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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  тематичного 

дайджесту  для керівників галузі в електронному вигляді. Мета дайджесту -

ознайомлення керівників з основним масивом документів щодо законодавчої, 

правової, організаційної роботи з кадрового менеджменту, прогнозування 

розвитку персоналу, інформаційних технологій в охороні здоров’я, ефективне 

використання ресурсів у медичному закладі, управлінні, орієнтованому на 

результативність. Дайджест включає в себе  статті з  електронних та 

передплачених науково-медичних журналів, які надійшли до фонду   бібліотеки 

за період  з  2013 - 2014 роки.  Інформація представлена українською та 

російською мовами. З електронною версією цього інформаційного видання 

запрошуємо ознайомитися на нашому сайті у розділі «Актуальна медична 

тема.На допомогу практичному лікарю».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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Филатов В.Н. Проблемы введения эффективного контракта 

в сфере здравоохранения: возможности и риски 

/В.Н.Филатов, Ф.Н.Кадыров, М.Т.Югай //Вестник Северо-

западного медицинского университета.-2014.-№1.-С.87-97.-

Режим доступу до журн.: http:// www.elibrary.ru., 

spbmapo.ru.- Назва з  екрана. 

В работе представлен анализ возможностей и рисков, 

связанных с внедрением в здравоохранение эффективного 

контракта как метода стимулирования повышения доступности и качества 

медицинской помощи. Показаны сложности, с которыми предстоит столкнуться 

в этом процессе, особенности отрасли здравоохранения, которые необходимо 

учитывать, возможные ошибки и меры по их предотвращению.    Введение 

эффективного контракта происходит в рамках мероприятий по повышению 

заработной платы работников бюджетной сферы и ставит своей целью 

установить более тесную связь оплаты труда с результатами деятельности 

конкретного специалиста, в том числе путем увеличения дифференциации в 

уровнях оплаты труда.    

Одновременно это должно улучшить кадровое обеспечение 

государственных (муниципальных) учреждений. Решение этих задач требует 

очень взвешенного подхода, а также учета специфики отраслей бюджетной 

сферы, в том числе здравоохранения. Шаблонная, неграмотная реализация 

мероприятий, связанных с введением эффективного контракта, может в ряде 

случаев не только не обеспечить достижение поставленных целей, но и иметь 

обратный результат. Поэтому очень важен анализ не только новых 

возможностей, предоставляемых введением эффективного контракта, но и 

рисков и угроз. 

 

Материалы и методы 

Объект исследования – нормативная база введения эффективного 

контракта, система правовых и экономических отношений, возникающих в 

процессе реализации мероприятий по повышению заработной платы работников 

бюджетной сферы (с учетом специфики здравоохранения) и повышения ее 

стимулирующих качеств. 

Эффективный контракт – это трудовой договор с работником, в котором 

конкретизированы его должностные обязанности, условия оплаты труда, 
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показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения 

стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества 

оказываемых государственных (муниципальных) услуг, а также меры социальной 

поддержки. Такое определение дано в «Программе поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012–2018 годы», утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26.11.2012 N 2190-р (далее – Программа 

совершенствования оплаты труда). Однако сложилось и расширенное толкование 

понятия «эффективный контракт», как комплекса мер, направленного в конечном 

счете на повышение и доступности медицинской помощи, в рамках которого 

повышение заработной платы, введение новой формы трудового договора 

выступают лишь как его отдельные элементы. Эффективный контракт в любом 

толковании содержит в себе целый ряд позитивных идей, положений, 

возможностей для улучшения функционирования здравоохранения. Но 

необходимо учитывать и возникающие угрозы, связанные с процессом внедрения 

эффективного контракта для того, чтобы по возможности предотвратить их. Так, 

в соответствии с Программой совершенствования оплаты труда расчет 

фактического уровня средней заработной платы отдельных категорий работников 

по отношению к средней заработной плате в соответствующем субъекте 

Российской Федерации производится в расчете на 1 физическое лицо (на 

основании статистических данных о численности работников). При этом в сумму 

начисленной заработной платы работников списочного состава по основной 

работе включается оплата труда по внутреннему  совместительству, а также 

вознаграждения по договорам гражданско-правового характера, заключенным 

работниками списочного состава со своим учреждением. 

Между тем положения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» (далее – Указ № 597) большинство работников восприняло как 

повышение заработной платы в расчете на 1 ставку. Поэтому многие 

медицинское работники, узнав о сути методики, испытывают разочарование. 

