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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасні демографічні зміни ставлять первинну ме+

дичну допомогу перед низкою викликів, найважливішим
з яких є зростання поширеності хронічних захворювань,
передусім серед населення похилого віку. В умовах еко+
номічного розвитку і пов'язаного з ним підвищення доб+
робуту дедалі більша кількість людей доживає до віку
розвитку множинної хронічної патології, а сучасні ме+
дичні технології дозволяють вижити дедалі більшій
кількості хворих на важкі хронічні хвороби. Таким чи+
ном, детерміноване старінням населення зростання по+
ширеності хронічних захворювань визначає дедалі
більшу частину навантаження первинної медичної до+
помоги. Ефективне лікування множинної хронічної па+
тології, що притаманна людям похилого віку, вимагає
мультидисциплінарного підходу з залученням команди
медичних фахівців для комплексного вирішення потреб
пацієнтів. Закладення цих проблем та напрямів їх вирі+
шення у процес реформування первинної медичної до+
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помоги, що наразі триває в Україні, є необхідною пере+
думовою подолання негативних наслідків демографіч+
ного старіння для вітчизняної охорони здоров'я та соц+
іального розвитку в цілому.

АНАЛІЗ ПОПЕРЕДНІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Процес реформування первинної медико+санітарної

допомоги на засадах загальної практики та сімейної
медицини в Україні триває з середини 80+х років мину+
лого століття, коли були здійснені перші експерименти
з запровадження надання первинної медичної допомо+
ги на засадах сімейної медицини у Львові, Дрогобичі,
Дніпродзержинську та ін. [1; 2]. Нормативно+правове
обгрунтування реформи первинної медико+санітарної
допомоги було започатковане Постановою Кабміну
України "Про комплексні заходи щодо впровадження
сімейної медицини в систему охорони здоров'я"  [3]  та
низкою наказів МОЗ  [4; 5], і наразі регулюється ст.35
Основ законодавства України про охорону здоров'я  [6],
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у якій первинна лікувально+профілактична допомога
визначається як така, що подається переважно за тери+
торіальною ознакою сімейними лікарями або іншими
лікарями загальної практики. У січні 2010 р. було зат+
верджено Загальнодержавну програму розвитку пер+
винної медико+санітарної допомоги на засадах сімей+
ної медицини на період до 2011 року  [7] , яка передба+
чає забезпечення зниження рівня захворюваності, інва+
лідності та смертності населення шляхом формування і
налагодження ефективного функціонування системи
надання населенню доступної і високоякісної первин+
ної медико+санітарної допомоги на засадах сімейної
медицини.

Розробці теоретико+метологічних підходів до ре+
формування охороноздоровчої галузі загалом і її пер+
винної ланки зокрема в Україні присвячено чимало дос+
ліджень вітчизняних авторів, серед яких слід відзначи+
ти роботи В.М. Рудого  [1], А.Джафарової  [8], Є.Є.Ла+
тишева  [9], І.В. Рожкової [10]  тощо.

Невирішені раніше частини загальної проблеми.
Здійснений аналіз нормативного забезпечення рефор+
мування первинної медико+санітарної допомоги в Ук+
раїні та існуючих наукових розробок з даної тематики
показав, що, незважаючи на численні публікації щодо
реформування первинної медико+санітарної допомоги
в Україні, надто мало уваги приділяється врахуванню
умов функціонування цієї ланки охорони здоров'я на
найближчу демографічну перспективу.

Мета статті — визначення пов'язаного зі старінням
населення навантаження множинною хронічною пато+
логією як основної проблеми функціонування первин+
ної медико+санітарної допомоги на засадах загальної
практики\сімейної медицини в Україні; аналіз існуючої
нормативної бази реформування первинної ланки охо+
рони здоров'я та виділення її проблемних аспектів у
контексті адаптації первинної медико+санітарної допо+
моги, що реформується, до умов демографічного ста+
ріння; обгрунтування концептуальних засад реоргані+
зації первинної медичної допомоги з урахуванням
збільшення обсягу пов'язаної з демографічним старін+
ням хронічної поліморбідності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
За різними джерелами, від 45 до 55% осіб у віці 65

