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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Актуальність дослідження також визначається необх-

ідністю подальшого реформування системи адмініструван-
ня медичним захистом населення в кризових ситуаціях в
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У статті розглянуто принципи організації медичного забезпечення та цивільно-військового співро-

бітництва з організації медичного забезпечення в надзвичайних ситуаціях з досвіду сил НАТО. Визна-

чено пріоритетні завдання співробітництва України з Організацією Північноатлантичного договору у

реформуванні систем матеріально-технічного та медичного забезпечення (медичної логістики). Об-

грунтовано необхідність продовження реформування галузі військової і цивільної медицини в Україні

в відповідності до стандартів та рекомендацій НАТО, що сприятиме функціонуванню єдиного медич-

ного простору і активному залученню медичних служб сил оборони України до медичного забезпе-

чення національних і багатонаціональних контингентів під час надзвичайних ситуацій мирного і воєн-

ного часу та опрацюванню функціонально сумісних медичних спроможностей спільних місій під егі-
дою НАТО і ООН. Проаналізовано механізми міжвідомчої координації з медичного забезпечення на-

селення в надзвичайних ситуаціях воєнного і мирного характеру, підтверджено доцільність удоско-

налення механізмів міжвідомчої взаємодії з організації медичної допомоги. Доведено доцільність

використання досвіду країн НАТО з організації та функціонування системи медичного забезпечення

військового контингенту і цивільного населення в особливому періоді та адаптації доктринальних до-

кументів НАТО до реалій сучасної України.

The principles in organizing the public-military cooperation in the medical support during the emergencies
that are based on the NATO's experience are discussed in the article. The priority tasks for the cooperation

between Ukraine and the NATO on reforming the system of the material-technical and the medical support

(e.g. medical logistics) are identified. The necessity of continuing the reform of the medicine in military and

public sectors based on the NATO's standards and recommendations are substantiated. The reform will

contribute to the unified medical space. Moreover, the reform will contribute to the active involvement of

Ukrainian Defence Forces' medical services to the provision of medical care for national and multinational

contingents during the emergencies that occur during peace and war times; and to working out the

functionally compatible medical capabilities of joint missions under the auspices of both the NATO and the

UN. The mechanisms of interagency coordination on medical provision of the population in the emergency

situations of a military and peaceful nature are analysed. Consequently, the appropriateness of improving

the mechanisms of interagency cooperation on the organization of medical care is confirmed. The

expediency of using the experience of NATO countries in the organization and functioning of the medical
support system of the military contingent and civilian population in a special period, as well as the expediency

of adapting NATO doctrinal documents to the realities of modern Ukraine are proved.
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Україні як системи заходів організаційно-управлінського
характеру та їх реалізація. У процесі їх (реформ) реалі-
зації пріоритетами є посилення обороноздатності держа-
ви (через реформування сектору безпеки і оборони Украї-
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ни) та досягнення відповідних критеріїв взаємосумісності
з питань логістичного забезпечення (у тому числі медич-
ного), що є необхідним для набуття членства в НАТО.

Доречно зробити наголос на тому, що визначальним
якісним елементом дієвості та успішності функціонування
будь-якої адміністративної системи є ефективне управлін-
ня, яке повинно задовольняти потребам громадян та слу-
жити інструментом реалізації цілісної державної та регіо-
нальної політики, спрямованої на досягнення суспільного
сталого розвитку.

У рамках реалізації давоських зобов'язань України
й одним з головних пріоритетів та індикаторів системно-
го реформування сектору безпеки і оборони, що за-
пропоновані Україні до обов'язкового виконання, визна-
чаються досягнення відповідності міжнародним інститу-
ціональним та адміністративно-логістичним критеріям, не-
обхідним для набуття членства в цих організаціях та за-
безпечення взаємосумісності в військовій сфері з держа-
вами членами НАТО. Водночас метою практичного
співробітництва з Альянсом є залучення консультативної,
практичної та матеріально-технічної допомоги під цільо-
ве програмне реформування відомчої сфери охорони
здоров'я в відповідності до принципів, стандартів та ре-
комендацій НАТО.