Общеизвестно, что в здравоохранении имеется высокий уровень 

совместительства и выполнения дополнительных работ, которые по 

законодательству не относятся к совместительству, но по сути соответствуют 

ему. Утвержденная Программой совершенствования оплаты труда методика 

фактически сопоставляет заработную плату медицинского работника, 

работающего на 1,5–2 ставки с заработной платой «усредненного» по региону 

работника, работающего, как правило, не более, чем на 1,25 ставки. По сути, 

сопоставляются не совсем сопоставимые показатели. Это нередко является 
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причиной дополнительного недовольства, ведь за счет совместительства, 

совмещения должностей, дополнительных дежурств, оплаты за оказание платных 

услуг и т.д. и нынешняя заработная плата многих медицинских работников 

может оказаться достаточно высокой и формально не подлежащей серьезному 

дальнейшему повышению. На это обращает внимание целый ряд экспертов, 

поддерживающих эффективный контракт. 

 

Дорожные карты как элемент инновационного 

стратегического планирования повышению качества и 

доступности медицинской помощи /И.В.Подушкина, 

С.Е.Квасов, А.В.Костромичев, А.С.Вавилычев 

//Медицинскийальманах.-2014.-№2.-С.11-14.-Режим доступу 

до журн.:http://medalmanac.ru/archive/year_2012/.- Назва з  

екрана.  

В статье рассматриваются методы стратегического планирования в сфере 

здравоохранения, направленные на повышение качества и доступности 

медицинской помощи. Приведена методология построения дорожных карт как 

одного из методов экспертной оценки стратегических перспектив 

инновационного развития и выявления технологических прорывов, получившая 

название «форсайт». 

Управление качеством и безопасностью медицинской деятельности 

является одним из элементов системы менеджмента медицинской организации и 

обеспечивает создание единых условий для реализации требований по 

непрерывному повышению качества медицинской помощи, улучшению 

состояния здоровья населения. Актуальной задачей современности является 

выбор наиболее эффективных инструментов выбора приоритетов в менеджменте 

и прогнозирование направлений дальнейшего развития, в том числе в области 

общественного здоровья и здравоохранения. Система методов экспертной оценки 

стратегических перспектив инновационного развития, выявления 

технологических прорывов, способных оказать максимальное воздействие на 

экономику и общество, состояние общественного здоровья в средне- и 

долгосрочной перспективе, получила название «форсайт». 

Форсайт (от «foresight» – «взгляд в будущее») является одной из самых 

сложных методик стратегического планирования. В литературе часто 

встречаются такие понятия, как technology foresight (технологический форсайт), 

roadmapping (построение технологических дорожных карт). 

Форсайт – метод формирования предвидения будущего. Это карта 

достаточно вероятных событий, которые могут произойти в обозримом будущем 

http://medalmanac.ru/archive/year_2012/
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и которые важно учитывать для принятия решений в настоящем. Эта методика 

настолько гибкая и инновационная, что требует для разработки форсайт-

проектов экспертов высочайшей квалификации, умеющих работать в условиях 

неопределенности перспектив развития и возможных результатов. Форсайт 

представляет собой значительно более комплексный подход, чем традиционное 

прогнозирование. В рамках форсайта речь идѐт об оценке возможных перспектив 

инновационного развития, связанных с прогрессом науки и технологий, 

очерчиваются возможные технологические горизонты, которые могут быть 

достигнуты при вложении определѐнных средств и организации систематической 

работы, а также вероятные эффекты для экономики и общества. 

Метод форсайта применяется при: 

 возникновении социально-экономических проблем долгосрочного 

характера (низкая конкурентоспособность, технологическое отставание, 

истощение природных ресурсов, демографические проблемы и т. п.); 

 необходимости усиления позиций на мировых рынках за счет повышения 

технологического уровня производства и активизации инновационной 

деятельности; имеющейся потребности в принятии политических решений 

о выборе стратегических альтернатив развития с учетом имеющихся 

возможностей и ограничений; 

 невозможности эффективной реализации политики без достижения 

консенсуса между государством, бизнесом и обществом. 

Форсайт нацелен на разработку практических мер по приближению 

выбранных стратегических ориентиров и исходит из того, что наступление 

«желательного» варианта будущего во многом зависит от действий, 

предпринимаемых сегодня, поэтому выбор вариантов сопровождается 

разработкой мер, обеспечивающих оптимальную траекторию инновационного 

развития. Таким образом, форсайт решает такие задачи, как обоснование 

технологической и инновационной стратегии, оценка ожидаемых прорывов в 

условиях меняющихся рынков, стратегическое опережение конкурентов, 

мобилизация ресурсов на приоритетных направлениях. 

Современными принципами форсайта являются: 

 учет перспективных трендов, способных оказать влияние на стратегические 

позиции отрасли (компании); 

 сопоставление будущих потребностей с будущими  возможностями; 

 ориентация на последующее принятие решений; 

 систематическая обратная связь с экспертами и лицами, принимающими 

решения; 
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 вовлечение информированных действующих лиц (стейкхолдеров) в анализ 

и диалог; 

 междисциплинарный и межведомственный подход; 

 форсайт как повторяющееся упражнение. 

 

 

Баймаханов Б.Б. 

