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Національна політика галузі охорони здоров'я грун-
тується на положенні Конституції України, що держава
визнає право кожного громадянина України на охоро-
ну здоров'я, забезпечує захист всіх громадян та гаран-
тує реалізацію їх прав у галузі охорони здоров'я. Охо-
рона здоров'я забезпечується державним фінансуван-
ням відповідних соціально-економічних, медико-сані-
тарних та оздоровчо-профілактичних програм [42]. У
державних і комунальних закладах охорони здоров'я
медична допомога надається безоплатно; існуюча ме-
режа таких закладів не може бути скорочена. Держава
сприяє розвитку лікувальних закладів всіх форм влас-
ності. В сучасних умовах одним з основних об'єктів, на
який слід спрямувати управлінський вплив держави, є
здоров'я української нації [43]. Враховуючи, що систе-
ма охорони здоров'я в Україні не відповідає вимогам
ВООЗ, надає малоякісну та неефективну допомогу, вона
терміново потребує послідовних та глибоких інституці-
альних і структурних перетворень, спрямованих на пол-
іпшення здоров'я населення та задоволення його спра-
ведливих потреб у медичній допомозі [44]. Провідна
роль у проведенні перетворень належить структурній
реалізації системи у відповідності до потреб населення
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у різних видах медичної допомоги з центральним вміс-
том в ній первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД)
на засадах сімейної медицини [45].

Мета роботи — провести комплексний аналіз зако-
нодавчої бази запровадження первинної медико-сані-
тарної допомоги на засадах сімейної медицини на су-
часному етапі розвитку суспільства та охорони здоро-
в'я в Україні.

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Методологічну базу дослідження склав інформаці-

ологічний підхід, який розкриває логіку наукового
відображення об'єкта і впливу держави на перетворен-
ня в галузі охорони здоров'я.

У ході дослідження використані такі методи дослі-
дження, як системний підхід і контент-аналіз при харак-
теристиці законодавчих актів та логічного узагальнен-
ня результатів при формуванні висновків.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Україна як незалежна держава в розвитку охорони

здоров'я керується міжнародними законодавчими ак-
тами.
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У статті наведено результати комплексного аналізу законодавчої бази України, якою регла-

ментується впровадження первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної меди-

цини. Представлено аналіз прийнятих законодавчих актів на вищому рівні та висвітлено невре-

гульовані питання, що потребують удосконалення.

In this article the results of complex analysis of legislative base of Ukraine with the help of regulate

implementation of primary medical and sanitary aid on the principles of family medicine has been

presented. The analysis accepted legislative acts on the higher level have been presented and

indeterminate questions that demand of its improvement have been interpreted.
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Основу розвитку ПМСД на міжнародному рівні по-
клала проведена під егідою ООН Алма-Атинська кон-
ференція (1978 р.), рішення якої стали основою для
розвитку ПМСД на засадах сімейної медицини в краї-
нах світу [41].

У подальшому Програми Всесвітньої Організації
Охорони Здоров'я (ВООЗ) "Здоров'я для всіх у XXI
столітті" [6] пропонують новий підхід до проблеми збе-
реження здоров'я населення з винесенням її за межі
компетенції однієї галузі, адресуючи значну частину
завдань іншим, крім системи охорони здоров'я, сус-
пільним сферам, розробляючи стратегії її оптимізації.
Акценти перенесено на потребу покращення соціальних
умов та активізацію ролі людини у формуванні здоро-
вого способу життя. Під ідеологією здоров'я розуміють,
по-перше, яке місце здоров'я як суспільна цінність зай-
має у свідомості людей, у політиці державного управ-
ління та різних галузях діяльності; по-друге, якою мірою
важливості індивідуального і громадського здоров'я
охоплені різні форми суспільної свідомості — політи-
ка, мораль, право, освіта, мистецтво, засоби масової
інформації тощо. При цьому в організаційному плані
основу охорони здоров'я, за визначенням ВООЗ, має
складати ПМСД на засадах загальної лікарської прак-
тики/сімейної медицини.

Для розвитку стратегії ВООЗ експерти з організації
ЗЛП/СМ у країнах Центральної, Східної Європи та СНД
в Любляні (Словенія) 26—28 січня 1995 р. визначили
принципи, які лежать в основі організації сімейної
лікарської практики. До них належать: важливість гу-
манних взаємовідносин між лікарем і пацієнтом; щоб
сімейний лікар був добрим клініцистом; залучення гро-
мадськості; важливість сімейного лікаря як особи, до
якої звертаються за порадою та по допомогу певні гру-
пи населення [1].

