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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ВСТУП
Реформування галузі охорони здоров'я (далі — ОЗ)

України на сучасному етапі розвитку української держави є

одним з головних завдань державної політики. Медичне за0

безпечення дитячого населення є пріоритетним серед інших

напрямів діяльності національних систем ОЗ [1]. Особливе

місце дитинства в системі ОЗ зумовлене прагненням світо0

вого співтовариства створити найкращі умови для забезпе0

чення максимальною мірою виживання та здоровий розви0

ток дітей, зважаючи на особливу цінність їх життя та здоро0

в'я для сталого суспільного розвитку. Серед Цілей тисячол0

іття, проголошених у Декларації тисячоліття ООН у 2000

році, Ціллю №4 проголошено зменшення смертності дітей

у віці до 5 років на дві третини у 2015 році в порівнянні з

1990 роком [2]. Провідне місце у заходах, спрямованих на

досягнення Цілі, належить національним системам ОЗ [1].

Останнім часом міжнародний досвід удосконалення

механізмів державного регулювання ОЗ населення все час0

тіше привертає увагу вітчизняних дослідників (Кризина Н.П.,

Слабкий В.Г. , 2011; Жаліло Л.І., Мартинюк О.І., 2011; Фірсо0

ва О.Д., 2010, 2011; Білоус І.В., 2011). Наукові розробки

головним чином торкаються питань реформування медич0

ної допомоги на первинному рівні, стаціонарної та перина0

тальної медичної допомоги. Вивчення та запозичення пере0

дового міжнародного досвіду, технологій управління та

медичних технологій щодо забезпечення ОЗ жінок та дітей

знайшли своє відображення у нормативно0правових доку0

ментах, які встановили в Україні сучасні критерії живона0

родженості, впровадження Клінічного протоколу медично0

го догляду за здоровою дитиною віком до 30х років, забез0

печення реалізації Національного проекту "Нове життя" —

нова якість охорони материнства та дитинства" зі створен0

ням регіональних перинатальних центрів [3—5]. Віддаючи

належне результатам нормотворчої діяльності суб'єктів дер0

жавного управління в сфері медичного забезпечення дітей,

слід зазначити, що в досягненні Цілі тисячоліття №4 щодо

зменшення смертності дітей Україна не досягла оптималь0

них результатів. Так за оцінками ВООЗ, за роки незалеж0

ності рівень малюкової смертності (смертність дітей у віці

до 1 року на 1000 дітей, народжених живими) в Україні змен0

шився з 18 померлих дітей на 1000 народжених живими у

1990 році до 11 у 2010 році, що є одним з найвищих показ0

ників у Європейському регіоні і вдвічі вищим за аналогічний

показник Білорусі [6]. Таким чином, сучасний стан медич0

ного забезпечення дітей в Україні вимагає пошуку ефектив0

них механізмів для досягнення найвищого рівня їх здоров'я
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дітей. При проведенні реформ сфери ОЗ важливим є досвід

країн0сусідів України, які пройшли свій шлях трансформації

національних систем охорони здоров'я. Крім того, зважаю0

чи на Європейський вектор розвитку України, для побудови

сучасної системи медичного забезпечення дітей варто вра0

хувати також передовий досвід економічно розвинених

країн Європейського регіону [6].

 Метою дослідження є вивчення механізмів державно0

го регулювання медичного забезпечення дітей на прикладі

країн сусідів та розвинених європейських країн та пошук,

на підставі проведеного аналізу, шляхів оптимізації медич0

ного забезпечення дітей в Україні.

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Для досягнення поставленої мети передбачається про0

вести аналіз організаційних та правових механізмів медич0

ного забезпечення дітей в інших країнах та провести їх по0

рівняння з сучасними загальносвітовими принципами та

підходами.