Внедрение современного менеджмента в клинику - залог  

успеха /Б.Б.Баймаханов //Главный врач (Республика 

Казахстан).-2013.-№3.- С.32-40.- Режим доступу до журн.: 

http://www.glavvrach.kz/archive.- Назва з  екрана. 

      Приоритетные стратегические направления отрасли 

здравоохранения определены в Государственной программе 

развития здравоохранения «Саламатты Қазақстан» на 2011–2015 

годы. Совершенствуется система управления качеством медицинских услуг, 

занимая важное место в контексте стратегического развития здравоохранения 

Казахстана. Для обеспечения качества и безопасности медицинской помощи 

будут внедрены современные технологии организации и оказания 

диагностических, лечебных, реабилитационных и профилактических услуг, 

эффективность и безопасность которых (при конкретных заболеваниях или 

патологических состояниях) подтверждены принципами доказательной 

медицины. Будет усовершенствована система управления качеством на уровне 

медицинской организации (внутренний аудит) и продолжена работа по 

повышению качества клинической практики, внедрению системы оценки 

медицинских технологий (на основе стандартизации, внедрения принципов 

доказательной медицины), развитию сервиса и пациент-ориентированных 

технологий, изменится внешний аудит качества медицинской помощи. Кроме 

того, совершенствуются нормативно-правовые акты, обеспечивающие 

соблюдение международных и национальных стандартов качества медицинской 

помощи и регламентирующие права пациентов и медицинских работников. 

Уровень состояния здоровья народа, в свою очередь, определяет меру 

социально-экономического, культурного и индустриального развития страны. 

Принят Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения». Огромное 

значение в организации системы здравоохранения и реализации Государственной 

программы «Саламатты Қазақстан» играют и руководители больниц, которые 

являются не только талантливыми врачами, но и способными руководить в 

соответствии с современными требованиями. Главный трансплантолог                  

г. Алматы, главный врач ГКБ№7 – Болатбек Бимендеевич Баймаханов за время 
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своей 25-летней работы проявил себя как успешный руководитель и способный 

организатор здравоохранения. Он отлично руководил УЗ в Южно-Казахстанской 

и Кзылординской областях, работал директором РГКП «Научный центр 

хирургии им. А.Н. Сызганова» в Алматы, Председателем Совета директоров     

АО «Республиканский центр неотложной медицинской помощи» в Астане и др.                   

В Казахстане Б.Б. Баймаханов по праву считается одним из самых искусных 

хирургов, мастером своего дела, прокоторых говорят «золотые руки». 

С самого начала врачебной практики занимался научным направлением в 

хирургии пищевода и панкреато-гепатобилиарной хирургии, внес неоценимый 

вклад в развитие отечественной науки, защитил докторскую диссертацию. 

Внедрил в РК сложные операции лапароскопическим методом – фундопликации, 

спленэктомии, энуклеации образований печени, перицистоэктомии, 

адреналэктомии, гистерэктомии, а также лапароскопический забор донорской 

почки. Развивает отечественную трансплантацию. 

Впервые среди стран СНГ, на базе ГКБ№7, совместно с коллегами из 

Южной Кореи провел одномоментный забор лапароскопическим методом 

родственной донорской почки и поджелудочной железы и их трансплантацию 

реципиенту. 

Вежливость, доброжелательность, чуткое отношение к своему делу, 

профессиональная грамотность, принципиальность, организаторские 

способности, работоспособность, требовательность к себе и коллегам, активная 

жизненная позиция, отзывчивость – главные качества Болатбека Бимендеевича. 

Назарбаевым. 
 
 

Слабкий Г.О. 

Характеристика забезпеченості закладів охорони здоров’я 

третинного рівня дорогим обладнанням та його 

використання /Г.О.Слабкий, Р.Л.Картавцев // Вісник 

соціальної гігієни та організації охорони здоров’я.-2014.-

№2.-С.5-10 

 

    Наявність у закладах охорони здоров'я сучасного дорогого 

обладнання дозволяє впроваджувати новітні високоефективні медичні технології 

і тим самим забезпечувати надання якісної медичної допомоги. У науковій 

літературі є дані про вплив забезпеченості сучасним обладнанням на рівень 

летальності у відділеннях інтенсивної терапії. Так, встановлена залежність 

внутрішньолікарняних чинників ризику зростання летальності у підрозділах 
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інтенсивної терапії лікарень II рівня надання медичної допомоги потужністю до 

300 ліжок при забезпеченості моніторами менше 0,5 на одне ліжко (ВР-1,6), 

відсутності бронхоскопу (ВР-1,47); потужністю 300-499 ліжок - відсутність 

газового аналізатора в експрес-лабораторіях (ВР-1,65) та дихальної апаратури у 

приймальних відділеннях (ВР-1,54), наявність дозаторів лікарських речовин 

менше 0,5 на одне ліжко (ВР-1,5), відсутність дихальної апаратури в 

приймальних відділеннях (ВР-1,92) , кількості дозаторів для введення лікарських 

препаратів менше 0,5 на одне ліжко (ВР-1,61), а в обласних лікарнях найбільш 

вагомим чинником підвищення ризику летальності є відсутність апарату УЗД у 

підрозділах інтенсивної терапії (ВР-19,0), бронхоскопу (ВР-10,0), кількості 

дихальної апаратури менше 0,5 на одне ліжко (ВР-2,83). 