У Талліннській хартії "Система охорони здоров'я —
добробут" (25—27 червня 2008 р.), зокрема, зазнача-
ється, що пацієнтам потрібно забезпечити доступ до ви-
сокоякісної медичної допомоги і впевненість у тому, що
постачальники послуг у своїй роботі спираються на най-
сучасніший і надійні дані в медичній науці, а також ви-
користовують найбільш адекватні технології, забезпе-
чуючи ефективність і безпеку втручань [40].

В Україні до основних нормативних документів
щодо діяльності, розвитку та удосконалення ПМСД на-
лежать наступні законодавчі акти.

Конституція України є гарантом прав, свобод та обо-
в'язків громадян держави. У розд. І. ст. 3 Конституції
України зазначено, що людина, її життя, честь і гідність,
недоторканність і безпека визначаються в Україні най-
вищою соціальною цінністю. А ст. 49 наголошує, що
охорона здоров'я забезпечується державним фінансу-
ванням відповідних соціально-економічних, медико-са-
нітарних і оздоровчо-профілактичних програм. Держа-
ва сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм
власності. Держава дбає про розвиток фізичної куль-
тури і спорту, забезпечує санітарно-епідемічне благо-
получчя [2].

Основи законодавства України про охорону здоро-
в'я прийняті Верховною Радою у 1992 р., які є осново-
положним законодавчим актом у системі медичної до-
помоги і які визначають організацію та управління охо-

роною здоров'я, її фінансування, основні засади
здійснення державного контролю і нагляду в сфері охо-
рони здоров'я, принципи забезпечення здорових та без-
печних умов життя, основи організації медичної допо-
моги та медикаментозного забезпечення, загальні умо-
вами здійснення медичного втручання визначають пріо-
ритетний розвиток ПМСД [3].

Верховною Радою України прийнято Закон щодо
внесення зміни до пункту "н" статті 77 Основ законо-
давства України про охорону здоров'я, який набув чин-
ності з 01.01.2009 р. Цим законом регламентовано на-
дання додаткової оплачуваної щорічної відпустки три-
валістю три дні головним лікарям і медсестрам амбула-
торій, розташованих у сільській місцевості, медичним
сестрам загальної практики/сімейної медицини, керів-
никам амбулаторій та відділень сімейної медицини.

На жаль, Бюджетним кодексом України визначено
фінансування закладів ПМСД на засадах сімейної ме-
дицини децентралізовано до рівня сільської громади,
що призводить до зниження рівня фіксування закладів
на рівні громад та втрати вертикалі управління та орга-
нізації ПМСД сільському населенню, що знижує її якість
та ефективність. Рішення цієї проблеми полягає у прий-
нятті Радами рішення, у відповідності до Закону Украї-
ни "Про місцеве самоврядування", про передачу Цент-
рам ПМСД повноважень щодо централізованого надан-
ня населенню первинної медичної допомоги та її фінан-
сування.

На пріоритетному розвитку ПМСД на засадах сімей-
ної медицини в Україні, який визначено Конституцією
України та Основами законодавства про охорону здо-
ров'я, наголошує Концепція розвитку охорони здоро-
в'я населення України, яка затверджена Указом Прези-
дента України за № 1313/2000 від 07.12.2000 [4].

Зокрема, Концепцією передбачено:
— розвиток первинної медико-санітарної допомо-

ги на засадах сімейної медицини;
— проведення реструктуризації галузі з метою

ліквідації диспропорцій у розвитку різних видів медич-
ної допомоги, раціоналізації амбулаторно-поліклінічної
та стаціонарної допомоги;

— удосконалення системи інформаційного забез-
печення галузі охорони здоров'я на основі широкого
розвитку інформаційних мереж, реорганізації медико-
статистичної служби;

— створення системи забезпечення і контролю
якості надання медичної допомоги на основі розробле-
них показників якості;

— запровадження системи ліцензійних інтегрованих
іспитів у вищих медичних навчальних закладах, неза-
лежно від їх підпорядкування, для уніфікованого конт-
ролю за якістю підготовки фахівців для сфери охорони
здоров'я;

— удосконалення порядку акредитації закладів
охорони здоров'я та атестації медичних і фармацевтич-
них працівників.