Вибір для аналізу систем державного регулювання ме0

дичного забезпечення дітей Білорусі та Казахстану серед

інших пострадянських країн був зумовлений подібністю си0

стем ОЗ з українською до набуття незалежності, рівними

стартовими економічними умовами (приблизно однакові

показники ВНД на душу населення), успіхами в досягненні

Цілі тисячоліття №4 (Білорусь) та особливостями інстру0

ментів реалізації державної політики, заснованих на прин0

ципах стратегічного управління (Казахстан). Приклад Нор0

вегії як розвиненої європейської країни з найбільшим по0

казником ВНД на душу населення та одним з найнижчих

показників рівня смертності дітей до 5 років, на нашу дум0

ку, може бути цікавим з точки зору реалізації сучасних

підходів до медичного забезпечення дітей в оптимальних

соціально0економічних умовах [6].

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Сучасні міжнародні принципи медичного забезпечення

дітей.

Відповідно до статті 12 Міжнародного пакту про еко0

номічні, соціальні і культурні права кожна людина має пра0

во на медичну допомогу та медичний догляд у разі хвороби

[8]. Міжнародні нормативно0правові акти в галузі прав лю0

дини, зокрема частина 2 статті 25 Загальної декларації прав

людини, встановлюють особливий статус охорони дитин0

ства, стверджуючи, що материнство та дитинство мають пра0

во на особливе піклування і допомогу [9]. Відсутність здо0
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ров'я та шкідливий спосіб життя у дитинстві призводить до

скорочення життя у майбутньому, що зумовлює виникнен0

ня економічних та соціальних проблем в усіх країнах як сьо0

годні, так і майбутньому [10]. Конвенція ООН про права ди0

тини, яка набула чинності для України 27 вересня 1991 р.,

деталізує особливість піклування та допомоги стосовно жит0

тя та здоров'я дитини [11]. Відповідно до частини другої

статті 6 конвенції держави0учасниці забезпечують макси0

мально можливою мірою виживання і здоровий розвиток

дитини. Стаття 24 Конвенції встановлює пріоритет медич0

ного забезпечення дитячого населення. Конвенцією визна0

но право дитини на користування найбільш досконалими

послугами системи ОЗ та засобами лікування хвороб і

відновлення здоров'я. Держави0учасниці Конвенції намага0

ються забезпечити, щоб жодна дитина не була позбавлена

свого права на доступ до подібних послуг системи ОЗ і до0

магаються повного здійснення цього права, зокрема вжи0

вають заходів щодо: зниження рівня смертності немовлят і

дитячої смертності; забезпечення надання необхідної ме0

дичної допомоги та ОЗ всіх дітей з приділенням першочер0

гової уваги розвитку первинної медико0санітарної допомо0

ги; боротьби з хворобами і недоїданням, у тому числі в ме0

жах первинної медико0санітарної допомоги, шляхом, поряд

з іншим, застосування легкодоступної технології та надан0

ня достатньої кількості поживного продовольства та чистої

питної води, беручи до уваги небезпеку і ризик забруднен0

ня навколишнього середовища; надання матерям належних

послуг по ОЗ у допологовий і післяпологовий періоди; за0

безпечення інформацією всіх прошарків суспільства, зок0

рема батьків і дітей, щодо здоров'я і харчування дітей, пе0

реваги грудного годування, гігієни, санітарії середовища пе0

ребування дитини і запобігання нещасним випадкам, а та0

кож доступу до освіти та підтримки у використанні цих знань;

розвитку просвітницької роботи та послуг у галузі профілак0

тичної медичної допомоги та планування розміру сім'ї [11].

Крім того, держави0учасниці вживають будь0яких ефек0

тивних і необхідних заходів з метою скасування традицій0

ної практики, що негативно впливає на здоров'я дітей і зо0

бов'язані сприяти міжнародному співробітництву, розвива0

ти його з метою поступового досягнення повного здійснен0

ня права, яке визнається в цій статті. У зв'язку з цим особ0

лива увага має приділятися потребам країн, що розвивають0

ся, до яких відноситься і Україна [11]. Сучасні тенденції роз0

витку механізмів забезпечення прав дітей, в тому числі й при

наданні їм медичної допомоги, грунтуються на статусі дити0

ни як суб'єкта прав і як людської особистості із властивими

йому гідністю та можливостями, які перебувають у стані роз0

витку. Внаслідок того, що особливий та залежний стан дітей

може створювати для них труднощі у використанні засобів

правового захисту у випадку порушення їх прав, особлива

увага повинна приділятись якнайкращому забезпеченню

інтересів дитини з використанням для цього усіх можливих

засобів правового захисту з урахуванням відповідних потре0

бам дитини процедур на всіх рівнях [12].