Матеріали і методи. 

Дослідження проводилося відповідно до Порядку проведення інвента-

ризації обладнання в державних та комунальних закладах охорони здоров'я, що 

надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну 

допомогу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 

2013 р. №711, із застосуванням автоматизованої інформаційно-аналітичної 

системи ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я. 

Результати дослідження та їх обговорення.  

На першому етапі дослідження було зведено дані інвентаризації щодо 

кількості дорогого обладнання у 303 третинного рівня надання медичної 

допомоги в регіональному аспекті та його вартості. Кількісно-вартісний аналіз 

забезпеченості 303 третинного рівня надання медичної допомоги вказує на те, що 

на їхньому балансі знаходиться 81403 одиниці дорогого обладнання на загальну 

суму 6 225 582,58 тис. грн з достовірною різницею показників за регіонами. 

Причому вказані показники не в усіх регіонах корелюють з кількістю населення в 

регіоні та кількістю і потужністю 303 третинного рівня. 

Найбільше дорогого обладнання знаходиться на балансі 303 третинного 

рівня Донецької (6756), Харківської (5571), Луганської (4763) та 

Дніпропетровської (4547) областей, а найменше - Волинської (1594), 

Чернігівської (1701) областей та м. Севастополя (214). При цьому кількість 

обладнання та його вартість між собою не корелюють. 
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Крячкова Л.В. Дослідження трудової мотивації медичних 

працівників //Главный  врач.-2014.-№9.-С.56-61 

   Реальна ефективність будь-яких заходів визначається, 

перш за все,ставленням людей до їх виконання. Бажання 

ефективно і якісно виконувати свою роботу, що в підсумку 

приводить до підвищення результативності діяльності, 

формується на підставі позитивної мотивації. 

Буксування реформ в системі охорони здоров'я відбувається 

через низку причин, серед яких - прямий опір або нерозуміння сенсу перетворень 

представниками медичної спільноти. Отже надзвичайно важливо зрозуміти 

особливості трудової мотивацій медичних працівників та умови, можливості і 

обмеження активного впливу на неї . 

Зменшення потенціалу системи охорони здоров'я задовольняти потреби та 

запити населення, визначається декількома проблемами, пов'язаними з 

кадровими ресурсами: зростання вимог до системи; зростаюча кількість 

професіоналів полишають країну або професію; падіння якості фахівців, що 

приходять у систему після завершення навчання; брак мотивації та 

зацікавленості у покращенні результатів власної діяльності. 

В багатьох дослідженнях простежується зв'язок між кадровими ресурсами 

та дієвістю системи охорони здоров'я. Доведено вплив управління кадрами на 

продуктивність та якість медичної допомоги, що в кінцевому підсумку 

відбивається на показниках здоров'я населення та виконанні інших цілей галузі: 

забезпечення чутливості та фінансової доступності. 

Підготовлений та мотивований персонал, який володіє необхідними 

навичками, готовий до навчання протягом всього професійного життя і одержує 

адекватну винагороду за свою працю - це необхідна умова для ефективної роботи 

закладів охорони здоров'я та системи охорони здоров'я в цілому.  

Виявлення мотивів до трудової діяльності традиційно ґрунтується на 

теоретико-методологічних засадах, викладених у роботах представників школи 

пове-дінських наук і школи людських стосунків менеджменту. Вони ставлять 

працівника в центр системи управління та обґрунтовують роль мотиваційних 

факторів у підвищенні ефективності роботи персоналу. Існує багато визначень та 

теорій трудової мотивації. Серед основоположних концепцій виділяють змістовні 

(ієрархія потреб А. Маслоу, теорія Д. МакКлелланда, двофакторна теорія                 

Ф. Герцберга тощо) та процесуальні теорії мотивації (теорія очікувань В. Врума, 

теорія справедливості С. Адамса, модель Портера-Лоулера тощо). 

Найбільш опрацьованою у наукових роботах по охороні здоров'я є 

двухфакторна мотиваційно-гігієнічна теорія Ф. Герцберга, яка враховується при 
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проведенні двохмірного аналізу «важливість - задоволеність» при оцінці 

діяльності медичного персоналу. 

Переважна більшість наукових робіт, присвячених мотивації трудової 

діяльності медичного персоналу торкається матеріальної стимуляції, 

підкреслюючи важливість змін в організації оплати праці для підвищення 

ефективності та якості медичної допомоги. Багато досліджень присвячені 

психологічним основам формування мотиваційної структури персоналу як 

основи для нематеріального стимулювання . 