Далі Указ Президента України за № 1694/2005 від
06.12.05 "Про невідкладні заходи щодо реформування
системи охорони здоров'я населення" [5] розкриває
нову парадигму домінант державної політики України в
галузі. В ньому виокремлено наступне:

а) забезпечити розроблення та внести в установле-
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ному порядку на розгляд Верховної Ради України за-
конопроект про медичне обслуговування та заклади
охорони здоров'я; вжити заходи щодо запровадження
сучасних економічних механізмів у діяльності закладів
охорони здоров'я та чіткого розмежування бюджетних
асигнувань на первинну, вторинну та третинну лікуваль-
но-профілактичну допомогу;

б) Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Авто-
номної Республіки Крим, обласним, Київській та Севас-
топольській міським державним адміністраціям виріши-
ти в установленому порядку питання про передачу з
Державного бюджету України місцевим бюджетам
цільових субвенцій на виконання державних програм у
галузі охорони здоров'я;

д) Міністерству охорони здоров'я України, Раді мі-
ністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Ки-
ївській та Севастопольській міським державним адміні-
страціям:

— невідкладно здійснити комплекс заходів щодо
підвищення рівня забезпечення населення медичною
допомогою та лікарськими засобами, особливо в
сільській місцевості, виділення приміщень для сільських
лікарських амбулаторій та вдосконалення системи
профілактичних медичних оглядів населення;

— вирішувати в установленому порядку питання за-
безпечення медичних працівників житлом, службовим
автомобільним транспортом та засобами зв'язку.

Як свідчать наведені змістовні характеристики дер-
жавних актів України, прийнятих на найвищому рівні, які
стосуються розвитку галузі охорони здоров'я на най-
ближчу перспективу, вони випливають із розуміння ролі
та місця ПМСД в медичному забезпеченні населення, що
полягає, насамперед, в управлінському та нормативно-
організаційному регулюванні життєво необхідних по-
треб та інтересів населення.

На впровадження в життя Законів та Указів Прези-
дента України щодо розвитку ПМСД на засадах сімей-
ної медицини була прийнята низка постанов та розпо-
ряджень Кабінету Міністрів України.

Першою і визначальною була Постанова Кабінету
Міністрів України "Про комплексні заходи щодо впро-
вадження сімейної медицини в систему охорони здоро-
в'я" за № 989 від 20.06.2000 [7], яка спрямована на ство-
рення правового підгрунтя щодо посилення ролі пер-
винної медико-санітарної допомоги. Вона має важливе
значення для суттєвого підвищення ролі ПМСД, забез-
печення її лікарськими кадрами загальної практики/
сімейної медицини та затверджує ряд важливих заходів,
спрямованих на поступове впровадження сімейної ме-
дицини (підготовка кадрів, створення відповідної мате-
ріальної бази тощо).

На виконання Указу Президента України від
06.12.2005 за № 1694/2005 "Про невідкладні заходи
щодо реформування системи охорони здоров'я насе-
лення" було розроблено Національний план дій, який
затверджено Постановою КМУ за № 815 від 13.06.2007.
Цим документом передбачено державні механізми
щодо конкретизації та практичної реалізації стратегії
розвитку системи охорони здоров'я України на період
до 2011 р. Вказаним документом визначено структурну
перебудову галузі охорони здоров'я з пріоритетним
розвитком ПМСД на засадах сімейної медицини [6].

У подальшому урядом було прийнято ряд постанов,
які скеровані на матеріально-технічну підтримку розвит-
ку первинної медичної допомоги як важливого факто-
ра на шляху її впровадження. Постанова КМУ 05.08.2009
за № 818 від "Про залучення державним підприємством
для постачання медичних установок "Укрмедпостач" у
2009 р. іноземного кредиту для реалізації інвестицій-
ного проекту під державну гарантію щодо проектуван-
ня та будівництва ФАПів і сільських амбулаторій та ос-
нащення їх медичним та іншим обладнанням" [9] та По-
станова КМУ 05.08.2009 за № 819 від "Про залучення
державним підприємством для постачання медичних
установок "Укрмедпостач" у 2009 р. іноземного креди-
ту для реалізації інвестиційного проекту щодо забезпе-
чення лікувально-профілактичних закладів первинної
ланки обладнанням, транспортними засобами, вироба-
ми медичного призначення та лікарськими засобами під
державну гарантію" [10] якраз були скеровані на рішен-
ня даного питання.

