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В обласному центрі днями 
пройшов круглий стіл на тему 
«Медична реформа в Україні», 
в ході якої обговорили основні 
аспекти впровадження медич-
ної реформи в нашій країні. 
Експертами виступили Люд-
мила Прог, заступник головно-
го лікаря Чернігівської міської 
лікарні № 4, Оксана Мурашко, 
головний спеціаліст Чернігів-
ського місцевого центру з на-
дання безоплатної вторинної 
правової допомоги, Володи-
мир Бобруйко, директор Чер-
нігівського місцевого центру з 
надання безоплатної правової 
допомоги.

Сімейний лікар 
Кожному пацієнту вже зараз 

необхідно визначатися з кан-
дидатурою сімейного лікаря. І 
не варто відкладати це на 
останній час, наголошують екс-
перти. Пацієнт може підписати 
декларацію про співпрацю або 
зі своїм сімейним лікарем, у 
якого обслуговувався раніше, 
або знайти іншого. Скористай-
теся порадою родичів чи друзів 
або просто зверніться до будь-
якого медичного закладу і по-
знайомтеся із сімейними ліка-
рями. Інформацію про них мож-
на отримати в місцевому відділі 
охорони здоров’я або безпосе-
редньо в реєстратурі.

Якщо ви маєте іншу 
реєстрацію 

Записатися до сімейного 
лікаря ви можете в будь-якій лі-
карні не лише міста, району чи 
області, а й навіть України. Ма-
ти прописку при цьому не 
обов’язково. Єдине, на чому 

наголошують експерти, оби-
райте лікаря так, щоб вам було 
зручно до нього ходити, адже, 
згідно з реформою, сімейний 
лікар не зобов’язаний приїж-
джати на виклики до пацієнта. 
Прийом він вестиме протягом 
восьми годин безпосередньо 
на робочому місці.

Овальна табличка і 
блакитний хрестик 

Якщо на дверях до кабінету 
сімейного лікаря ви побачите 
білу овальну табличку з блакит-
ним хрестом, можете бути 
впевнені, що цей сімейний лі-
кар має всі необхідні докумен-

ти для надання медичної допо-
моги, він пройшов навчання, із 
ним працюють медичні сестри, 
кабінет оснащений комп’юте-
ром, принтером, а також необ-
хідним медичним устаткуван-
ням. Якщо таблички ви не поба-
чите, можете теж сміливо від-
чиняти двері кабінету, кажуть 
експерти. Лікарі, які не забез-

печені цим усім, також надають 
кваліфіковану допомогу. 

Декларації 
Заклади первинної медичної 

допомоги, в яких працюють сі-
мейні лікарі, підписують конт-
ракт із Національною службою 
здоров’я, а пацієнти  у свою чер-
гу — декларацію (договір) із 
тими лікарями, яких самі собі 
оберуть. Підписання декларацій 
розпочнеться із 1 квітня, коли в 
Україні запрацює електронна 
програма E-health. Підписна 
кампанія триватиме протягом 
трьох місяців. Документи, які 
знадобляться для підписання 

угоди з лікарем —  ваш паспорт 
та ідентифікаційний номер, мо-
більний номер телефону. Якщо 
ж ви підписуєте декларацію з 
педіатром (чи сімейним лікарем, 
який буде обслуговувати вашу 
дитину), то знадобиться свідо-
цтво про народження дитини та 
документи (паспорт і код) обох її 
батьків або опікунів.  

Лікар для дитини 
Експерти наголошують, що 

для дітей все ж таки краще 
обирати педіатрів і з ними під-
писувати декларації. Адже хоч 
би скільки вчився сімейний лі-
кар, він не зможе все знати. 

Безкоштовна і 
платна медицина 

Реформа передбачає, що 
частина медичних послуг офі-
ційно стане платною. Безкош-
товними будуть послуги із так 
званого зеленого пакета. До 
нього увійдуть первинна допо-
мога, послуги сімейного ліка-
ря та педіатра, екстрена допо-
мога, тобто термінові операції, 
спостереження за вагітністю 
та пологами. А ще – паліативна 
допомога, що має полегшити 
страждання смертельно хво-
рих. А от до послуг «червоного 
пакета», за який хворі повністю 
платитимуть із власних кишень, 
увійшли стоматологія для до-
рослих, естетична хірургія, від-
відування лікарів без скеруван-
ня та лікування препаратами з 
недоведеною ефективністю.

Швидка медична 
допомога 

Швидкої медичної допомо-
ги як такої вже не буде. Карета 
«швидкої» приїжджатиме лише 
для надання екстреної медич-
ної допомоги – під час травм, 
інсультів, інфарктів. Невідклад-
ну допомогу (якщо вам раптом 
стане зле, у вас підніметься 
температура) надаватиме ваш 
сімейний лікар і до нього дове-
деться добиратися самостійно 

або ж привезти лікаря додому 
на таксі. Екстрену медичну до-
помогу ваш сімейний лікар по-
винен надавати 24 години на 
добу 7 днів на тиждень, ствер-
джують експерти. 

«Доступні ліки» 
Загальнонаціональна про-

грама «Доступні ліки» працюва-
тиме, як і раніше. От тільки її пла-
нують розширити щонайменше 
на 10 медпрепаратів, зокрема 
ліками для пацієнтів із серцево-
судинними захворюваннями. 