Так  І. С. Кизима підкреслює, що матеріальне стимулювання праці саме по 

собі не спонукає медичних працівників істотно поліпшувати результати трудової 

діяльності, застосування його важелів на практиці має супроводжуватися 

активізацією дії моральних стимулів . 

У дослідженнях акцентується увага на значущості і протиріччях 

економічних та неекономічних спонукальних мотивів до трудової діяльності. 

Разом з тим мало вивчено, як економічні та неекономічні мотиви спільно 

впливають на результативність праці медиків, що і обумовило актуальність 

проведеного дослідження. 

 

 

Крячкова  Л.В. 

Оцінка чутливості системи охорони здоров’я на підставі 

соціологічного опитування домогосподарств 

/Л.В.Крячкова //Главный врач.-2014.-№10.-С.63-70. 

Поряд з більш загальноприйнятими цілями систем 

охорони здоров'я - покращенням здоров'я та фінансовою 

справедливістю, у якості основної цілі була визначена 

чутливість системи охорони  здоров'я (responsiveness). Термін 

«responsiveness» перекладається на українську як чутливість, сила відгуку 

системи на зовнішній вплив, відповідна реакція. Згідно академічного тлумачного 

словника української мови, чутливість по відношенні до системи трактується як 

здатність швидко реагувати на зовнішні впливи, життєві події, зміни, явища 

тощо, а також передбачає уважне, чуле, доброзичливе ставлення до людей . 

У теперішній час чутливість системи охорони здоров'я визначається як 

ступінь реакції системи охорони здоров'я на законні очікування людей, пов'язані 

з неклінічними аспектами медичного обслуговування, характеризує її 

відношення до людей з точки зору шанобливого ставлення до пацієнтів та 

орієнтації медичних закладів на запити населення. 
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Мета дослідження. 

Порівняльна оцінка важливості для населення провідних цілей системи 

охорони здоров'я та дослідження чутливості галузі до запитів населення при 

отриманні стаціонарної і/або амбулаторної медичної допомоги. 

Програма та методи дослідження.  

Дослідження чутливості охорони здоров'я серед домогосподарств України 

проводилося упродовж 2011 -2013 рр., охопило 1491 респондентів з 17 регіонів 

України (АР Крим, Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, 

Житомирської, Запорізької, Київської, Кіровоградської, Львівської, 

Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Херсонської, Хмельницької 

та Черкаської областей). Основний масив інформації було зібрано на території 

Дніпропетровської області (894 особи, 59,96%), решту склали пропорційні квоти 

мешканців усіх територіальних частин країни: Східної (110 осіб), Південної (127 

осіб), Північної (128 осіб), Західної (102 особи) та Центральної (130 осіб) 

України, які проживають як у міській (67,29%) так і у сільській місцевості 

(32,71%). У дослідженні прийняло участь 44,74% чоловіків та 55,26% жінок, 

середній вік опитаних склав 49,88 ± 0,93 (М±т) років. Відсутністю суттєвих роз-

біжностей за віко-статевими характеристиками досліджуваних груп (р>0,05) 

дозволяє коректно порівнювати показники чутливості на різних територіях . 

Збір інформації серед домогосподарств щодо чутливості охорони здоров'я 

проводився методом стандартизованого інтерв'ю за допомогою адаптованої 

анкети ВООЗ для обстеження населення. 

Анкета була розроблена на підставі опрацювання та апробації 

русифікованої скороченої версії анкети ВООЗ, яка використовувалася для 

модулю оцінки чутливості у Всесвітньому обстеженні стану здоров'я (World 

Health Survey, 2005 p.). 

Анкета складається з 55 питань з фільтрами, що згруповані у декілька 

блоків: самооцінка здоров'я респондента та його потреба і використання 

медичних послуг; важливість основних доменів та елементів чутливості; оцінка 

чутливості стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги. Інтерв'ю 

починалося з заповнення протоколу дослідження, в якому окрім основних 

відомостей щодо респондента та умов проведення опитування передбачена 

можливість квотного регулювання вибірки за віком та статтю. 

Згідно даних протоколів дослідження домогосподарств стосовно 

чутливості охорони здоров’я, інтерв'ю в середньому тривало 45,88 ± 2,41 хвилин. 

Опитували переважно одну особу, але у 53,52% випадків при опитуванні були 
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присутні і інші члени родини. Інтерв'юери оцінили включеність респондентів у 

дослідження переважно як добре (75,65% випадків). Мова опитування варіюва-

лась в залежності від уподобань респондентів. 