Розпорядженням КМУ від 12.11.2008 за № 1487-р
"Про утворення Міжвідомчої комісії з питань оптимізації
мережі закладів охорони здоров'я" затверджено склад
Міжвідомчої комісії з питань оптимізації мережі закладів
охорони здоров'я [11], якою розроблено проект Кон-
цепції програми формування єдиного медичного про-
стору системи охорони здоров'я України, погоджений
обласними управліннями охорони здоров'я. Проектом
Концепції передбачається формування мережі терито-
ріальних закладів ПМСД, які будуть юридично та фінан-
сово розмежовані з лікувально-профілактичними зак-
ладами вторинного рівня надання медичної допомоги.

Міністерством охорони здоров'я з метою створен-
ня відповідних правових умов для впровадження засад
сімейної медицини у діяльність закладів ПМСД затвер-
джені важливі нормативні акти, серед яких необхідно
відмітити наступні.

— Наказ Міністерства охорони здоров'я від
11.09.2000 за № 214 "Про затвердження плану поетап-
ного переходу до організації первинної медико-санітар-
ної допомоги на засадах сімейної медицини" [12].

— МОЗ України з метою створення умов для при-
скорення впровадження загальної лікарської практики
(сімейної медицини), відповідно до планум поетапного
переходу до організації ПМСД на принципах сімейної
медицини, викладеного в постанові Кабінету Міністрів
України за № 989 [7], було розроблено та затверджено
даний документ, який регламентує технології впрова-
дження сімейної медицини в практику охорони здоров'я.

— Наказ МОЗ України від 22.06.1995 за № 114 "Про
затвердження переліку закладів охорони здоров'я, пе-
реліку лікарських посад і переліку посад фармацевтич-
них працівників", де вперше в практичній охороні здо-
ров'я затверджено спеціальність "лікар загальної прак-
тики (сімейний лікар)" [13].

— Далі МОЗ України своїми наказами від 19.12.1997
за № 359 "Про подальше вдосконалення атестації
лікарів [14] та від 11.04.2000 за № 73 "Про проведення
позачергової атестації лікарів, переведених на посади
лікарів загальної практики (сімейних лікарів)" [15] виз-
начає порядок атестації лікарів загальної практики/
сімейної медицини. В наступному МОЗ України були
прийняти інші нормативні акти, якими порядок атестації
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лікарів загальної практики/сімейної медицини удоско-
налювався [16].

— І тільки в 2000 році вперше в Україні наказом
Міністерства охорони здоров'я від 23.02.2000 за № 33
"Про штатні нормативи та типові штати закладів охоро-
ни здоров'я" введена посада та затверджено нормати-
ви навантаження та розрахункові норми обслуговуван-
ня населення для лікарів загальної практики (сімейної
медицини)" [17].

У 2000 р. доповнено номенклатуру закладів охо-
рони здоров'я амбулаторією загальної практики
(сімейної медицини). Наказом МОЗ України від
29.12.2000 за № 372 "Про внесення доповнень до пе-
реліку закладів охорони здоров'я" номенклатуру зак-
ладів охорони здоров'я доповнено амбулаторією за-
гальної практики (сімейної медицини) [18]. А в 2001 р.
наказом МОЗ України від 01.02.2001 за № 39 "Про вне-
сення доповнень до номенклатури спеціальностей се-
редніх медичних працівників" до номенклатури спец-
іальностей середніх медичних працівників внесено
спеціальність "медична сестра загальної практики
(сімейної медицини)" [19].

Важливим для практичної охорони здоров'я був на-
каз МОЗ України від 23.02.2001 за № 72 "Про затверд-
ження окремих документів з питань сімейної медици-
ни" [20], яким затверджено:

— Положення про лікаря загальної практики (сімей-
ної медицини);

— Положення про медичну сестру загальної прак-
тики (сімейної медицини);

— Положення про відділення загальної практики
(сімейної медицини);

— Положення про денний стаціонар;
— Положення про стаціонар удома.

З цього часу функціонування стаціонарозамінних
форм лікування пацієнтів, яке уже широко використо-
вувалося в системі охорони здоров'я України, набуло
свого юридичного права.

Впровадження в Україні ПМСД на засадах сімейної
медицини уже мало юридичне підгрунтя і активно впро-
ваджувалося, але цей процес не відслідковувався і на
державному рівні не регулювався. Тому МОЗ України
своїм наказом від 25.06.2001 за № 244 "Про проведен-
ня моніторингу реорганізації первинної медико-санітар-
ної допомоги на засадах сімейної медицини" регламен-
тує проведення моніторингу за впровадженням сімей-
ної медицини, результати якого мають забезпечити
прийняття необхідних управлінських рішень [21]. Далі
МОЗ України свої наказом від 12.07.2001 за № 283 "Про
затвердження медичної облікової документації щодо
діяльності закладів загальної практики (сімейної меди-
цини)" затверджує перелік та взірці медичної облікової
документації, що має використовуватися в діяльності
лікаря загальної практики (сімейного лікаря) [22].

