ПАРЛАМЕНТСЬКІ СЛУХАННЯ НА ТЕМУ:
«ПРО РЕФОРМУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ»
16 грудня 2015 року у сесійній залі
Верховної Ради України відбулися слухання
на тему: «Про реформу охорони здоров’я в
Україні».
Національну академію наук України на
слуханнях представляв директор Інституту
експериментальної патології, онкології і
радіобіології імені Р.Є. Кавецького НАН
України академік Василь Федорович Чехун. Учений виступив із доповіддю,
присвяченою визначенню ролі фахівців у реформуванні вітчизняної
медичної галузі та проблемам впровадження наукоємних технологій у
медичну практику.
Академік В.Ф. Чехун підкреслив, що на ситуацію в будь-якій державі
справляють вплив не лише економічні та політичні чинники, а й стан
медичної галузі. З огляду на це, під час свого виступу вчений зосередився на
аналізі проблем, які існують у вітчизняній сфері охорони здоров’я. По-перше,
на думку В.Ф. Чехуна, в нашій державі, фактично, не виконується стаття 49
Конституції України – щодо ефективного й доступного для всіх громадян
медичного обслуговування. По-друге, занепад виробництва та економіки
майже повністю зруйнував основи диспансеризації та профілактики
захворювань в Україні. По-третє, швидке формування ринкових відносин
спричинило появу в медичній галузі кола лікарів, тісно пов’язаних спільними
інтересами із представниками фармацевтичних компаній. А це, у свою
чергу, не завжди відповідає принципам фармакоекономіки. Однак якщо
українське керівництво задекларувало європейський вектор розвитку
нашої країни, то рівень доступу до медичних послуг та їх якість мають
орієнтуватися на найкращі європейські зразки.
Академік В.Ф. Чехун особливо наголосив на важливості врахування
експертної думки (а не лише позиції досвідчених менеджерів і представників
громадськості) в процесі підготовки та здійснення реформ у медичній галузі
України. Учений також запропонував три основні кроки, які необхідно
зробити найближчим часом, аби відчутно поліпшити стан справ у сфері охорони
здоров’я. По-перше, державну політику у вказаній галузі має формувати
Національний інститут здоров’я. По-друге, Верховна Рада України має ухвалити
закон про страхову медицину, який створив би підстави для покращення
фінансового забезпечення медичних закладів і гарантував би надання своєчасної
та якісної допомоги пацієнтам. По-третє, функції і повноваження з підготовки

лікарів – на рівні інтернатури й аспірантури – слід передати науково-дослідним
установам.
Як зазначив доповідач, історично склалося так, що саме в установах НАН
України сконцентровано значний науковий та науково-методичний
потенціал таких галузей, як медицина, біологія, хімія, фізика,
матеріалознавство. Науковці Академії створили велику кількість новітніх
технологій, які могли б не тільки забезпечити потреби вітчизняного
медичного ринку, але й стимулювати зростання економіки України. Проте
відсутність механізмів сприяння вітчизняному виробнику, а часто – і лобіювання
інтересів іноземних компаній – є причинами погіршення стану медичної галузі.
Хоча вітчизняна фармацевтична продукція зазвичай не поступається за якістю
зарубіжним аналогам. Зважаючи на це, академік В.Ф. Чехун запропонував
створити Національну агенцію маркетингу та інформаційно-аналітичного
моніторингу для інвентаризації перспективних вітчизняних технологій,
готових до впровадження.
Крім того, на думку науковця, уже тепер необхідно заснувати національну
раду порятунку медичної галузі – для розроблення й затвердження моделі
охорони здоров’я, яка зможе продемонструвати позитивні результати вже в
короткостроковій перспективі (наприклад, у найближчі 3 роки).
Насамкінець академік В.Ф. Чехун нагадав присутнім, що, згідно з давнім
латинським прислів’ям, «здоров’я народу – найвищий закон». А отже,
зволікати з реформуванням медичної галузі неприпустимо, адже це –
питання державної ваги.
Повний текст стенограми парламентських слухань доступний за посиланням:
http://gska2.rada.gov.ua/zakon/new/par_sl/SL161215.htm
Відеозаписи слухань можна переглянути за адресами:
https://www.youtube.com/watch?v=EtEzrw8K1S8 (перша частина)
https://www.youtube.com/watch?v=4ak3kPQQ-XM (друга частина)
За інформацією Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України
Матеріали опублікували: Прес-служба НАН України