Необхідно також розуміти, що основною метою ре-
формування систем військової та цивільної медицини на
сучасному етапі в Україні законодавчо закріплено створен-
ня міжвідомчої сисними медичного забезпечення сил обо-
рони, яка спроможна робити внесок у функціонально
сумісні медичні спроможності при проведенні спільних із
Альянсом місій.

Наступними ключовими завданнями реформування
сфери медицини надзвичайних ситуацій (катастроф) повин-
но стати визначення і погодження функціональних та лог-
істичних спроможностей служб охорони здоров'я відом-
чого підпорядкування та створення міжвідомчої моделі
процесу управління профільними силами та засобами, за
умов сприйняття, узгодження та адаптації базових доку-
ментів з організації медичного забезпечення та надання
екстреної медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях
мирного та воєнного часу. При цьому, з урахуванням існу-
ючих бюджетних обмежень, необхідно обов'язково вра-
ховувати реальний стан справ у галузі охорони здоров'я
України та об'єктивні спроможності наявних постачаль-
ників послуг з надання медичної допомоги в надзвичайних
ситуаціях.

Усвідомлюючи базові завдання та цілі стратегічного
партнерства України, з метою більш якісного застосуван-
ня в практичній управлінській діяльності адміністративних
інструментів, вважаємо за доцільне подальше вивчення
досвіду медичного забезпечення Організації Північноат-
лантичного договору (НАТО), у тому числі в сфері медич-
ного захисту населення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз літературних джерел та результатів фундамен-
тальних наукових досліджень, окремих стратегій і напра-
цювань держав-членів та партнерів по Альянсу з питань
організації медичного забезпечення дають змогу конста-
тувати, що ці питання мають широке коло обговорення та
можливе практичне значення в сучасних умовах в Україні.
Переважна більшість наукових праць стосується аналізу
досвіду цивільно-військового співробітництва за стандар-
тами НАТО як невід'ємної складової та важливого інстру-
менту управління кризами під час проведення міжнарод-
них операцій з підтримання миру та безпеки під егідою
НАТО та ООН.

Деякі питання принципів і політики медичного забез-
печення Альянсу і цивільно-військового співробітництва
НАТО у сфері медичного захисту як окремий вид опера-
тивного забезпечення в процесі управління кризовими си-
туаціями, з можливістю його використання у системі ме-
дичного забезпечення в особливий період висвітлювали у
своїх роботах Антоненко Л.П., Васюкова Н.В., Лиман Р.М.,
Мильченко О.М., Оліфіров О.О., Риган М.М., Салкуцан С.М.,
Сердюк А.М., Скалецький Ю.М., Тарасов В.М., Телелим
В.М., Хміль В.В. [11; 12].

Очікуваним результатам реформи системи медичного
забезпечення сил оборони та приведення її у відповідність
із критеріями й стандартами НАТО присвячували свої ро-
боти А.М. Галушка та І.А. Лурін.

Наступним моментом, на якому починають зосереджу-
вати увагу та досліджувати науковці, є вивчення і адапта-
ція досвіду держав — членів НАТО щодо організації на-
дання домедичної допомоги в екстремальних і бойових
умовах, якій досліджують Бадюк М.І., Губар А.М., Жупан Б.Б.,
Ковида Д.В., Микита О.О. Аналізу надання домедичної
допомоги на догоспітальному етапі в загальній системі
невідкладної та екстреної медичної допомоги в країнах
НАТО присвячені роботи Верби А.В., Білого В.Я., Жа-
ховського В.О., Лівінського В.Г., B.J. Eastridge, Mabry H.R.,
Montgomery H.R., Kotva B.M., R.S. Kotwal, P. Segiun.

