли конкуренции на 
различных рынках Российской Федерации стали причиной пристального 
интереса к этой концепции и внедрения её в деятельность организаций 
различного уровня. 

    Одним из центральных положений бережливого производства является 
понятие ценности для потребителя. Ценность – это полезность, присущая 
товару или услуге с точки зрения потребителя. Требования потребителей 
различаются, соответственно ценность продукта или услуги также будет 
различной. Ценность создаётся производителем в процессе поэтапного 
создания продукта или выполнения услуги. 
      Ценность в здравоохранении также присутствует и может быть оценена с 
позиции врача и пациента. С точки зрения врача ценность эквивалентна 
клиническому эффекту, который может рассматриваться как изменение 
суррогатных и конечных точек. Подобная оценка широко используется при 
анализе результатов клинических исследований. Ценность при лечении 
артериальной гипертензии может быть оценена с позиции нормализации 
уровня артериального давления. В случае хирургического лечения ценность 
может выражаться в сохранении жизни и восстановлении функции органа.  
Для анализа эффективности системы здравоохранения наиболее оправдана 
оценка конечных точек на популяционном уровне, которая отражает эффект 
медицинского вмешательства в масштабах популяции: качество жизни, 
заболеваемость, смертность, развитие осложнений. С точки зрения пациента 
ценность – это улучшение его состояния здоровья, повышение качества 
жизни, возможность полной социальной реабилитации. Для сравнения раз-
личных методов лечения исследователями была предложена интегральная и 
универсальная оценка эффекта – один год качественной жизни (QALY). Эта 



 

оценка с успехом может быть использована для расчёта ценности, которая 
вносится системой здравоохранения с учетом точки зрения различных видов 
медицинской помощи. 

 Идеальным вариантом является случай, когда все действия производителя 
направлены на создание ценности. Однако в реальной практике это 
положение выполнимо частично. Причиной этого являются потери, которые 
представляют собой любое действие, которое потребляет ресурсы, но не 
создаёт ценности для потребителя. При этом ресурсами могут быть время, 
финансы, материальные ценности, физическое пространство.Эти потери 
входят на конечном этапе расчетов в состав стоимости продукта или услуги. 
Устраняя потери, мы добиваемся большей ценности для потребителя и 
сокращаем затраты на её производство. 

 
Васькова Л.Б.  
 К вопросу оптимизации управления качеством лекарственной помощи в 
лечебно-профилактических учреждениях на основе фармакоэкономики                  
/ Л. Б. Васькова, Н. В. Романцева // Главный врач. - 2014. - N 2. - С.35-43. - 
Библиогр.: с. 43  
        В условиях рыночной экономики, когда на каждом уровне системы 
здравоохранения приходится планировать ограниченный бюджет, 
экономические исследования призваны решать вопросы, связанные с 
наиболее оптимальными путями использования имеющихся в наличии 
ресурсов, а также планировать дальнейшую политику их применения.                         
С экономической точки зрения система здравоохранения включает процесс 
оказания медицинской и лекарственной помощи, состоящий из 
лекарственного обеспечения (ЛО), врачебного наблюдения, стационарной и 
амбулаторной помощи с обязательной оценкой результатов проводимого 
лечения. 

Отличительной чертой экономических оценок является то, что при этом 
учитываются как расходы на конкретное лечебное, диагностическое, 
хирургическое или консервативное вмешательство, так и экономические 
последствия его проведения. Экономические исследования представляют 
также интерес для системы здравоохранения и общества в целом в связи с 
необходимостью:  

 сдерживания роста затрат на здравоохранение; 
 оценки общей стоимости разных методов лечения; 
 профилактики и диагностики;  
 выбора стратегически рациональных медицинских вмешательств и 

подходов к   использованию бюджета; 



 

 определения "социально-экономической стоимости выделенных денег".  
Экономическая оценка – важный источник информации, способствующий 
принятию правильных управленческих решений предприятиями 
фармацевтической промышленности, лечебно-профилактическими 
организациями, а также конечными потребителями. 
         Фармакоэкономические исследования, как составная часть экономики 
здравоохранения, вызывают все больший интерес как у фармацевтических  
компаний и у практических врачей, так и у органов здравоохранения и 
администрации лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ). 
           Важными факторами, определяющими эффективность системы 
здравоохранения на всех этапах оказания медицинской и лекарственной 
помощи населению, являются рациональное использование и доступность 
лекарственных препаратов (ЛП) и фармацевтической помощи в целом. 
Лекарственное обеспечение требует особого внимания в условиях 
реформирования оказания медицинской помощи населению, так как это 
связано с ее высокой экономической составляющей в расходах 
здравоохранения. 