років і старше страждають на 5 і більше хронічних станів
та хвороб. Ефективне управління хронічними станами
вимагає поєднання зусиль медичних фахівців з низки
дисциплін для комплексного вирішення потреб літніх
пацієнтів. Це становить проблему для організації пер+
винної медико+соціальної допомоги населенню похило+
го віку, яка традиційно є епізодичною, заснованою на
окремих зустрічах з низкою медичних фахівців вузько+
го профілю. Такий епізодичний, фрагментований підхід
призводить до поганої комунікації між спеціалістами, що
поряд з непослідовністю у підходах і складністю взає+
модії є причиною помилок та дублювання. Все це підси+
люється низькою здатністю літнього пацієнта ефектив+
но управляти станом свого здоров'я та існуючою хро+
нічною патологією як через складність і множинність
самої патології, так і через постійний рух пацієнта від
одного спеціаліста до іншого.

Існуюча в Україні система охорони здоров'я людей

похилого віку виявилась неадекватною новим демогра+
фічним та соціально+економічним умовам функціону+
вання і не враховує усіх медико+соціальних чинників
формування здоров'я цієї категорії населення. Як на+
слідок, в останні роки набуло сталого характеру зрос+
тання поширеності захворювань, інвалідності населен+
ня похилого віку, суттєво скоротилась частка літніх
людей, які оцінюють своє здоров'я як добре. У той же
час первинна медико+санітарна допомога людям похи+
лого віку традиційно забезпечується багатоланковою
розпорошеною терапевтичною службою, до якої вхо+
дять дільничний терапевт, лікар з невідкладної допомо+
ги і профільні спеціалісти. При цьому порушуються прин+
ципи безперервності і наступності лікувально+профілак+
тичних заходів. Крім того, не вирішуються проблеми
медико+соціальної та психологічної допомоги, що зу+
мовлює зростання медичних потреб на тлі скорочення
можливостей системи охорони здоров'я. Вказане
свідчить про необхідність істотних організаційних змін
у забезпеченні первинної медико+санітарної допомоги
населенню похилого віку.

Наразі актуальним є впровадження системи інтег+
рального, цілісного і особистісного підходу до літньої
людини у контексті сім'ї та громади з максимальним
досягненням доступності, якості медичної допомоги і
ефективності щодо витрат на її надання, що передба+
чено Основами законодавства України про охорону
здоров'я. При цьому удосконалення первинної медико+
санітарної допомоги у контексті демографічного старі+
ння повинно базуватись на науково обгрунтованих інно+
ваційних моделях та принципово оновлених схемах
організації і управління. Проте до цього часу проекти
переходу на засади сімейної медицини, що пропонують+
ся для впровадження, не супроводжуються відповідним
науковим обгрунтуванням і не адаптовані до особливо+
стей функціонування вітчизняної системи охорони здо+
ров'я в умовах демографічного старіння.

Досвід удосконалення охорони здоров'я багатьох
країн свідчить, що впровадження первинної медико+са+
нітарної допомоги на засадах загальної практики, а
потім і сімейної медицини, не повинно супроводжува+
тись різким зламом існуючої системи медичної допомо+
ги населенню похилого віку, а органічно поєднуватись
з нею. Адже з поступовим переходом до надання допо+
моги на первинному рівні одним фахівцем загальної
практики можуть виникнути проблеми з забезпеченням
необхідної комплексності медичного обслуговування
населення похилого віку з характерною для цього кон+
тингенту поліморбідністю.

Основними пов'язаними з демографічним старінням
чинниками підвищеного тиску на систему первинної
медико+санітарної допомоги на засадах загальної прак+
тики або сімейної медицини можуть стати: 1) підвищен+
ня потреби у медичному обслуговуванні з боку літніх
пацієнтів з множинною хронічною патологією, що при+
зведе до збільшення людино+годин, необхідних для
задоволення цих потреб; 2) складність управління хро+
нічними станами літніх пацієнтів як у зв'язку із віком,
так і з специфікою комплексу хронічної патології, що
вимагає мультидисциплінарного підходу, а отже мож+
ливості оперативного залучення команди фахівців та
більш глибокої універсалізації професійної підготовки
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лікарів загальної практики; 3) незбалансованість про+
фесійного і сімейного життя для фахівців сімейної ме+
дицини, більшість з яких становлять жінки, а отже, пер+
спективна плинність кадрів і нестабільність кадрового
забезпечення; 4) необізнаність літніх пацієнтів у питан+
нях самодопомоги та самоведенні хронічних станів,
включаючи некомпетентність у питаннях ефективного
використання доступної медичної допомоги, що врешті
призводить до формалізації зв'язків між сімейним ліка+
рем та домогосподарствами та знижує ефективність їх
взаємодії.