Визначення важливості окремих завдань загальної мети охорони здоров'я 

показало, що більшість опитаних (59,62%) віддають перевагу забезпеченню 

загального рівня здоров'я; для третини (27,69%) респондентів однаково 

важливими є підвищення як середнього рівня здоров'я так і згладжування 

відмінностей у його рівні серед різних соціальних верств населення; а для 12,69% 

опитаних більш важливим виявилося завдання щодо забезпечення соціальної 

справедливості по відношенню до здоров'я. Узагальнюючи відповіді усіх 

респондентів, отримуємо бажане співвідношення завдань забезпечення 

загального рівня здоров'я та рівності у стані здоров'я як 59,85% : 40,15%. 

Оцінюючи як окрему ціль охорони здоров'я забезпечення її чутливості, 

респонденти порівнювали важливість двох завдань: підвищення загального рівня 

чутливості медичного обслуговування і згладжування її відмінностей серед 

різних соціальних прошарків суспільства. Більшість опитаних (48,82%) на перше 

місце поставили підвищення загального рівня чутливості охорони здоров'я: 

третина з вагою у 75%, кожен п’ятий – з вагою 67%. 

 

Лемішко Б.Б.Розвиток інтегративної сімейної 

медицини в Україні /Б.Б.Лемішко, .О.Мартинюк 

//Сімейна медицина.-2014.-№3.-С.12-14 

 Розвиток економіки як на світовому, так і на 

національному рівнях характеризується поширенням 

інтеграційних технологій та посиленням кооперації суб'єктів 

господарювання. Інтеграція є рушійною силою прогресу, 

оскільки її підґрунтям є взаємозв'язок організаційних, 

управлінських, соціальних, інноваційних, технологічних, екологічних та інших 

складових, що забезпечують діяльність технологічного ланцюга від виробництва 

до реалізації кінцевої продукції. Інтеграція у загальному розумінні означає 

процес об'єднання зусиль різних підсистем для досягнення цілей організації чи 

внесення будь-яких окремих частин в єдине ціле визначеної системи. Якщо 

охорону здоров'я як систему розглядати під кутом входження до неї багатьох 

діагностичних, профілактичних, лікувально-реабілітаційних підсистем, то 

об'єднання зусиль фахівців, які працюють у різних підсистемах охорони здоров'я 

(першого, другого і третього рівнів), сприятиме суттєвим змінам на краще у 

формуванні, збереженні та відновленні не лише індивідуального здоров'я 
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окремих пацієнтів (пацієнторієнтована медична допомога), але й громадського 

здоров'я територіальних громад та суспільного здоров'я населення всієї держави. 

Слід зауважити, що в системі охорони здоров'я України в наш час працює 

понад 120 фахівців, які надають спеціалізовану діагностичну, лікувально-

реабілітаційну і профілактичну медичну допомогу. 

При цьому вертикальну інтеграцію всіх фахівців охорони здоров'я у 

пацієнторієнтованій медичній допомозі найліпше може забезпечити сімейний 

лікар, який знає проблеми зі здоров'ям пацієнта і можливості їхнього вирішення у 

різних закладах охорони здоров'я і у різних фахівців. Тобто сімейний лікар може 

визначити оптимальний діагностичний та лікувально-реабілітаційний маршрути 

пацієнта за таким принципом, щоб конкретна хвора чи здорова людина змогла 

одержати оптимальну допомогу в тому закладі та у того фахівця, який найліпше 

зможе вирішити її проблеми . 

У системі охорони здоров'я інтеграція окрім якісної пацієнторієнтованої 

медичної допомоги, що є найважливішою її перевагою, вирішує ще низку 

проблем, які існують у системі охорони здоров’я: 

 забезпечує єдиний процес діагностики, профілактики, лікування і медико-

соціальної реабілітації з найвищою якістю і найбільшою ефективністю у 

хворих різних вікових груп (лікувальний аспект) формування, збереження і 

зміцнення здоров'я людей (валеологічний аспект), а також первинної та 

вторинної профілактики захворювань (профілактичний аспект) у 

лікувально-профілактичній роботі; 

 створює умови для гармонійного поєднання професійних інтересів усіх 

учасників інтегрованої пацієнторієнтованої медичної допомоги; 

 спонукає фахівців до широкого впровадження новітніх медичних 

технологій, досягнень медичної науки у сфері спеціалізованої медичної 

допомоги, що сприяє постійному підвищенню якості медичної допомоги та 

відповідності її високим міжнародним стандартам; 

 створює можливість організації ефективної медичної допомоги при різних 

проблемах зі здоров'ям на принципах економії всіх ресурсів як системи 

охорони здоров'я, так і пацієнта; 

 складає умови для скорочення апарату управління, який стає мобільнішим, 

дешевшим і ефективнішим; 

 забезпечує оптимальну форму поєднання територіального і галузевого 

управління в єдиному територіальному просторі; 
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 поліпшує зовнішні зв'язки з міжнародними структурами, що надають 

медичну допомогу в різних країнах, розширюючи лікувально-

профілактичні можливості; 

 підвищує науково-практичний рівень безперервного професійного 

розвитку фахівців первинної медико-санітарної допомоги, які працюють на 

засадах сімейної медицини. 