Механізми державного регулювання медичного забез0

печення дітей в пострадянських країнах на прикладі Біло0

русі та Казахстану.

Організаційні та правові механізми забезпечення прав

дітей в сфері ОЗ Республіки Білорусь.

Основою ОЗ Республіки Білорусь є державна система

ОЗ, яка складається з Міністерства охорони здоров'я та підпо0

рядкованих йому державних організацій ОЗ, обласних, місце0

вих управлінь ОЗ та підпорядкованих ним державних орга0

нізацій, які надають медичну допомогу, державних закладів

медичної освіти, науки та ін. [13]. Фінансування державної

системи ОЗ здійснюється за рахунок державного та місце0

вих бюджетів [13]. Відділ медичної допомоги матерям та дітям

Міністерства охорони здоров'я є головним структурним

підрозділом міністерства, який здійснює керівництво та

організацію надання медичної допомоги жіночому та дитя0

чому населенню республіки. Основними завданнями відділу

є: визначення пріоритетних напрямів розвитку медичної до0

помоги жіночому та дитячому населенню; організація заходів

по зміцненню здоров'я та поліпшенню якості надання медич0

ної допомоги жінкам і дітям; організаційно0методичне керів0

ництво діяльністю організацій ОЗ республіки, що надають ме0

дичну допомогу жіночому та дитячому населенню; розробка

медичних цільових комплексних програм, проектів норматив0

них правових та інших правових актів з найбільш важливих

напрямів надання медичної допомоги жіночому та дитячому

населенню [13]. Головним лікувальним та науково0методич0

ним центром з організації медичної допомоги дітям є "Госу0

дарственное учреждение "Республиканский научно0практи0

ческий центр "Мать и дитя" (м. Мінськ) [13].

Забезпечення охорони прав дітей в сфері охорони здо0

ров'я здійснюється відповідно до положень Кодексу "О бра0

ке и семье", Законів Республіки Білорусь: "О правах ребен0

ка" та "О здравоохранении" [14—16]. У статті 184 Кодексу

"О браке и семье" зазначено, що всі діти мають право на ОЗ

та безоплатну медичну допомогу з боку держави відповід0

но до законодавства Республіки Білорусь. Вони перебува0

ють під диспансерним наглядом у державних організаціях

ОЗ [14]. Відповідно до положень Статті 5 Закону "О правах

ребенка", кожна дитина має невід'ємне право на охорону

та зміцнення здоров'я. Держава забезпечує здоровий роз0

виток дитини, надає дітям безоплатну медичну допомогу та

санаторно0курортне лікування відповідно до законодавства

Республіки Білорусь. Всі діти і підлітки до 180річного віку

проходять профілактичні медичні огляди у відповідності з

термінами, затвердженими Міністерством охорони здоро0

в'я. При амбулаторному лікуванні діти у віці до трьох років і

діти0інваліди віком до 18 років забезпечуються лікарськи0

ми засобами безкоштовно [15].

Особливістю забезпечення прав пацієнта дитячого віку

згідно положень Закону Республіки Білорусь "О здравоох0

ранении" є:

1) поважне та гуманне ставлення до пацієнта з боку пра0

цівників охорони здоров'я;

2) можливість знаходження у стаціонарі з пацієнтом

віком до 5 років (у всіх випадках) та від 5 до 14 років (при

необхідності догляду) однієї особі, яка здійснює догляд, із

забезпеченням її харчуванням (при віці дитини до 30х років)

та предметами догляду за дитиною (при віці дитини до 5

років). Порядок перебування такої особи затверджено

відповідним наказом Міністерства;

3) можливість самостійно давати згоду на просте медич0

не втручання пацієнтам віком від 16 до 18 років;

4) право дитини на отримання інформації стосовно ста0

ну власного здоров'я, яка повинна надаватись їй у доступній

для неї формі з урахуванням її віку та психофізіологічної

зрілості й емоційного стану [16].