Все це разом може стати причиною обмеження до+
ступності первинної медико+санітарної допомоги на за+
садах загальної практики або сімейної медицини для
домогосподарств у разі виникнення потреби у медичній
допомозі. У свою чергу, невирішеність проблем якості
та доступності первинної медико+санітарної допомоги
через пов'язане зі старінням населення перевантажен+
ня цієї ланки охорони здоров'я може негативно відби+
тись на функціонуванні вторинної і третинної ланок.

Аналіз існуючої нормативної бази реформування
первинної медико+санітарної допомоги в Україні дає
підстави стверджувати, що на перших етапах контекст
реформи цієї ланки охорони здоров'я не забезпечує її
адаптацію до умов старіння населення. Зокрема, у жод+
ному законодавчому акті щодо впровадження первин+
ної медико+санітарної допомоги на засадах загальної
практики або сімейної медицини населення похилого
віку не виділяється як контингент з особливими потре+
бами щодо здоров'я. Рекомендації з розрахунків нор+
мативів навантаження не містять жодних вказівок щодо
віко+детермінованого обсягу потреб у медичному обслу+
говуванні. Не проводиться диференціація між медичною
допомогою, що надається літньому населенню у межах
первинної ланки системи охорони здоров'я, та медич+
ним обслуговуванням у мережі територіальних центрів
соціальної допомоги. Не передбачається створення
дієвої системи профілактичної освіти населення, зок+
рема щодо самодопомоги та самоведення хронічних
станів, включаючи підвищення його компетентності у

питаннях ефективного використання дос+
тупної медичної допомоги. Не планується
формування територіальних клінічних
інформаційних систем, які б забезпечува+
ли ефективну комунікацію між фахівцями
мультидициплінарної команди та по+
слідовність у лікуванні комплексної хроні+
чної патології у межах первинної медико+
санітарної допомоги. Не врахована не+
обхідність нормативного механізму взає+
модії формальної медичної служби з сис+
темою неформальної підтримки літніх хво+
рих на рівні громади і сім'ї.

У відомій моделі лікування хронічних
хвороб Вагнера [11], прийнятій ВООЗ у
якості рамкової для інновацій у сфері ме+
неджменту хронічних станів та хвороб [12],
функціональний і клінічний результат отри+
мується від взаємодії чотирьох ключових
акторів: (1) громади з її ресурсами та пол+
ітичними пріоритетами; (2) системи охоро+
ни здоров'я, яка організаційно забезпечує

підтримку самодопомоги та самоведення хронічних
станів, планування і реалізацію надання медичних по+
слуг та формування клінічної інформаційної системи з
підтримкою прийняття клінічних рішень; (3) спеціально
підготовленої мультидисциплінарної команди, яка про+
дуктивно взаємодіє з (4) інформованим і готовим до
співпраці пацієнтом (рис.1).

 Виходячи з цієї моделі, концептуальні засади ре+
організації первинної медичної допомоги у контексті по+
в'язаного з демографічним старінням навантаження цієї
ланки охорони здоров'я хронічною поліморбідністю,
включають широке коло специфічних нормативно+пра+
вових та організаційно+функціональних аспектів (рис.
2).

Процес реформування охорони здоров'я в Україні
передбачає передусім реорганізацію системи надан+
ня первинної медичної допомоги, реструктуризацію її
фінансування та перерозподіл відповідальності. Пов'я+
зане з демографічним старінням зростання потреби у
лікуванні хронічних хвороб вимагає забезпечення на
рівні первинної медичної допомоги максимальної інтег+
рації та координації діяльності усіх провайдерів у про+
цесі планування, розробки і впровадження охороноз+
доровчих програм (наприклад, через загальні стандар+
ти і інструкції, а також спільні механізми планування
та оцінки наданих послуг), а також у наданні медичних
послуг інших рівнів, які забезпечують профілактику і
лікування хронічних хвороб (таких, наприклад, як са+
нітарна просвіта або створення груп підтримки). Цей
процес може бути полегшений ширшим представлен+
ням провайдерів первинної медичної допомоги у орга+
нах управління, їх участю у громадській власності та
розширенням сфери діяльності. Інтеграція закладів
первинної ланки охорони здоров'я (як державно фінан+
сованих, так і приватних) створює передумови для
спільної організації надання найбільш споживаних ме+
дичних послуг, а також створення ефективної мульти+
дисциплінарної команди з надання первинної медико+
санітарної допомоги у профілактиці та лікуванні хро+
нічних хвороб.