Принципи організації центрів управління подолання
медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій, взає-
модії та інформаційно-аналітичної підтримки за стан-
дартами систем ООН та НАТО досліджували П.В. Кліменко,
О.В. Мазуренко, О.З. Набоченко, Г.Г. Рощін.

Питаннями стратегічного курсу медичного забезпечен-
ня та досвід використання військ НАТО в надзвичайних
ситуаціях розглянуто в статтях А.В. Баровської, О.І. Во-
роб'єва, О.Г. Шекери. Баровська А.В. у своїх роботах роз-
криває сутність поняття стратегічних комунікацій, аналізує
процес інституалізації діяльності з розроблення та реалі-
зації стратегічних комунікацій в НАТО та перспективи роз-
витку сфери стратегічних комунікації в Альянсі. Особли-
вості військово-медичних служб військ НАТО, основні
аспекти медичного постачання держав Альянсу висвіт-
лені в статтях М.В. Білоуса, Д.В. Дроздова, А.А. Рижова,
О.П. Шматенка. Питаннями наукового обгрунтування стан-
дартизації медичного забезпечення Збройних Сил Украї-
ни (у відповідності до сумісності систем постачання
НАТО) переймались М.І. Бадюк, А.М. Губар, В.В. Стеб-
люк.

На необхідності адаптації стратегічного курсу медич-
ного забезпечення збройних сил країн — НАТО до систе-
ми медичного забезпечення об'єднаних збройних сил в
Україні в своїх наукових працях наполягали Шекера О.Г.,
Стеблюк В.В., Киржнер Г.Д. [13].

На необхідності удосконалення механізмів державно-
го управління системою кадровим потенціалом медичної
служби Збройних Сил у контексті європейської та євроат-
лантичної інтеграції України та обгрунтування концепції
оптимізації цієї системи з огляду на наближення України
до НАТО акцентував увагу Жаховський В.О. [8].

МЕТА РОБОТИ
Мета статті є аналіз стану відносин на законодавчо-

му рівні між Україною і НАТО та доказове визначення не-
обхідності продовження реформування галузі військової
і цивільної медицини в Україні в відповідності до стан-
дартів та рекомендацій НАТО, залучення медичних служб
сил оборони України до медичного забезпечення націо-
нальних і багатонаціональних контингентів під час над-
звичайних ситуацій мирного і воєнного часу, використан-
ня досвіду медичного забезпечення військ НАТО органі-
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зації медичного захисту персоналу та населення в над-
звичайних ситуаціях, визначення доцільності та можли-
вих шляхів використання цього досвіду в формуванні
власної моделі медичного забезпечення під час реагуван-
ня на надзвичайні ситуації.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Нині триває законодавче закріплення базових основ

подальшого співробітництва України з НАТО. 8 липня 2017
року набрав чинності Закон України "Про внесення змін
до деяких законів України щодо зовнішньополітичного
курсу України" [1], яким внесені зміни до законів України
"Про основи національної безпеки України", "Про засади
внутрішньої і зовнішньої політики" та визначено стратегіч-
ний курс держави на набуття членства в Організації
Північноатлантичного Договору (НАТО).

З метою забезпечення виконання пріоритетних зав-
дань співробітництва України з Організацією Північноат-
лантичного договору, на виконання рішень, прийнятих під
час засідання Комісії Україна — НАТО на рівні глав дер-
жав та урядів Указом Президента України затверджено
Річну національну програму під егідою Комісії Україна —
НАТО на 2018 рік [5].

Річна національна програма під егідою Комісії Украї-
на — НАТО є системним документом стратегічного пла-
нування сфери євроатлантичної інтеграції України, ре-
формування сектору безпеки і оборони України відпові-
дно до стандартів і рекомендацій НАТО. При цьому, пріо-
ритетом залишається реформування сектору безпеки і
оборони відповідно до Стратегічного оборонного бюле-
теня України, схваленого Указом Президента України від
6 червня 2016 року № 240/2016 та рекомендацій Альян-
су [4].