      Одним из направлений деятельности в сфере ЛО является повышение 
доступности лекарственной помощи, которое осуществляется на основе 
оптимизации деятельности участников фармацевтического рынка, 
использования рациональной системы ценообразования, формирования 
ассортиментной политики, рационального использования финансовых 
ресурсов и лекарственных средств (ЛС) путем введения формулярной 
системы и схем лечения в соответствии со стандартами и рядом других 
факторов. 

 
Глухова О.  
Розроблення та впровадження системи управління якістю в закладах 
охорони здоров'я / О. Глухова, К. Карандєєв, О. Трескунов //Практика 
управління медичним закладом. - 2015. - N 1. - С.24-31 

       Створення систем управління якістю є актуальним для закладів, 
керівники яких занепокоєні конкурентоспроможністю наданих послуг. Не в 
останню чергу такі системи впроваджуються для вирішення низки внутрішніх 
проблем, серед яких – стосунки з постачальниками, забезпечення ресурсами, 
організація процесу надання послуг. І, звичайно, наявність результативної 
системи управління якістю дає керівникові впевненість, що рівень 
задоволеності споживача послугами збереже довіру до результатів діяльності 
закладу. 



 

 СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ (СУЯ) поряд із розв'язанням низки 
внутрішніх проблем забезпечує довіру до організації з боку зовнішніх 
зацікавлених сторін, що виражається в підвищенні інвестиційної 
привабливості, налагодженні співпраці зі страховими компаніями тощо. 
Поліпшення таких показників, як «довіра» та «визнання», трансформується в 
зростання кількісних економічних показників діяльності організації. 

  У світовій практиці наявність СУЯ є передумовою для початку співпраці  з 
партнерами, наприклад, для участі у тендері на закупівлю продукції  або 
послуги. Усі ці фактори є вагомими аргументами для закладу щодо  початку 
процесу розробки та впровадження СУЯ. 
А для деяких видів діяльності, таких, як медична допомога, результати якої 
забезпечують реалізацію конституційних прав громадян на охорону здоров'я, 
рушійною силою може бути й ініціатива зацікавлених у діяльності організації 
сторін (пацієнти, їхні родини, підприємства – користувачі послуг МОЗ 
України, суспільство в цілому, працівники медичного закладу тощо). 

Наказ МОЗ України від 20 грудня 2013 р. № 1116 «Про внесення змін до 
наказу МОЗ України від 14 березня 2011 року № 142 «Про вдосконалення 
акредитації закладів охорони здоров'я», зареєстрований у Міністерстві 
юстиції України 13 січня 2014 р. за № 31/24808 (далі— Наказ № 1116), набув 
чинності 17 січня 2014 р. 
       Наказом № 1116 внесено зміни до критеріїв акредитації закладів охорони 
здоров'я. Встановлено норму щодо залежності присвоєної закладу, що надає 
вторинну та третинну медичну допомогу, акредитаційної категорії від 
наявності сертифіката відповідності СУЯ вимогам Національного стандарту  
ДСТУ ISO 9001:2009. 

У зв'язку з цим актуальним є питання розробки та впровадження СУЯ в за-
кладах охорони здоров'я. Базовим документом для розробки СУЯ є 
Національний стандарт ДСТУ ISO 9001:2009 «Системи управління якістю. 
Вимоги», який базується на принципах загального менеджменту якості 
(ТОМ). ДСТУ ISO 9001:2009 містить універсальні вимоги до систем 
управління якістю та придатний до застосування в усіх галузях, на будь-яких 
підприємствах, в установах і організаціях, включаючи заклади охорони 
здоров'я, і спрямований на забезпечення якості і підвищення задоволеності 
споживачів. 
Дуже корисними для розробки результативної СУЯ є настанови ДСТУ     
IWA 1:2007 «Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшування 
процесів в організаціях охорони здоров'я». 