Рис. 1. Модель менеджменту хронічних хвороб Вагнера
та ін. [11]



МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

95

Мультидисциплінарна команда за
Вагнером є колективом медичних
фахівців різних спеціальностей, які по+
в'язані між собою наданням медично+
го обслуговування певній групі
пацієнтів на довгостроковій основі. Та+
кий колектив формується і функціонує
на засадах традиційного менеджменту:
ефективного лідерства, спільних цілей
і відповідальності, чіткого визначення
ролей, кооперації і комплементарності.
Ефективне функціонування такого ко+
лективу забезпечується як поглиблен+
ням кваліфікації його членів у власній
спеціальності, так і засвоєнням певних
навичок з інших медичних спеціально+
стей. Такі команди забезпечують
найбільш ефективний менеджмент хро+
нічних станів за умов поліморбідності
літніх пацієнтів та здійснення профілак+
тики загострення хронічних хвороб че+
рез попереджувальні втручання (пере+
важно у зміні поведінки хворого).

Хворі на тривалі хронічні стани по+
требують спеціальних знань та навичок
для управління власним станом та
ефективної взаємодії з закладами охорони здоров'я на
доказовій основі щодо їх лікування. Це має бути забез+
печено шляхом створення мережі санітарної освіти всьо+
го населення та окремих цільових груп, інтегрованої у
діяльність осередків надання первинної медичної допо+
моги і оцінюваної як невід'ємна складова цієї діяльності.

Доступна, безпечна і повна клінічна інформація,
спільне використання та обмін якою як між професіо+
налами первинної охорони здоров'я, так і між первин+
ною охороною здоров'я та закладами вищих рівнів охо+
рони здоров'я забезпечує:

 — поліпшення безпеки і якості лікування, що на+
дається під час медичного обслуговування, та покра+
щення результатів лікування через підтримку клінічних
рішень і розширення комунікації між медичними про+
фесіоналами;

— поліпшення індивідуального лікування пацієнта
через постійне вдосконалення діагностичної точності та
адекватності лікування;

— розширення доступу пацієнта до ефективної охо+
рони здоров'я через руйнування часових, просторових,
організаційних та функціональних бар'єрів;

— поглиблення комунікації з медичними професіо+
налами і санітарної освіти пацієнтів та їх піклувальників,
а також забезпечення свідомої участі пацієнта в ухва+
ленні рішень стосовно його лікування;

— ідентифікацію особистих освітніх потреб медич+
них фахівців у професійному і міжпрофесійному роз+
витку, інформаційну підтримку наукових досліджень та
розробки і впровадження місцевої, регіональної та на+
ціональної політики у сфері охорони здоров'я.

Електронні інформаційні системи є основою забез+
печення ефективності охорони здоров'я 21+го століття.
Хоча майже всі лікарі загальної практики користують+
ся комп'ютерами у своїй клінічній діяльності, відсутність
впорядкованої у правовому і методичному відношенні

клінічної інформаційної системи робить їх неозброєни+
ми за необхідності прийняття відповідних до правових
та методичних вимог клінічних рішень. Приватним прак+
тикуючим фахівцям необхідні безпечні стандарти ліку+
вання "відповідно меті", засновані на офіційній інфор+
мації. Усім практикуючим фахівцям потрібне доступне
джерело нормативно і клінічно безпечних порад і вказ+
івок. Врешті, усі — і пацієнти, і лікарі — заслуговують
на доступ до вірогідної охороноздоровчої інформації.
Така інформація має бути придатною для використан+
ня при розробці інструкцій та методичних рекомендацій,
клінічного аудиту і контролю ефективності діяльності
лікувально+профілактичних закладів різних рівнів. Не+
обхідними передумовами ефективності електронних
інформаційних систем є їх структурна та функціональ+
на сумісність та швидкість і необмеженість доступу. Без+
печність і оперативність обміну інформацією між пер+
винною та іншими ланками системи охорони здоров'я є
пріоритетом.