Ключові завдання на цьому шляху визначені у Стра-
тегії сталого розвитку "Україна — 2020" [3], Програмі
діяльності Кабінету Міністрів Украйни [6], яка спрямова-
на на виконання Угоди про асоціацію між Україною та
Європейським Союзом та Середньостроковому плані пріо-
ритетних дій Уряду до 2020 року [2; 7]. При цьому цент-
ральні органи виконавчої влади зобов'язані забезпечува-
ти виконання завдань національної системи Цілей Стало-
го Розвитку, які прийняті резолюцією Генеральної Асамб-
леї ООН [10].

У процесі реалізації реформ одними з головних пріо-
ритетів розвитку взаємовідносин визначено досягнення
відповідності критеріям, необхідним для набуття членства
в НАТО та забезпечення взаємосумісності Збройних Сил
України зі збройними силами держав-членів НАТО. Метою
практичного галузевого співробітництва з НАТО є макси-
мальне залучення консультативної, практичної та матері-
ально-технічної підтримки НАТО для реформування сек-
тору безпеки і оборони України відповідно до стандартів,
рекомендацій та принципів Альянсу [5]. Цивільно-військо-
ве співробітництво законодавчо закріплено як невід'ємна
частина багатонаціональних військових операцій. На так-
тичному рівні військові виконують завдання за допомогою
доктринально визначених механізмів, що, перш за все,
сприяє більш якісному виконанню виникаючих завдань. Го-
ловною ціллю такої взаємодії є досягнення мети з ураху-
ванням інтересів місцевого населення. Тобто стратегічною
ціллю практичного галузевого співробітництва з НАТО
повинно стати максимальне залучення консультативної,
практичної та матеріально-технічної підтримки НАТО з
метою реформування сектору безпеки і оборони України
відповідно до стандартів, рекомендацій та принципів Аль-
янсу.

На теперішній час Україною приділяється значна ува-
га успішному виконанню Програми Україна — НАТО з про-

фесійного розвитку цивільного персоналу сектору безпе-
ки і оборони, яка спрямовується на підвищення професій-
ного рівня працівників центральних органів виконавчої
влади та інших органів влади. Успішний досвід утворення
та впровадження спільного ефективного менеджменту
може стати прикладом для вдосконалення менеджменту
інших двосторонніх програм та проектів співробітництва з
НАТО, зокрема в рамках трастових фондів. Серед пріори-
тетних завдань на поточний рік визначено забезпечення
залучення Національної академії державного управління
при Президентові України до співробітництва з НАТО в
рамках Програми Україна — НАТО з професійного роз-
витку цивільного персоналу сектору безпеки і оборони [5].

Головною метою реформування військової медици-
ни закріплено створення медичного забезпечення сил
оборони, яка здатна робити внесок у функціонально
сумісні медичні спроможності спільних із НАТО місій.
Пропонується упровадження сучасних технологій надан-
ня медичної допомоги і лікування поранених відповідно
до стандартів медичної допомоги, клінічних протоколів
та інших галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я
держав-членів НАТО. Заплановано створення системи
медичної реабілітації, яка забезпечуватиме відновлення
фізичних, психологічних і соціальних функцій військовос-
лужбовців.

 Серед середньострокових цілей реформування сис-
теми медичного забезпечення визначено [5]:

адаптація до стандартів НАТО нормативно-правової
бази функціонування, оперативного планування та струк-
тури звітності систем матеріально-технічного та медично-
го забезпечення;

розвиток сумісних із НАТО національних систем стан-
дартизації в оборонній сфері та кодифікації предметів
військового призначення;

удосконалення системи управління медичним забез-
печенням та мережі військово-медичних закладів відпові-
дно до принципів НАТО;