Інтеграція у будь-якій системі виробничих процесів, у тому числі й тих, які 

продукують медичні послуги, не виникає сама по собі. Для цього необхідні такі 

медико-соціальні умови: 

 високій рівень розвитку продуктивних сил і виробничих відносин у сфері 

охорони здоров'я; 

 достатній рівень суспільного поділу праці фахівців охорони здоров'я; 

 поглиблення спеціалізації та достатній рівень концентрації виробництва 

медичних послуг; 

 розширення і поглиблення горизонтальної інтеграції подібних між собою 

закладів первинної медичної допомоги, які працюють на засадах сімейної 

медицини. 

Економічне реформування народного господарства України на ринкових 

умовах передбачає багатоукладність в економіці охорони здоров'я на основі 

різних форм власності. При появі відповідних умов нові суб'єкти 

підприємницької діяльності у сфері охорони здоров'я можуть виникати на основі 

старих (державних, комунальних) і новних (приватних) форм власності, однак не 

як альтернатива. Протиставлення приватної власності у сфері охорони здоров'я 

державній та комунальній власності призводить до низки негативних наслідків, 

які можуть знижувати ефективність в охороні громадського здоров’я. 

 

Олійник А.  Відповідальність за корупційні 

правопорушення в органах та закладах охорони здоров'я 

/А.Олійник //Управління закладом охорони здоров’я.-2014.-

№11.-С.14-26. 

Основою антикорупційної політики держави є правове 

регулювання заходів, спрямованих на запобігання та протидію 

корупції, а також відповідальності за їхнє порушення. Більшість 

антикорупційних обмежень та вимог стосуються, зокрема, і працівників галузі 

охорони здоров'я. Якщо ще кілька років тому основними учасниками корупцій-

них проявів були, як правило, державні службовці, то нині сфера дії 

антикорупційного законодавства поширюється і на працівників державних та 
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комунальних закладів охорони здоров'я. Наприклад, до посадових осіб галузі 

охорони здоров'я застосовується більшість антикорупційних заходів. А у 

випадках, пов'язаних із отриманням неправомірної вигоди, відповідальність 

несуть усі працівники незалежно від свого службового статусу та форми 

власності закладу.  

Враховуючи, що галузь охорони здоров'я в основному є бюджетною           

(з огляду на конституційне право на безоплатну медичну допомогу), актуальність 

запобігання корупції в закладах охорони здоров'я з часом буде тільки зростати. 

З огляду на це, медичним працівникам важливо постійно стежити за 

розвитком антикорупційного законодавства і бути обізнаними зі своїми правами 

та обов'язками у цій сфері. Наявність чіткої інформації з цього питання є 

запорукою захисту від можливих безпідставних звинувачень у вчиненні 

корупційного правопорушення. 

Обмеження щодо використання службового становища 

Відповідно до статті 6 Закону України «Про засади запобіга ня і протидії 

корупції» від 07.04.2011 № 3206-VI (далі — Закон № 3206) існують такі 

обмеження щодо використання службового становища: забороняється 

використовувати свої службові по вноваження та пов'язані з цим можливості з 

метою одержання неправомірної вигоди або у зв'язку з прийняттям обіцянки/про- 

позиції такої вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі: 

 неправомірно сприяти фізичним або юридичним особам у здійсненні ними 

господарської діяльності, одержанні субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів, 

пільг, укладанні контрактів (у тому числі на закупівлю товарів, робіт і 

послуг за державні кошти); 

 неправомірно сприяти призначенню на посаду особи; 

 неправомірно втручатися в діяльність органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування або посадових осіб; 

 неправомірно надавати перевагу фізичним або юридичним особам у зв'язку 

з підготовкою проектів, виданням нормативно-правових актів та 

прийняттям рішень,   затвердженням (погодженням) висновків. 

Під дію статті 6 Закону № 3206 підлягають особи, вказані у частині першій 

статті 4 цього закону, серед яких особи, уповноважені на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування - посадові особи органів охорони 

здоров'я; посадові особи юридичних осіб публічного права — посадові особи 

державних та комунальних закладів охорони здоров'я; особи, які постійно 

або тимчасово обіймають посади, пов'язані з виконанням організаційно-

розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, або спеціально 
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уповноважені на виконання таких обов'язків у юридичних особах приватного 

права незалежно від організаційно-правової форми, відповідно до закону - 

службові особи приватних закладів охорони здоров'я; посадові особи та 

працівники юридичних осіб - у разі одержання ними неправомірної вигоди, або 

одержання від них особами, зазначеними у пунктах 1 і 2 частини першої статті 4 

Закону № 3206, або за участю цих осіб іншими особами неправомірної вигоди. 