Використання офіційної інформації для підтримки
прийняття клінічних рішень на усіх рівнях медичної до+
помоги є важливою передумовою гарантування по+
слідовності цієї допомоги та її спрямованості на досяг+
нення позитивних результатів лікування. Це є основою
забезпечення узгодженості медичного обслуговування
пацієнтів на первинному рівні надання медичної допо+
моги з таким обслуговуванням у загальних та спеціалі+
зованих стаціонарах. Прийняття рішень має також під+
тримуватись персоніфікованою загальною та клінічною
інформацією про пацієнта, яка є зіставною з інтегрова+
ною електронною інформаційною системою і може ви+
користовуватись при визначенні обсягу і специфіки по+
трібної медичної допомоги.

При тому, що органи місцевого самоврядування,
неурядові і громадські організації дуже активно залу+
чаються до забезпечення медичного обслуговування
літніх хворих, зв'язок їх діяльності у цьому напрямі з

Рис. 2. Концептуальна схема реорганізації первинної
медичної допомоги з урахуванням збільшення обсягу

пов'язаної з демографічним старінням хронічної
поліморбідності
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діяльністю закладів формальної системи охорони здо+
ров'я залишається дуже слабким. У той же час співпра+
ця з неформальним сектором потенційно дуже корисна
у забезпеченні послуг з профілактики та лікування хро+
нічних хвороб, які відповідають потребам конкретних
громад та специфічних груп населення (як от населення
похилого віку). Правова та організаційна формалізація
цієї співпраці краще за все досягається на первинному
рівні надання медичної допомоги.

ВИСНОВКИ
В умовах демографічного старіння ефективність і

доступність первинної медико+санітарної допомоги мо+
жуть бути забезпечені лише комплексним і системним
підходом до реформування цієї галузі у контексті по+
долання пов'язаного зі старінням навантаження даної
ланки охорони здоров'я хронічною поліморбідністю.
Такий підхід передбачає, зокрема, реорганізацію сис+
теми первинної медико+санітарної допомоги на засадах
мультидисциплінарності та взаємодоповнюваності
діяльності окремих закладів ПМСД, їх тісної взаємодії
з медичними сервісами, існуючими у громаді, забезпе+
чення функціонування єдиної клінічної інформаційної
системи та постійного необмеженого доступу до неї
кожного закладу ПМСД для забезпечення прийняття
нормативно, методично і клінічно узгоджених рішень,
а також створення ефективної системи освіти населен+
ня щодо самодопомоги та само ведення хронічних
станів.

У цьому сенсі завданнями реформування первинної
медико+санітарної допомоги в Україні є:

— нормативне забезпечення фінансування первин+
ної ланки охорони здоров'я з урахуванням частки насе+
лення похилого віку та потреб закладів ПМСД у подоланні
навантаження хронічною множинною захворюваністю;

— нормативне та організаційно+функціональне за+
безпечення доступу пацієнтів та їх піклувальників до
мультидисциплінарної профілактики і лікування хроні+
чних хвороб на первинному рівні медико+санітарної
допомоги;

— організаційно+функціональне та регуляторне за+
безпечення розширення кадрового потенціалу первин+
ної медичної допомоги за рахунок підвищення кваліфі+
кації існуючих та підготовки нових медичних фахівців з
взаємодоповнюючими навичками для роботи в команді,
впровадження нових медичних спеціальностей, як+от
асистент лікаря загальної практики або сімейного ліка+
ря тощо;

— нормативне та організаційно+функціональне за+
безпечення інтеграції діяльності закладів ПМСД з сис+
темою медичних послуг, що надаються у громаді;

— нормативне та фінансове забезпечення створен+
ня і функціонування постійного оновлюваних національ+
ної та регіональних клінічних інформаційних систем,
призначених для прийняття нормативно, методично і
клінічно узгоджених рішень на первинному рівні надан+
ня медико+санітарної допомоги;

— нормативне та організаційно+функціональне за+
безпечення моніторингу ключового набору показників
результативності, що стосуються функцій і досяжних ре+
зультатів у лікуванні хронічних хвороб у первинній ланці
охорони здоров'я.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Важливими аспектами функціонування первинної
медико+санітарної допомоги в умовах демографічного
старіння, що залишаються невивченими, є визначення
кількісних і якісних показників поточного та майбутнь+
ого навантаження системи ПМСД, пов'язаною зі старін+
ням населення комплексною хронічною захворювані+
стю, а також пошук шляхів підвищення ефективності
діяльності закладів ПМСД у подоланні такої захворю+
ваності.
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