Подальшому структурному розвитку та матеріаль-
но-технічному забезпеченню діяльності сімейних лікарів
сприяв наказ МОЗ України від 23.07.2001 за № 303 "Про
організацію роботи закладів (підрозділів) загальної
практики (сімейної медицини)" [23], яким затверджено:

— Положення про амбулаторію загальної практи-
ки (сімейної медицини);

— Табель оснащення амбулаторії (відділення) за-

гальної практики (сімейної медицини);
— Обладнання сумки-укладки лікаря загальної

практики (сімейної медицини);
— Обладнання сумки-укладки медичної сестри за-

гальної практики (сімейної медицини);
— Перелік лікарських засобів для закладів (підроз-

ділів) загальної практики (сімейної медицини).
У цьому ж 2001 р. МОЗ України визначив не-

обхідність наукового супроводу перетворень у системі
охорони здоров'я з пріоритетним впровадженням ПМСД
на засадах сімейної медицини. Своїм наказом МОЗ Ук-
раїни від 12.10.2001 за № 406 створило науково-мето-
дичний центр загальної практики (сімейної медицини)
[24].

Далі наказами МОЗ України були урегульовані пи-
тання ПМСД дітям, вагітним, питання якості медичної
допомоги та забезпечення пацієнтів ліками та інші важ-
ливі проблеми на рівні первинної допомоги [25—32].

Наступна низка наказів МОЗ України визначила га-
лузеві стандарти матеріально-технічного забезпечення
підрозділів ПМСД, їх забезпечення автотранспортними
засобами та проведення суцільної інвентаризації зак-
ладів/ підрозділів ПМСД на засадах сімейної медици-
ни [33—39]. Результати цього лягли в основу розробки
Загальнодержавної програми розвитку первинної меди-
ко-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини
на період до 2011 р.

28 січня 2010 р. за № 1841-VI було прийнято Закон
України "Про загальнодержавну програму розвитку
первинної медико-санітарної допомоги на засадах
сімейної медицини на період до 2011 року" [46], метою
прийняття якого є забезпечення зниження рівня захво-
рюваності, інвалідності та смертності населення шля-
хом формування та налагодження ефективного функ-
ціонування системи подання жителям сіл та міст доступ-
ної і високоякісної первинної допомоги на засадах
сімейної медицини. Очікувані результати від реалізації
закону і програми оптимізації ПМСД на засадах сімей-
ної медицини — це досягнення медичної, соціальної та
економічної ефективності, зокрема:

— покращення здоров'я населення;
— посилення профілактичної спрямованості у діяль-

ності охорони здоров'я;
— підвищення якості, доступності та безперервності

медико-санітарної допомоги населенню;
— зменшення потреби у стаціонарній, спеціалізо-

ваній амбулаторній та швидкій медичній допомозі;
— залучення до вирішення проблем охорони здо-

ров'я широких верств громадськості;
— зміна ставлення і підвищення відповідальності за

здоров'я населення владних структур, працедавців та
кожного громадянина.

Але, на жаль, заходи загальнодержавної програми
розвитку первинної медико-санітарної допомоги на за-
садах сімейної медицини не вирішують всіх нагальних
питань для ефективного впровадження загальної
лікарської практики в систему охорони здоров'я Украї-
ни.

ВИСНОВКИ
З часу проголошення Україною незалежності в дер-

жаві прийняте розгалужене законодавство, яке базуєть-
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ся на Міжнародних актах та визначає основні засади
впровадження первинної медико-санітарної допомоги
на засадах сімейної медицини.

Але проведений аналіз показав, що законодавчо в
Україні не врегульовано ряд вкрай важливих для ефек-
тивної діяльності первинної ланки надання медичної
допомоги питань, які визначають порядок розмежуван-
ня первинного та вищих рівнів надання медичної допо-
моги, вільного вибору сім'ями сімейного лікаря та виз-
начення медичного маршруту пацієнта сімейним ліка-
рем, мотивацію лікарів загальної практики/сімейної
медицини до ефективної праці, пріоритет профілактич-
ної діяльності в практиці сімейного лікаря тощо, що
потребує його удосконалення.
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