Таким чином, особливістю організаційних та правових

механізмів медичного забезпечення дітей Республіки Біло0

русь є державний характер, безоплатне забезпечення ме0

дичною допомогою дітей за рахунок бюджетних коштів,

централізація управління, профілактичний характер, гума0

ністична спрямованість правових норм по охороні прав дітей

при наданні їм медичної допомоги.

Організаційні та правові механізми забезпечення прав

дітей у сфері охорони здоров'я Республіки Казахстан.

Державне регулювання системою ОЗ Республіки Казах0

стан здійснюється на підставі прийнятого у 2009 році Кодексу

"О здоровье народа и системе здравоохранения" [17]. Відпо0

відно до положень Кодексу державна політика в сфері ОЗ про0

водиться на основі принципів забезпечення рівності прав гро0

мадян на отримання безпечної, ефективної та якісної медич0

ної допомоги; солідарної відповідальності держави, робото0

давців і громадян за збереження і зміцнення індивідуального
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та громадського здоров'я; охорони материнства і дитинства;

забезпечення гарантованого обсягу безкоштовної медичної

допомоги; пріоритетності профілактичної спрямованості в

діяльності системи ОЗ тощо. Кодексом встановлені основні

принципи, чітко окреслені повноваження суб'єктів державно0

го регулювання сферою ОЗ (уряду, уповноваженого органу,

місцевих органів влади), визначено порядок надання медич0

ної допомоги та джерела фінансування видатків на ОЗ. Відпо0

відно до положень Кодексу медична допомога в межах гаран0

тованого державою обсягу надається безоплатно. У структурі

уповноважено органу (Міністерства охорони здоров'я) функ0

ціонує Управління охорони здоров'я матері та дитини, яке вхо0

дить до Департаменту організації медичної допомоги [18].

Оскільки кодекс визнається теоретиками права як опти0

мальний варіант узагальнення і систематизації законодавства

[19], в даному випадку він дозволяє упорядкувати суспільні

відносини та чітко визначити пріоритети державної політики в

сфері ОЗ Казахстану. Положення Кодексу свідчать, що медич0

не забезпечення дитячого населення входить до пріоритетних

напрямів державного регулювання в сфері ОЗ. Так, права дітей

в Кодексі визначені окремою статтею. Відповідно до положень

статті 89 Кодексу Республіки Казахстан "О здоровье народа и

системе здравоохранения", "кожна дитина має право на кори0

стування сучасними і ефективними послугами системи охоро0

ни здоров'я та засобами лікування хвороб і відновлення здо0

ров'я; освіту в сфері охорони здоров'я; медичні огляди та ди0

намічне спостереження, лікування, медикаментозне забезпе0

чення та оздоровлення в рамках гарантованого обсягу безкош0

товної медичної допомоги" [17]. При стаціонарному лікуванні

дітей у віці до трьох років, а також тяжко хворих дітей старшо0

го віку, які потребують за висновком лікарів додаткового дог0

ляду, матері (батьку) або іншій особі, безпосередньо здійснює

догляд за дитиною, надається можливість перебувати з ним в

медичній організації з видачею листа про тимчасової непра0

цездатності; мати дитини до одного року життя забезпечуєть0

ся безкоштовним харчуванням у медичній організації на весь

період перебування по догляду за дитиною. Діти шкільного віку

в період стаціонарного, відновного лікування мають право на

безперервну освіту в умовах стаціонару, реабілітаційного цен0

тру, санаторію. Пацієнтам дитячих стаціонарних відділень і

спеціалізованих дитячих стаціонарних медичних організацій

створюються необхідні умови для ігор, відпочинку і проведен0

ня виховної роботи. Діти з обмеженими можливостями, а та0

кож ВІЛ0інфіковані, хворі на СНІД мають право на отримання

безкоштовної медико0педагогічної корекційної підтримки в

організаціях освіти, охорони здоров'я відповідно до законо0

давства [17].