Лікарняні 
Записатися на прийом до 

лікаря ви зможете, не приходя-
чи до лікарні. Все працювати-
ме в онлайн-режимі. Через 
кілька хвилин після того, як ваш 
сімейний лікар випише вам лі-
карняний листок, ваш робото-
давець може побачити його в 
інтернеті. Але ваша хвороба – 
це суто конфіденційна інфор-
мація. Про діагноз ваш праце-
давець нічого не знатиме.

Непорозуміння 
з лікарем

Якщо у вас раптом виникне 
непорозуміння з вашим сімей-
ним лікарем, у будь-який мо-
мент ви можете розірвати з 
ним угоду про співпрацю та 
підписати декларацію з іншим. 
Також ви можете звернутися 
до Чернігівського місцевого 
центру з надання медичної 
правової допомоги. Там вам 
безкоштовно нададуть роз’яс-
нення і консультації з питань 
чинного законодавства. 

Яна Титенок

Чергове засідання Координаційної ради обл-
держадміністрації з питань організації паса-
жирських автоперевезень в області, що від-
булося 8 лютого, пройшло доволі продуктивно. 
Говорили як про відкриття нових рейсів, так і 
про зміни в розкладі вже наявних, інформував 
Департамент інформаційної діяльності ОДА.

Варто зазначити, що деякі пропозиції потребують 
доопрацювання спільно з райдержадміністраціями: 
Прилуцькою — щодо відкриття приміського автобус-
ного маршруту Заїзд – Манжосівка, Ічнянською — 
відкриття вечірнього рейсу Ічня – Ніжин (через Бурім-
ку, Крупичполе, Сваричівку, Вишнівку, Припутні, То-
машівку, Дорогинку). 

Координаційна рада рекомендуватиме облдерж-
адміністрації відкрити маршрут Ічня – Ніжин через 
Монастирище з часом відправлення з Ічні 
о 07 год. 00 хв., 14 год. 50 хв., із Ніжина – о 12 год. 08 хв., 
17 год. 13 хв. із щоденним виконанням рейсів, а також 

ввести додаткові рейси на маршруті Борзна – Бах-
мач із часом відправлення з Борзни о 09 год. 20 хв. та 
з Бахмача о 10 год. 50 хв. 

Дійшли згоди й щодо внесення тимчасових змін (до 
15 квітня цього року) у виконанні рейсів 2245к/2246к на 
маршруті Бахмач – Обмачів (по 1,3,5 днях тижня за-
мість щоденного), а також стосовно зміни графіка руху 
автобусів у напрямку Чернігів – Гончарівське з 
08 год. 00 хв. на 07 год. 40 хв. Щойно Новгород-Сівер-
ська райдержадміністрація дасть погодження, рейси 
1841/1842, 1843/1844 на маршруті Н.-Сіверський – 
Бучки здійснюватимуться не по 5 днях тижня, а по 
2, 4 п’ятницях місяця без заїзду до с. Камінь. Натомість 
до с. Камінь заїжджатимуть рейси 1816, 1817 на марш-
руті Н.-Сіверський – Мурав’ї, які виконуються по 2 днях 
тижня. Рейси 1901/1902, 1905/1906 на маршруті Н.Сі-
верський – Студинка через Ушівку по 1,3 днях тижня 
взагалі не виконуватимуться. 

Можливо, з’явиться новий автобусний маршрут 
для жителів Городнянського та Сновського райо-
нів — Городня – Чернігів через села Сновського ра-

йону: Хотуничі, Петрівка, Стара Рудня, Смяч та село 
Городнянського району Конотоп із відправкою 
о 06 год. 00 хв. Для цього Сновській РДА слід обсте-
жити дорожнє покриття на відрізку Хотуничі – Петрів-
ка – Стара Рудня – Смяч. 

Перенесено розгляд питань щодо відкриття до-
даткових рейсів на маршрутах Чернігів – Ведильці, 
Чернігів – Пльохів із відправленням з м. Чернігів після 
17 год. 00 хв., а також подовження маршруту Михай-
ло-Коцюбинське – Чернігів до центру міста (Черні-
гів АС-2). Аби прийняти змістовне рішення, варто по-
чекати проведення конкурсу (1 березня) на маршруті 
Чернігів – Ведильці. 

Жваву дискусію викликали зміни в розкладі руху 
автобусів на маршруті Чернігів – Гусавка (Мен-
ський район). Поки вивчатиметься пасажиропотік 
для прийняття остаточних рішень, із 12 лютого про-
тягом десяти днів маршрут щоденно обслуговувати-
муть рейси з відправкою з Чернігова о 05 год. 10 хв., 
07 год. 20 хв., 13 год. 05 хв., 17 год. 15 хв., а також 
о 09 год. 30 хв. із виконанням по 6 днях тижня.

Яких змін зазнають пасажирські 
автоперевезення на Чернігівщині в 2018 році

МЕДИЧНА РЕФОРМА У ДІЇ: 
з квітня пацієнти 
писатимуть декларації
З 1 січня 2018 року в Україні стартувала медич-
на реформа, завдання якої – докорінно змінити 
засади фінансування медичної галузі та підви-
щити якість надання лікарських послуг. Наслідки 
реформи в дії ми зможемо побачити вже в квітні 
цього року, коли в Україні розпочнеться процес 
підписання декларацій із сімейними лікарями. 
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