 

Сам факт існування цієї міжнародної угоди, яка відображає специфіку 
медичних послуг і досягнення консенсусу між усіма зацікавленими 
сторонами щодо СУЯ закладу охорони здоров'я, свідчить про високу 
зацікавленість міжнародної спільноти питаннями якості медичного 
обслуговування. 

За визначенням, наведеним у Національному стандарті ДСТУ ISO 
9000:2007 «Системи управління якістю. Основні положення і словник», 
система управління якістю – це система управління, яка спрямовує та 
контролює діяльність організації щодо якості. Корисним, з точки зору 
усвідомлення організацією алгоритму розробки СУЯ, буде згадати також 
визначення, яке застосовувалось у версії 1994 року міжнародних стандартів 
серії 9000: «Система якості є сукупністю організаційної структури, методик, 
процесів і ресурсів, необхідних для здійснення управління якістю». 

 
Порхун О. 
 Розв’язання конфліктів між пацієнтом та лікарем /О.Порхун 
//Управління закладом охорони здоров’я.-2015.-№7.- С.42-47 
      Як  би там не було, головну роль у розв’язуванні конфліктів незалежно від 
того, хто  є  їхнім ініціатором, відіграють медичні працівники. Тому вкрай 
важливо володіти прийомами запобігання конфліктам та вміти розв’язувати 
суперечливі ситуації, дотримуючись норм медичної етики. Головному 
лікареві закладу охорони здоров’я варто організувати навчання персоналу  
основам комунікації із пацієнтами. Таке навчання має на меті ознайомити 
медичних працівників із типовими причинами конфліктів, основними 
моделями поведінки «проблемних»  пацієнтів та шляхами виходу із 
конфліктних ситуацій. При цьому навчання має бути не лише теоретичним, а 
й передбачати практичний розгляд «кейсів», тобто конкретних ситуацій із 
пацієнтами із пошуком правильної моделі поведінки. Крім того, ефективним 
буде колективне розбирання показових конфліктних ситуацій,  які трапилися 
у закладі останнім часом. У цьому процесі важливим є пошук спільного 
рішення, яке б задовольнило обидві сторони конфлікту. 
     Головний лікар може доручити одному  зі своїх заступників моніторити 
виникнення конфліктних ситуацій у закладі. Потім на зборах призначена 
особа доповідатиме про конфлікти, що сталися, і весь колектив шукатиме 
спільне розв’язання ситуацій. 
     Крім  того, незайвим буде визначити для підлеглих алгоритм дій у випадку 
виникнення серйозних конфліктів із пацієнтами. Це не лише спростить 
роботу медичного персоналу, а й може вберегти заклад від судових позовів , 
адже правильне реагування на конфлікт  – це вже перший крок до його 



 

розв’язання. Головний лікар може визначити окремим локальним наказом 
порядок розгляду конфліктних ситуацій та відповідальних за це осіб  
(наприклад, завідувачів відділень). У наказі варто прописати взаємодію та 
ієрархію медичних працівників у розв’язанні конфліктів. Однак не можна 
успішно виходити з конфліктних ситуацій, не знаючи, чому вони виникають 
та чим зумовлені. 
 
Серговский А. 
Технологии медицины будущего /А.Серговский //Практика управління 
медичним закладом.-2015.-№7.- С.65-68 
     Технологии меняют качество нашей жизни, помогают справляться с 
робочими задачами, быстрее передавать информацию, общаться в режиме 
24/7. Но  еще важнее, что технологи позволяют модернизировать сферу 
здравоохранения,  где более  75%  общего объема  издержек в развитых 
странах приходится на лечению и обслуживание пациентов  с хроническими 
заболеваниями. Количество людей растет с каждым годом, к 2050 году 
половина населения в развитых странах будет страдать от хронических 
заболеваний. Очевидно, медицина должна выходить на новый уровень, чтобы 
эффективно лечить эти заболевания. Рассмотрим одну из тенденций, которая 
уже  сегодня определяет медицину будущего для пациентов всего мира. 
        Диагноз в любом уголке мира за считанные минуты. 