придбання відповідного програмного та технічного
забезпечення, підготовка та набуття військово-медичним
персоналом навичок роботи в медичній інформаційній та
координаційній системі (MEDICS), медичній інформацій-
но-адміністративній системі (MIMS), а також у системі звіту-
вання з питань медичного забезпечення та логістики
(LOGREP), сучасних електронних системах реєстрації
пацієнтів та травм;

оновлення матеріально-технічної бази мобільних гос-
піталів з метою досягнення сумісності з НАТО та модуль-
ного принципу їх формування;

продовження реалізації Трастового фонду НАТО з
реформування систем логістики та стандартизації;

завершення перехід України на другій рівень участі у
системі кодифікації НАТО;

створення єдиного органу управління медичним забез-
печенням підготовки та застосування військ (сил).

На виконання доручення Кабінету Міністрів України
№ 35482/0/1-17 від 11.09.2017 р. міжвідомчою робочою
групою в рамках Комісії з питань координації євроатлан-
тичної інтеграції України доопрацьований проект Указу
Президента України "Про забезпечення діяльності Украї-
нської частини Платформи Україна — НАТО з вивчення
досвіду протидії гібридній війні в Україні. Українська час-
тина Платформи Україна — НАТО є складовою частиною
Платформи Україна — НАТО з вивчення досвіду протидії
гібридній війні в Україні, створення якої передбачено по-
ложеннями Комплексного пакету допомоги НАТО для Ук-
раїни, схваленого за результатами засідання Комісії Ук-
раїна — НАТО на рівні глав держав та урядів (09 липня
2016 року, м. Варшава, Республіка Польща). Платформа є
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механізмом спільної діяльності України та НАТО з вивчен-
ня та поширення досвіду, накопиченого Україною.

Очікуваним результатом є покращення здатності іден-
тифікації гібридних загроз, нарощування потенціалу щодо
визначення вразливих місць, захисту критичних об'єктів,
ефективних стратегічних комунікацій, захисту цивільного
населення та протидії тероризму.

Основними функціями Платформи є:
проведення моніторингу, аналізу та оцінки загроз на-

ціональній безпеці України;
проведення національних та спільних з міжнародни-

ми організаціями (НАТО, ЄС, ОБСЄ, ООН) та ін.), відпові-
дними інституціями держав-членів НАТО та країн-партнерів
досліджень з питань протидії загрозам;

розроблення стратегій та політик для використання
центральними органами виконавчої влади та іншими дер-
жавними органами у протидії гібридній війні з урахуван-
ням результатів досліджень, проведених в раках Платфор-
ми;

розроблення рекомендацій та пропозицій керівницт-
ву держави та Уряду щодо заходів протидії загрозам;

розроблення методичних, навчальних матеріалів для
використання у навчальних та тренувальних закладах з
метою підготовки фахового персоналу.

Співробітництво з НАТО у військовій сфері розгля-
дається як важливий елемент партнерства України з цією
організацією в цілому. Проведення реформи та військове
співробітництво сприяють реалізації стратегічної мети Ук-
раїни щодо євроатлантичної інтеграції через поступове
прийняття стандартів і процедур НАТО, а також підвищен-
ня взаємосумісності між Збройними силами України та
НАТО, зокрема через імплементацію цілей партнерства та
реагування на кризи під проводом НАТО [13].