Пріоритетні напрями розвитку ОЗ Республіки Казах0

стан окреслені в Державній програмі розвитку ОЗ Респуб0

ліки Казахстан "Саламатты Казакстан" на 2011 — 2015

роки, розробленої на виконання Указу Президента Респуб0

ліки Казахстан від 1 лютого 2010 року № 922 "Про Страте0

гічний план розвитку Республіки Казахстан до 2020 року"

[20]. У Програмі зазначено, що здоров'я жінок та дітей

знаходиться на низькому рівні, покращення його рівня є

пріоритетом державної політики в сфері ОЗ. Проведено

ретельний аналіз причин високих показників малюкової

смертності та розроблено комплекс заходів по її знижен0

ню, серед яких: підвищення рівня репродуктивного здоро0

в'я населення, забезпечення якісним харчуванням вагітних

та дітей різного віку, підтримка грудного вигодовування,

запровадження стандартів ВООЗ по догляду за вагітними,

роділлями та дітьми раннього віку, запровадження скрин0

інгових програм діагностики вроджених вад розвитку, про0

ведення вакцинації проти кору та пневмококової інфекції.

Серед основних індикаторів досягнення результатів про0

грами зазначені показники малюкової смертності, яких по0

трібно досягти до 2015 року (12,3 на 1000 народжених жи0

вими). Зазначені обсяги фінансування заходів Програми з

відповідним календарним планом [20].

 Таким чином, особливістю організаційних та правових

механізмів медичного забезпечення дітей Республіки Казах0

стан є спрямування на забезпечення принципів та викорис0

тання інструментів, визначених міжнародними нормами,

визнання пріоритету охорони дитинства серед інших на0

прямів розвитку системи ОЗ, врахування прав дітей на ко0

ристування сучасними і ефективними послугами системи ОЗ,

захист прав дітей на освіту і розвиток при наданні їм медич0

ної допомоги, доступ до хворої дитини батьків. Кодифіка0

ція законодавства в сфері ОЗ та застосування стратегічно0

го планування як головного інструменту планування розвит0

ку галузі свідчать про наявність ефективних чинників забез0

печення оптимізації системи ОЗ Республіки Казахстан.

Механізми державного регулювання в Європейських

країнах на прикладі Норвегії.

Особливістю організаційних аспектів державного регу0

лювання медичної допомоги дітям Норвегії є те, що питання

медичного забезпечення дітей належить компетенції Міністер0

ства дітей, рівності й соціальної інтеграції, а не Міністерства

охорони здоров'я країни. Відділ дитячої та молодіжної пол0

ітики міністерства відповідає за розробку та координацію

політики щодо дітей та молоді, в тому числі субсидування

програм в інтересах дітей і молодіжних організацій, міжна0

родних молодіжних обмінів і послуг для дітей та молоді на

муніципальному рівні. Відділ несе відповідальність за питан0

ня, пов'язані з реалізацією Конвенції ООН про права дитини і

розробку напрямів та реалізації політики стосовно захисту

прав дітей (законів і інших нормативних актів) [21]. Іншою

особливістю організації медичного забезпечення Норвегії є

державний нагляд за виконанням норм при провадженні ме0

дичної практики, який проводить Інспекція охорони здоров'я

Норвегії, що є вищим національним наглядовим органом в

сфері ОЗ. Контроль за додержанням прав дітей, в тому числі

й при наданні їм медичної допомоги, забезпечують також гу0

бернатори федеральних округів. Уповноважені особи про0

водять як планові (4 в рік, з них 2 без оголошення терміну

перевірки), так і позапланові перевірки додержання прав дітей

в муніципальних службах ОЗ. Окремо розглядаються скарги

на порушення прав дітей, які можуть бути висловлені і дітьми

у будь0якому вигляді (усно чи письмово) [22]. На нашу думку,

така модель державного управління та контролю за медич0

ним забезпеченням сприяє утвердженню пріоритету захисту

прав дітей і встановлює особливий статус дитинства та його

право на піклування та допомогу.

