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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сьогоднішній день, в умовах соціально�політич�

ної ситуації, коли в країні ведеться війна, важлива роль

приділяється рівню здоров'я громадян України. Саме

тому ця багатоаспектна проблема національної систе�

ми охорони здоров'я, її ефективна організація, функ�

ціонування та державне регулювання привертає увагу

багатьох науковців. Зокрема одним із пріоритетних зав�

дань системи охорони здоров'я є державне управління

найчисленнішої ланки медичного персоналу — медич�

них сестер. Адже високий професіоналізм і раціональ�

не використання сестринських кадрів сприяє значному

покращенню якості, доступності та підвищенню еконо�

мічності надання медичної допомоги населенню, ефек�

тивному використанню ресурсів в охороні здоров'я й

профілактиці захворювань.
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У статті визначено поняття "медсестринство". Проведено грунтовне дослідження системи

державного управління медсестринства в Україні, на основі чого побудовано власний механізм.

Крім цього, розроблено та запропоновано модель державного управління медсестринства в

Україні та проаналізовано її нормативно!правове забезпечення.

The article defines the concept of nursing. A thorough study of public administration Nursing in

Ukraine, which is built on the basis of its own mechanism. In addition, the developed and the model

of governance of nursing in Ukraine and analyzes of regulatory support.

Актуальності набуває дослідження сучасного ста�

ну державного управління медсестринства в Україні та

розроблення шляхів перспективного розвитку. Важ�

ливість та необхідність дослідження даної тематики

полягає в тому, що відбувається активне формування

нормативно�правової бази в сфері медицини та не�

обхідність прискорення адаптації українського законо�

давства до європейських норм.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблема державного управління медсестринства

висвітлена в працях провідних відомих науковців та�

ких, як: М.В. Банчук, О.П. Волосовець, Т.І. Чернишен�

ко, О.М. Біловол, Н.Є. Дуб, М.Б. Шегедин, Н.О. Муд�

рик та інші
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Однак, не применшуючи вагомості внеску вказаних

учених і незважаючи на широкий спектр їх досліджень,

на сьогодні потребує більш детального дослідження

проблема державного управління системою розвитку та

реформування медсестринства в Україні.

Таким чином, актуальність дослідження визна�

чається об'єктивною потребою в реформуванні ме�

дичної галузі в Україні та недостатньою розроблені�

стю проблематики державного управління національ�

ною системою розвитку та реформування медсест�

ринства.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження сучасного стану дер�

жавного управління медсестринства в Україні та розроб�

лення шляхів перспективного розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Медичні сестри як в Україні, так і в зарубіжних краї�

нах — це найбільша та найпоширеніша категорія пра�

цівників сфери медицини. Сьогодні в медичній галузі

України працює близько 1 мільйона 58 тисяч праців�

ників, із них — 435,7 тисяч осіб середнього медичного

персоналу, з них 300,9 тис. (69,1%) — медичних сес�

тер, а це 45,8 % від усіх зайнятих в охороні здоров'я. В

Європі їх кількість сягає близько 5 млн. Саме тому без

державного регулювання та реформування медсестрин�

ства будь�які позитивні зміни в сфері медицини немож�

ливі.

Сестринська справа (медсестринство) за означен�

ням ВООЗ — це "складова частина системи охорони

здоров'я, яка спрямована на вирішення проблем індив�

ідуального та громадського здоров'я населення в мінли�

вих умовах навколишнього середовища" [6, с. 52]. Вона

відіграє важливу роль у реалізації соціальних, психо�

логічних, духовних заходів, спрямованих на поліпшен�

ня якості здоров'я та життя пацієнтів.

На сьогодні актуальності набуває проблема держав�

ного управління медсестринської діяльності в Україні.

Саме роль держави відіграє неабияку роль в формуванні

та розвитку медсестринства. Варто зауважити, що важ�

ливим етапом в розвитку медсестринства стало створен�

ня Асоціації медичних сестер України, яка налічує

близько 80 000 медичних сестер. Створена Асоціація

бере активну участь в процесі формування законодав�

чо�нормативної системи в сфері охорони здоров'я.

Державне управління медсестринства включає в

себе контроль якості медичної допомоги. У зв'язку із

цим Наказом МОЗ України № 752 від 28.09.2012 р. за�

тверджено "Порядок контролю якості медичної допо�

моги", основною метою якого є впровадження та орга�

нізації роботи щодо управління якістю медичної допо�

моги. Відповідно до цього документу, якість медичної

допомоги — це надання медичної допомоги та прове�

дення інших заходів щодо організації надання закла�

дами охорони здоров'я медичної допомоги відповідно

до стандартів у сфері охорони здоров'я [7, c. 1].

До шляхів контролю якості надання медичної до�

помоги можемо віднести:

— самооцінка медсестринства;

— експертна оцінка;

— аудит;

— атестація медсестер відповідно до вітчизняного

та міжнародного законодавства.

Контроль за якістю роботи медичних сестер здійс�

нюється за такими складовими:

— організація надання медичної допомоги;

— результати медичної допомоги;

— дотримання медичними сестрами обов'язків та

професійної етики;

— відгуки пацієнтів.

Рис. 1. Механізм державного управління медсестринської діяльності в Україні
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Зауважимо, що в системі державного управління

медсестринством вагому роль відіграло створення Ко�

ординаційної Ради з питань розвитку медсестринства,

основною ціллю якої є визначення пріоритетів в розвит�

ку медсестринства в контексті реформування галузі

охорони здоров'я. Так, Радою подано на розгляд до

парламенту такі документи, які містять нові погляди на

розвиток медсестринства в Україні, як: Закон про за�

гальнообов'язкове державне соціальне медичне стра�

хування, Закон про права медичного працівника та

пацієнтів та Медичний Кодекс.