Забезпечення якісною медичною допомогою військо-
вослужбовців у Збройних силах України та інших структу-
рах сектора безпеки держави в контексті євроатлантичної
інтеграції є пріоритетним напрямком стратегічного плану-
вання політики охорони здоров'я, якою передбачається
поліпшення функціонування медичної галузі на основі
підвищення якості медичної допомоги, створення системи
її забезпечення і контролю. Проблема організації, управ-
ління й ефективного функціонування системи медичного
забезпечення військовослужбовців існує не тільки в Ук-
раїні, а й в інших країнах незалежно від їхньої політичної
та ідеологічної орієнтації, типу системи охорони здоров'я
тощо. Її вирішення залежить від пріоритетних соціально-
економічних цінностей суспільства, дотримання принципів
доступності та рівноправності в наданні медичної допомо-
ги, адже здоров'я нації та його підтримка в загальносусп-
ільному гуманістичному розумінні є неминущою цінністю
[13]. Медична служба Збройних сил України на перших ета-
пах свого становлення успадкувала принципи радянської
військово-медичної доктрини, що потребують істотного
коректування з урахуванням сучасних вимог. У даний час
стоїть завдання докорінного реформування військової
охорони здоров'я, метою якого є створення системи, яка
відповідала новим соціально-економічним умовам і сучас-
ним завданням навчально-бойової підготовки військ. Ре-
форма торкається управління, планування, фінансування,
кадрової політики, оцінки кваліфікації, соціального захи-
сту військових лікарів і хворих, матеріально-побутового і
соціально-психологічного забезпечення. Вона передбачає
перехід від відомчої до територіальної організації медич-
ного забезпечення на рівні військових гарнізонів і визна-
чених зон територіальної відповідальності, інтеграцію
військово-медичної служби із загальнодержавною систе-
мою охорони здоров'я, створення економічного механіз-
му підвищення якості медичної допомоги. У зв'язку з цим

підвищився інтерес до досвіду військово-медичних служб
зарубіжних армій і, насамперед, до медичного забезпечен-
ня збройних сил НАТО. При здійсненні контактів з військо-
во-медичними службами зарубіжних країн важливого зна-
чення набуває не механічне копіювання, а аналіз, узагаль-
нення і критична оцінка їхнього досвіду. Його використан-
ня має бути зваженим, вибірковим і повинно враховувати
специфіку вітчизняних збройних сил та їх медичного за-
безпечення, а також реальні економічні можливості дер-
жави.

Відповідальність за медичне забезпечення військ (сил)
повністю покладається на національні медичні служби. При
цьому практичне вирішення задач щодо медичного забез-
печення передбачається здійснювати спільними зусилля-
ми військово-медичних служб і цивільних органів охорони
здоров'я. За останні роки керівництвом Альянсу було вжи-
то заходів щодо інтеграції зусиль у галузі медичного за-
безпечення об'єднаних збройних сил. Велику зацікав-
леність у цьому проявляють США, які уклали ряд двосто-
ронніх угод з європейськими союзниками, у тому числі про
виділення ліжок у їх військових госпіталях, а також про
надання транспорту і особового складу для перевезення
поранених. Завчасно намічені авіабази в європейських
країнах НАТО, на яких планується розгорнути в воєнний
час евакоприймальні для розміщення поранених збройних
сил США з подальшою евакуацією їх на континентальну
частину [13].

У крайній редакції положень Альянсу щодо принципів
і політики медичного забезпечення НАТО наголошується,
що дисципліни військової та цивільної охорони здоров'я є
одними з найбільш пов'язаних сфер військово-цивільної
взаємодії [17]. Крім того, практикою НАТО завжди висо-
ко оцінюється участь військових підрозділів у ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій природного і техногенно-
го характеру. Саме підрозділи військової медицини спро-
можні до розгортання спеціальної інфраструктури та ме-
дичних ресурсів з автономною підтримкою в скорочені
терміни, у несприятливих умовах [18].