Основними правовими регуляторами забезпечення прав

дітей в сфері ОЗ є закон "Про охорону дитинства", 1992

("The Child Welfare Act") та закон "Про права пацієнтів", 1999

("The Patients' Rights Act") [22, 23].

Відповідно до положень закону "Про охорону дитин0

ства" дитина, яка досягла віку 7 років і діти молодшого віку,

які здатні формулювати свої власні думки, повинні отриму0

вати інформацію і мають право викласти свою думку щодо

прийняття рішення, яке зачіпає їх інтереси. Думка дитини

повинна бути врахована при прийнятті рішення стосовно неї,

зважаючи на її вік та зрілість. Інформація повинна надава0

тись у доступній для дитини формі [22].

Закон про права пацієнтів містить цілий розділ, що вста0

новлює спеціальні права дітей0пацієнтів. Так, думка дитини

обов'язково повинна бути вислухана до надання батьками зго0

ди на медичне втручання дитини молодшої 16 років. При до0

сягненні дитини віку 12 років, вона має право вільно вислов0

лювати думку стосовно усіх питань стану власного здоров'я,

причому думці дитини приділяється особлива увага і ця увага

повинна бути більшою зі збільшенням віку дитини. Дитина віком

від 12 до 16 років має право вимагати нерозголошення стану

власного здоров'я своїм законним представникам, якщо ди0

тина це робить з поважних причин. Відповідно до положень

Закону діти мають право на належний рівень медичної допо0
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моги та проведення планових медичних оглядів, право на суп0

ровід батьків у медичній установі протягом всього терміну пе0

ребування. У медичному закладі діти мають право на освіту

(шкільну та дошкільну) та достатній рівень активності, якщо це

не перешкоджає їх стану здоров'я [23].

Таким чином, механізми державного управління, поло0

ження нормативно0правових актів, що стосуються захисту

прав дітей при наданні їм медичної допомоги, спрямовані на

досягнення найвищих стандартів медичних послуг та забез0

печення у максимально можливій мірі прав дитини0пацієнта.

ВИСНОВКИ
Проведений аналіз організаційних та правових аспектів

державного регулювання медичного забезпечення дітей в

Білорусі, Казахстані та Норвегії свідчить, що сучасні тен0

денції захисту прав дітей в зазначеній сфері суспільних

відносин спрямовані на максимальне врахування положень

Конвенції ООН про права дитини з намаганням якнайкраще

забезпечити її інтереси.

Особливістю організаційних та правових механізмів

медичного забезпечення дітей Республіки Білорусь є дер0

жавний характер надання медичної допомоги, спрямо0

ваність правових норм на охорону прав дітей.

Організаційні та правові механізми медичного забезпечен0

ня дітей Республіки Казахстан спрямовані на забезпечення

визнання пріоритету охорони дитинства серед інших напрямів

розвитку системи ОЗ, врахування прав дітей на користування

сучасними і ефективними послугами системи ОЗ. Стратегічне

планування є головним методом планування розвитку та до0

сягнення належних результатів в сфери ОЗ дитинства.

Механізми державного управління, які регулюють пи0

тання захисту прав дітей при наданні їм медичної допомоги

Королівства Норвегія, спрямовані на досягнення найвищих

стандартів медичних послуг для дітей, забезпечення макси0

мальною мірю прав дитини0пацієнта та дієвого державного

контролю за додержанням цих прав.

Перспективи досліджень у сфері вивчення закордон0

ного досвіду механізмів державного регулювання медич0

ного забезпечення дітей полягають у подальшому вив0

ченні тенденцій забезпечення прав дітей на доступ до

найбільш досконалих послуг системи ОЗ та захист прав0

дітей пацієнтів з метою використання найкращих при0

кладів для побудови ефективної системи медичного за0

безпечення дитячого населення України.
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