       Главную роль в успешном лечении  зачастую играет скорость 
установления диагноза. Доступ к современной, инновационной и 
высококачественной технике, как правило, является решающим фактором для 
эфективного лечения. В первую очередь, речь идет об интеллектуальной 
обработке клинических изображений и о системах поддержки процессов 
принятия решений и обмена данными. Новые технологи помогают медикам  
консультироваться  с коллегами со всего мира, узнавать их точку зрения, 
принимать решения относительно диагноза и дальнейшего лечения пациента. 
Например, в Индонезии, где зарегистрирован  один из самих високих 
показателей младенческой смертности в мире, фельдшеры в Медане 
собирают медицинский данные о беременных женщинах с помощью 
мобильного приложения. Полученная  информация анализируется 
профессиональными акушерами и гинекологами удаленно, что позволяет  на 
ранней стадии определить потенциальные риски и назначить лечение. В 
Уганде акушерки сельских медицинских центров отправляют 
заархивированные  изображения УЗИ специалистам, что позволяет удвоить 
количество новорожденных, который появляються на свет при участии 



 

квалифицированного персонала. Специалисты PHILIPS разработали 
технологию, благодаря которой врачи-онкологи могут передавать коллегам 
на другом конце света результаты биопсии рака простаты и получать их 
профессиональное мнение. 

Солоненко І.М. 
Планування та впровадження організаційних змін у сфері охорони 
здоров'я / І. М. Солоненко // Главный врач. - 2014. - N 5. - С.34-46      

        Планування організаційних змін у сфері охорони здоров'я 
    Планування впровадження організаційних змін у сфері охорони здоров'я 

є ключовим етапом для покращення діяльності органу управління чи закладу 
охорони здоров'я, спрямованої на задоволення суспільних потреб. По суті, це 
процес, що дозволяє спланувати діяльність у майбутньому. При плануванні 
розвитку діяльності організації у сфері охорони здоров'я необхідно 
сформулювати стратегію, визначити завдання і вирішити, яким чином 
досягнути їх розв'язання (рис.1). 

          Одним з перших кроків в процесі стратегічного планування діяльності 
органів управління та закладів охорони здоров'я є переосмислення місії 
організації – короткого формулювання того, чим саме організація буде 
займатися в майбутньому з позицій еволюції суспільних потреб і змін 
зовнішнього середовища. Зазвичай місія формулюється одним-двома 
реченнями. 

Рис. 1. Етапи стратегічного планування діяльності організації 
 
 



 

Згідно традиційного формулювання місія це “стисла заява, яка декларує 
призначення і філософію організації”. Не дивлячись на лаконічність, 
формулювання місії визначає фундаментальні причини заснування та 
існування організації; визначає сферу її діяльності; виявляє унікальні її 
характеристики. Найскладніше і найважливіше завдання при формулюванні 
місії – чітко визначити, чим саме займається організація і чим буде займатися 
в майбутньому. В процесі вироблення формулювання місії потрібно 
відповісти на такі питання: чим займається організація, кому вона служить і 
які принципи її діяльності. 

  Часто формулювання місії доповнюється декларацією щодо переконань і 
цінностей організації. Це дозволяє,як  працівникам організації, так і 
споживачам її послуг орієнтуватися в тому, що декларується організацією. 
      Ефективне планування – це завжди управління через постановку 
конкретних завдань. Завдання слід розробляти і викладати як в кількісній, так 
і в якісній формах для того щоб вони служили дороговказами для діяльності  
співробітників організації. Зазвичай організаційні завдання ставляться на 
трьох рівнях: стратегічні (для організації в цілому і часто формулюються 
загальними фразами), технічні (мають конкретніший характер і зазвичай 
скеровуються середньому рівню ланки управління) та оперативні (найбільш 
конкретні – формулюються на рівні низової ланки управління). Цілі і 
завдання повинні бути ясно і чітко сформульовані. Тільки після цього можна 
приступати до наступних етапів планування. 

При розробці стратегічних планів багато організацій у різних сферах 
використовують SWOT-аналіз (абревіатура SWOT– «strengths, weaknesses, 
opportunities, threats», тобто, «сили, слабкості, можливості, загрози»). Основна 
ідея SWOT-аналізу в тому, щоби перетворити слабкі сторони організації в 
сильні, а загрози в можливості, а також розвиток сильних сторін організації 
відповідно до обмежених можливостей. Перед тим, як приступити до                      
SWOT-аналізу необхідно підкреслити, що внутрішньоорганізаційний аналіз 
полягає у виявленні сильних і слабких сторін організації, а ситуативний – у 
виявленні зовнішніх можливостей та загроз і, таким чином, організація може 
проаналізувати свою суспільну місію; ревізувати попередній аналіз стосовно 
основних зацікавлених в змінах груп; знову оцінити цілі діяльності 
організації, найвищі і середні показники роботи; провести аудит 
організаційної культури; проаналізувати попередній сценарій майбутнього 
розвитку, а також іншу інформацію, що має відношення до внутрішнього і 
зовнішнього середовища. З іншої сторони, "швидкий і чорновий"                       
SWOT-аналіз може дозволити групі стратегічного планування окремої 