У 2017 році Міністерством Оборони України було
прийнято новий правовий механізм впровадження стан-
дартів НАТО в сфері оборони. Однак, механізми впро-
вадження стандартів НАТО у національне законодавство
та організаційні процедури імплементації не були роз-
роблені та не закріплені на законодавчому рівні. З ме-
тою визначення єдиних стандартів та цілей, до цього
процесу, на нашу думку, мають також долучатися інші
представники Сил оборони України. Водночас взаємо-
дія у цій сфері, наразі, перебуває на початковій стадії
розвитку. До кінця 2018 року має бути досягнута повна
операційна спроможність системи кодифікації України,
що забезпечить перехід України на другій рівень участі
у системі кодифікації НАТО [9]. Медична підтримка сил
НАТО відповідає стандартам, що прийнятні та викорис-
товуються всіма зацікавленими країнами. Усе це дозво-
ляє об'єднаним силам більш ефективно використати на-
ціональні медичні ресурси. Втім, внаслідок можливих
відмінностей у медичних стандартах різних країн та че-
рез юридичні обмеження міжнародна медична співпра-
ця інколи ускладнюється. Тому медичні стандарти та
критерії повинні бути зрозумілими і типовими для всіх
сторін, що задіяні в медичному забезпеченні спільних
операцій. Кожна країна, яка залучається до формуван-
ня військового контингенту, відповідає за організацію
якісної медичної допомоги згідно з погодженими стан-
дартами. Для забезпечення прозорості та підзвітності
здійснюється оцінка ризиків у системі медичної підтрим-
ки, які не відповідатимуть погодженим стандартам. Після
процесу оцінки всі залучені сторони впевненні, що ме-
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дична частина угоди відповідатиме погодженим стандар-
там. Цей підхід грунтується на рівномірному розподілі
функціоналу. Використовуючи наведену методику кон-
троль медичних лікувальних закладів НАТО направле-
ний не за фахову компоненту, а на вимогах до певних
медичних модулів.

Контроль медичних лікувальних закладів НАТО
включає в себе настанови з контрою надання медичної
допомоги (AMedP-1.6), перелік функціональних обо-
в'язків (AMedP-1.7) та перелік практичних навичок
(AMedP-1.8). Функціональні обов'язки медичного забез-
печення підтримки операцій пристосовуватимуться до
кожного завдання та базуватимуться на медичному мо-
дульному підході. Велика кількість країн надають пере-
вагу використанню модулів (або окремих спеціалістів) у
багатонаціональному медичному функціоналі. Процеду-
ра оцінювання повинна підтверджувати якість допомо-
ги, яка надається інтегрованою системою медичної
підтримки та виявити можливі ризики. Процедура доз-
воляє проводити оцінку медичного середовища, як час-
тину сил реагування НАТО. Тому в процесі оцінювання
основна увага приділяється ефективності медичних сил
у порівнянні з вимогами до них.

Мета угоди зі стандартизації НАТО 2560 "Контроль
медичних лікувальних установ НАТО" — створення
структури оцінювання багатонаціональних медичних
функціональних обов'язків. Вона заснована на контролі
надання медичної допомоги. Угоду зі стандартизації
НАТО 2560 можна застосовувати до багатонаціональних
медичних сил як до, так і під час розгортання. Інстру-
мент слугує посиланням загальноприйнятих стандартів,
процедур та термінології. Його структура дозволяє ко-
ристувачу вибрати тільки відповідні розділи з ключово-
го списку, переліків функціональних обов'язків і прак-
тичних навичок.

Угода підтримує наступні принципи: ефективна бага-
тонаціональна медична підтримка може бути досягнута
тільки шляхом якісного навчання, що грунтується на відпо-
відальності персоналу за власні медичні знання і практичні
навички, які базуються на погоджених стандартах, та доз-
воляють працювати у національному або багатонаціональ-
ному медичному середовищі (модулі, підрозділі або сис-
темі).

Процес аналізу отриманого досвіду — це метод до-
сягнення ефективності з урахуванням змін у медичній
практиці в НАТО. Оцінювання багатонаціональних ме-
дичних сил з використанням угоди зі стандартизації
НАТО 2560 "Контроль медичних лікувальних установ
НАТО" відбувається на чотирьох різних рівнях (індиві-
дуальний, модульний, підрозділ, система медичної
підтримки). Після прийняття рішення про початок опе-
рації НАТО, медичний персонал об'єднаного команду-
вання операціями чітко розуміє вимоги до власних фун-
кціональних обов'язків в складі об'єднаної медичної
служби. Важливим є визначення провідної країни, пе-
ред якою буде поставлене завдання з координації ме-
дичних модулів задіяних країн, що надають військовий
контингент. У той час, як країни формують та оцінюють
необхідні медичні модулі, група медичних експертів
адаптує угоду зі стандартизації НАТО 2560 "Контроль
медичних лікувальних установ НАТО" під конкретні ви-
моги.