Система державного управління медсестринства

включає в себе заходи з реформування як практики роз�

витку медсестринства, так і її наукового осмислення.

Основною ціллю державного управління є реформуван�

ня медсестринства, як автономної галузі системи охо�

рони здоров'я яка включає в себе як практичну ді�

яльність медичної сестри, так і медсестринську освіту.

На нашу думку, державне управління медсестрин�

ства — це узагальнена та систематизована діяльність

державних та приватних медичних установ, спрямова�

них на врегулювання проблем медсестринства за допо�

могою реалізації відповідних державних нормативно�

правових актів з метою забезпечення належного рівня

якості надання медичної допомоги.

Механізм державного управління медсестринської

діяльності в Україні представлений на рисунку 1 [2, с.

4].

Державне управління медсестринством здійснюєть�

ся на основі вітчизняної та міжнародної нормативно�

правової бази.

Основу державної політики реформування медсес�

тринства становлять відповідні статті Конституції Украї�

ни (ст. 27, 28; 43; 46; 49, 50 та інші), а також скоордино�

ваний з ними Указ Президента України "Про Концепцію

розвитку охорони здоров'я населення України"

№1313/2000 від 07.12.2000 р., де визначено шляхи роз�

витку охорони здоров'я. Зокрема у затвердженій Ука�

зом Концепції охорони здоров'я населення України, що

спрямована на реалізацію положень Конституції Украї�

ни та Законів України щодо забезпечення доступної

кваліфікованої медичної допомоги кожному громадя�

нинові України, на затвердження нових ефективних

механізмів фінансування та управління у сфері охоро�

ни здоров'я, передбачено реорганізацію системи управ�

ління у сфері охорони здоров'я [8, c. 1].

Важливим дороговказом у реформуванні медсест�

ринства потрібно вважати "Етичний кодекс професій�

ної етики Міжнародної Ради медсестер" (07.05.2007 р.),

де визначено основні обов'язки медичних сестер та пра�

вила їх поведінки. Зокрема, Кодекс визначає чотири

основні обов'язки: збереження здоров'я, запобігання

захворюванням, відновлення здоров'я та полегшення

страждань, що засновані на повазі до життя, гідності і

прав людини [1, c. 20].

Модель державного управління медсестринства в

Україні наведена на рисунку 2.

У системі державного управління медсестринства

першочергове завдання полягає у вдосконаленні нор�

мативно�правової бази, приведення чинного законодав�

ства до міжнародних норм та стандартів. Для ефектив�

ного управління медсестринською діяльністю, держа�

ва повинна враховувати міжнародний досвід.

Державне управління медсестринством може грун�

туватись на такій міжнародній нормативно�правовій

базі:

— Віденська декларація з сестринської справи (Ві�

день, 1988);

— Резолюція Асамблеї ВООЗ 42.27 42 Всесвітньої

асамблеї охорони здоров'я (1989 р.);

— Резолюція Асамблеї ВООЗ 36.11 36 сесії ВООЗ

(1983 р.);

— Резолюція WHA 54.12 54 сесії Всесвітньої асам�

блеї охорони здоров'я (2001 р.) та інші [3, c. 4].

Рис. 2. Модель державного управління медсестринства
в Україні
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Варто зауважити, що на сьогоднішній день стан нор�

мативно�правової бази з регулювання та управління

медсестринством не є досконалим і потребує допрацю�

вання.

Крім нормативно�правової бази, державне управ�

ління медсестринством включає в себе реформування

медичної освіти. Саме держава повинна забезпечити

надання ефективної освіти майбутнім медичним сест�

рам, адже якісна освіта є підгрунтям в розвитку медсе�

стринства в Україні. Вітчизняна медична освіта повинна

грунтуватися на європейських стандартах, де медична

сестра відіграє особливо важливу роль, а не просто по�

мічник лікаря, як це є в Україні.

Вагоме місце в системі державного управління мед�

сестринства належить інноваційно�технологічному за�

безпеченні галузі, адже на сьогоднішній день технології,

які необхідні для ефективної роботи медичної сестри,

перебувають в край занедбаному стані.

Державне управління медсестринством не можли�

ве без врахування результатів практичного досвіду і

напрацьованих на його основі рекомендацій органам

державного управління.

На нашу думку, ефективне державне управління

медсестринства можливе лише при здійсненні заходів

стосовно міжнародного співробітництва в медсест�

ринській справі та взаємодії з Міжнародною Радою ме�

дичних сестер. Необхідною умовою є запровадження

системи стандартизації в охороні здоров'я. На сьогодні

у зв'язку із розвитком менеджменту, важливим є про�

фесійна підготовка медичних кадрів у сфері управлін�

ня.

Саме такі етапи в державному управління медсест�

ринства призведуть до вдосконалення діяльності медич�

них сестер та ефективності медичного обслуговування.

ВИСНОВКИ
Із вищесказаного можемо зробити висновок, що

вітчизняна система державного управління в медсест�

ринстві грунтується і обмежується тільки на законотвор�

чому рівні. Однак на сьогодні роль держави в медицині

потребує кардинальних змін. Держава повинна бути га�

рантом і захисником прав та інтересів кожної людини.

Механізм державного управління в медсестринстві

являє собою складну проблему, яка потребує комплек�

сного розв'язання та дослідження. Це сприятиме по�

слідовному вирішенню цілої низки специфічних завдань.

Тільки комплексне впровадження та використання за�

пропонованих етапів державного управління в медсе�

стринстві забезпечить ефективний її розвиток та вдос�

коналення.
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