 

організації звернути увагу на питання, що до цього невраховувались, або ж 
виявити аспекти, за якими потрібна додаткова інформація.   

 
Сошинський О.С. 
Система громадського контролю в галузі охорони здоров’я: ризики та 
вигоди для професійної спільноти /О.С.Сошинський, О.М.Герус  
//Наука і практика.-2014.- N 1.- С.76-82.- Режим доступу до журн.: 
http://www.amnu.gov.ua/download-files/1/24/2014-r-k/ 

       Результати проведених досліджень показали, що у зв’язку з відсутністю 
системи нагляду громадськості за закладами охорони здоров’я і частковим  
незадоволенням як рівнем фінансування системи охорони здоров’я, так і 
рівнем медичних послуг у лікарнях виникають неформальні об’єднання 
пацієнтів, які власними зусиллями намагаються контролювати процеси                          
(у тому числі – медичні), що відбуваються в закладах охорони здоров’я, але  
без будь-яких протоколів, документів щодо роботи в цьому закладі, без 
розуміння процесів. Зазвичай такі групи створені кількома активістами, до 
яких долучаються пацієнти і їх родичі, а також благодійні та інші організації, 
використовуючи й мережу Інтернет. Стихійні громадські утворення чи 
зареєстровані у встановленому порядку громадські організації починають  
проявляти власну ініціативу, яка доволі часто може нашкодити як пацієнту, 
так і лікарю. Така ситуація є ризикованою для всіх учасників процесу. 
Найбільше нарікань з боку керівництва закладу охорони здоров’я і медичних 
працівників до таких громадських ініціатив саме в питаннях закупівлі 
лікарських засобів (без відповідного контролю якості, часто із порушеннями 
законодавства), додаткового обстеження пацієнтів в інших лікувально-
профілактичних закладах (без згоди на це лікаря-куратора, який відповідає за 
пацієнта), постачання обладнання (яке потребує додаткових коштів на 
обслуговування чи на комплектне обладнаннятощо. За ініціативи, яка була 
можливою у 2008 р., у багатьох обласних дитячих закладах охорони здоров’я 
представниками провладних благодійних фондів було створено «опікунські 
ради», які й досі не мають юридичного підґрунтя своєї діяльності. Фактично, 
опікунська рада є однією з форм громадського, консультативно-дорадчого 
органу, який може бути створений з  іціативи громадян чи керівника закладу. 
Найчастіше до складу опікунської ради входять довірені представники 
пацієнтів та адміністрації закладу охорони здоров’я. Частина опікунських рад 
показала свою ефективність у поліпшенні надання адресної медичної 
допомоги, посиленні прозорості діяльності закладу щодо отримання 
благодійної допомоги тощо. Проте, на жаль, виявлено певні негативні факти 
співпраці лікувально-профілактичних закладів із громадськістю. Майже всі 

http://www.amnu.gov.ua/download-files/1/24/2014-r-k/


 

громадські ініціативи, створені при закладах охорони здоров’я станом на 
сьогодні, працюють без системного підходу, методичних рекомендацій, 
чіткого плану дій, з певними порушеннями законодавства і часто – із 
конфронтацією з головними лікарями цих закладів. Звичайно, підґрунтям 
цього є пасивна позиція МОЗ України, інших міністерств і відомств щодо 
законодавчого закріплення обов’язкового створення наглядових та інших рад 
при закладах охорони здоров’я, у формальному підході місцевих органів 
влади й адміністрації закладу охорони здоров’я доформування таких 
громадських ініціатив, у відсутності координації співпраці наглядових та 
опікунських  рад з різних регіонів України, у недостатньому інформаційному 
супроводі діяльності громадських ініціатив і, як наслідок, – у їх непрозорій 
та, відповідно, часто непрофесійній діяльності. 
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