Відповідальність за правопорушення, пов'язані з використанням службового 

становища 

За правопорушення, пов'язані з використанням службового становища, 

передбачена кримінальна відповідальність. Кримінальними корупційними 

правопорушеннями є злочини, передбачені статтями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 

357, 364-370, 410, 423 Кримінального кодексу України від 05.04.2001 № 2341-III 

(ККУ), що вчиняються службовими особами. 

Суб'єктом злочинів, передбачених статтею 364 (зловживання владою 

або службовим становищем), статтею 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або 

одержання неправомірної вигоди службовою особою), статтею 368
2
 (незаконне 

збагачення) ККУ є особи, які здійснюють функції представника влади чи 

місцевого самоврядування, службові особи органів державної влади, місцевого 

самоврядування, державних та комунальних підприємств, установ чи організацій 

(тобто лише службові особи державних та комунальних закладів охорони 

здоров'я). 
 
 

Литвак А.И.Воображение и создание образа будущего-

инструмент руководителя   /А.И.Литвак //Главный врач.-

2014.-№5.-С.52-57. 

Иностранные специалисты в области психологии 

управления и лидерства, в первую очередь американцы,                

Дж. Адаир, Р. Дафт, Ч.С.Джейкобе, С.У.Вентрелла,                     

Дж. Максвелл, Д. Бухер, Г. Клауд. Дж. Кузес и Б. Познер и др. 

обращают особое внимание на успешность руководителя-

лидера при использовании им феномена воображения и 

создания образа будущего как организации в целом, так и отдельного работника - 

исполнителя задуманного руководителем и реализующим путь достижения цели. 

При этом иностранные авторы используют термин визионерство или видение 

будущего, который в русском языке трактуется как склонность к галлюцинациям, 

видениям мистического характера, свойство  визионера. A.C. Сухов в своем 
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исследовании «Феномен визионерства: культурно-исторические основания и 

модификации» отмечает сложность работы с этим феноменом: не существует ни 

систематизированного набора источников, ни теоретических концепций 

визионерства. Эта ситуация связана с тем, что визионерство рассматривалось 

как: 1) патологическое психофизическое состояние, связанное с определенными 

девиациями; 2) специфический религиозный и художественный феномен, и здесь 

он растворялся либо в мистике, либо в способности фантазировать. Таким 

образом, в культурном сознании и научном дискурсе сложилось представление, 

что визионерство либо не является сколько-нибудь достоверным артефактом 

культуры, достойным специального анализа, либо явление настолько редкое и 

уклоняющееся от нормы, что его изучение мало что прибавляет к пониманию 

культурных процессов. Тем не менее, невозможно игнорировать тот факт, что 

рассказы о видениях, многочисленные описания визионерского опыта, а также их 

активное обсуждение в обыденном и специализированном сознании, постоянно 

присутствуют в истории культуры, на протяжении всего времени ее 

существования - от архаики до наших дней. 

На заре XX столетия известный американский психолог профессор Вильям 

Джеймс считал, что воображение - это однажды испытанные ощущения, которые 

так изменяют нашу нервную организацию, что воспроизведение этих ощущений, 

их копии возникают в сознании, когда первоначально вызывавшее их внешнее 

раздражение уже отсутствует. Впрочем, никакое ощущение не может быть 

воспроизведено в сознании, если оно первоначально не было вызвано прямо 

раздражением извне. Во второй половине XX столетия советский философ                    

Э. В. Ильенков писал: «Художественное творчество, специально развивая 

чувство красоты, формирует способность воображения в ее высших, наиболее 

сложных проявлениях. Формируют эту способность и детские игры, они как раз 

и есть одна из важнейших форм воспитания человеческого воображения, его 

организации. Совершается формирование способности воображения как 

способности видеть целое раньше его частей, и через воспитание вкуса на 

предметах и продуктах художественного творчества» . 

Профессор А. Г. Маклаков подчеркивает, что рассматривая процесс 

создания человеком чего-либо нового, мы сталкиваемся с феноменом психики 

человека. Его суть состоит в том, что человек создает в своем сознании образ, 

которого пока в реальности еще не существует, а основой создания подобного 

образа является наш прошлый опыт, который мы получили, взаимодействуя с 

объективной реальностью. Вот этот процесс — процесс создания новых 

психических образов — и получил название воображения. Понятие воображения 

как особой ментальной способности представления впервые в греческой 
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философии вводится Платоном. В управленческой практике ворображаемый 

образ может быть натуральным в виде примера личности руководителя, 

которому подражают, доверяют и следуют за ним.  Добиваясь от сотрудников 

достижения определенных результатов, руководитель должен дать им 

возможность осмыслить и увидеть результат в конкретном образе, как и  то, что 

они должны делать, какие действия предпринять в конкретной ситуации. Но для 

этого он сам должен владеть методом создания образов – техникой воображения. 
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