Таким чином, готовність медичних служб до викорис-
тання за призначенням у міжнародних операціях з підтри-
мання миру та інших спільних діях, в яких починає брати
участь українській миротворчій контингент, забезпечуєть-
ся шляхом досягнення базової сумісності відповідних
структур багатонаціональних формувань через викорис-

тання загальних критеріїв, стандартів і принципів медич-
ного забезпечення, що передбачає єдині підходи до пла-
нування, організації і порядку надання медичної допомо-
ги (медичного захисту) в надзвичайних ситуаціях та орган-
ізації взаємодії з ефективного використання наявних ме-
дичних ресурсів, тобто, налагоджену систему заходів
організаційно-управлінського характеру та їх реалізацію
тощо.

Фактично це означає, що в сучасних реаліях голов-
ною метою реформування галузі військової та цивіль-
ної медицини в Україні повинно стати створення систе-
ми медичного забезпечення сил оборони, яка є функ-
ціонально сумісною в питаннях медичних спроможнос-
тей в спільних із НАТО місіях, та впровадження сучас-
них технологій надання медичної допомоги і лікування
поранених (постраждалих) відповідно до стандартів ме-
дичної допомоги, клінічних протоколів та інших галузе-
вих стандартів у сфері охорони здоров'я держав —
членів НАТО.

За результатами проведеного аналізу нормативно-пра-
вових, аналітичних, позиційних матеріалів, літературних
джерел та медико-технологічних документів з питань ме-
дико-соціального забезпечення в надзвичайних ситуаціях,
на нашу думку, перед науковцями і практиками повинні
бути визначені такі завдання:

реалізація комплексного підходу до вивчення міжна-
родного досвіду організації медичного захисту;

адаптація до стандартів НАТО нормативно-правової
бази функціонування, оперативного планування та струк-
тури звітності систем матеріально-технічного та медично-
го забезпечення;

розвиток сумісних з НАТО національних систем стан-
дартизації та кодифікації медичного майна;

створення єдиної міжвідомчої інформаційної системи
управління ресурсами.

ВИСНОВКИ
Ключовими проблемами медичного захисту (як сис-

теми заходів організаційно-управлінського характеру та
їх реалізації) в надзвичайних ситуаціях в Україні вбача-
ються відсутність уніфікованих підходів, єдиних норм,
настанов, стандартів та принципів надання медичної до-
помоги.

Адаптацію міжнародного досвіду з використання цив-
ільно-військових органів та систем оперативного управлі-
ння при подоланні медико-санітарних наслідків надзвичай-
них ситуацій необхідно починати з визначення загально-
понятійного апарату та принципів оцінювання задіяних сил
та засобів.

Імплементація стандартизованих угод НАТО сприяти-
ме створенню інтегрованої системи медичного забезпечен-
ня сил оборони України та дозволить досягнути сумісності
з питань медичного забезпечення у спільних операціях з
підтримання миру.

Запровадження принципів, політики та доктринальних
засад медичного забезпечення НАТО у вітчизняну практи-
ку повинно передбачати врахування національних особли-
востей в системи організації медичного забезпечення в
Україні.

Потребує опрацювання та нормативно-правового зак-
ріплення сфера стандартизації і кодифікації в системі ме-
дичного забезпечення в Україні.

Виходячи з запропонованої концепції, практичним ре-
зультатом реалізації положень платформи Україна —
НАТО в питаннях організації медичного захисту повинно
стати опрацювання та впровадження власної управлінсь-
кої моделі медичного забезпечення населення в кризових
ситуаціях.
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