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Шановний Олеже Степановичу!
За даними Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації
охорони здоров’я, сучасний стан здоров’я населення України характеризується
вкрай високими показниками захворюваності та смертності, низьким рівнем
тривалості життя, відсутністю можливості отримувати адекватну медичну
допомогу та має одні з найгірших показників у Європейському регіоні. Так,
захворюваність на серцево-судинні захворювання у п’ять разів перевищує
європейський рівень, на ішемічну хворобу серця – у сім разів, рак шийки матки
в українських жінок реєструють у три рази частіше, ніж у європейок. За даними
статистики, 1607 українців щодня помирають від хвороб. Україна не може
зупинити епідемії СНІДу і туберкульозу, які вже давно взяті під контроль у
більшості країн Європейського Союзу.
При цьому Україна має громіздку, неповоротку та вкрай неефективну
систему охорони здоров’я. За даними Світового Банку, кількість лікарів та
лікарняних ліжок на душу населення в Україні є одними з найвищих у світі.
Загальні витрати на охорону здоров’я складають понад 7,5% від ВВП країни, що
перевищує показники деяких країн ЄС. Понад 40% цих витрат українці змушені
сплачувати зі своєї кишені, а за рівнем неформальних платежів в медицині
наша країна є «лідером» в Європі. Медичні витрати є основною причиною
набутої бідності серед українських домогосподарств.
Це лише кілька фактів, які свідчать про тотальну неспроможність системи
охорони здоров’я виконувати свою роль у суспільстві. Єдиним способом змінити
ситуацію є негайна, радикальна і рішуча трансформація нинішньої
дисфункціональної системи охорони здоров’я.

Ми, спільнота пацієнтів, експертів та активістів переконані, що саме
сьогодні ми маємо унікальний шанс розпочати кардинальні зміни в системі
охорони здоров’я України, який ми не можемо втратити. Адже найгіршим
сценарієм розвитку подій є подальша консервація нинішнього стану системи
охорони здоров’я, що призведе до її повного занепаду та втрати життя та
здоров’я мільйонами українців.
13 червня 2014 року під час відкритого публічного громадського
обговорення проекту «Концепції побудови нової системи охорони здоров’я» ми
наголосили на гострій необхідності розробки чіткого бачення та програми
побудови в Україні системи охорони здоров’я сучасного європейського зразка.
25 червня нашими організаціями було ініційовано Круглий стіл «Вектор
реформування охорони здоров’я України», за результатами якого прийнято
рішення про створення стратегічної дорадчої групи експертів з охорони
здоров’я (далі – Групи), завданням якої стане розробка бачення та програми
побудови нової сучасної системи охорони здоров’я, а також написання та
супровід чіткого плану реформування системи охорони здоров’я України у
найближчі декілька місяців.
Робота такої Групи повинна відбуватися за ініціативи Уряду України, за
сприяння авторитетних міжнародних організацій і під контролем
громадськості, а також бути максимально публічною та відкритою на всіх
етапах. Саме такий підхід забезпечить сприйняття результатів роботи групи
суспільством і подальший успіх реформ.
Ми вважаємо, що розробка програмного документу для побудови нової
сучасної системи охорони здоров’я повинна відбуватися на принципах лідерства
держави в цьому процесі; відкритої можливості залучення на прозорих засадах
всіх зацікавлених сторін, а саме провідних національних та міжнародних
експертів та організацій, медичних працівників, громадських активістів;
максимальної публічності та суспільного діалогу.
Дотримання цих принципів у поєднанні з рішучістю зусиль сторін та
відкритістю суспільства до змін стане рецептом успіху в побудові нової
ефективної системи охорони здоров’я, навіть якщо процес перетворень
потребуватиме непопулярних заходів.
Після підписання економічної частини Угоди про асоціацію України і
Європейського Союзу, міжнародні інституції очікують від Уряду України чітких
кроків щодо запровадження ефективних реформ та готові надати відповідну
технічну та фінансову допомогу.
Саме тому просимо Вас, Олеже Степановичу, підтримати нашу ініціативу
та звернутися від імені Міністерства охорони здоров’я України з офіційними
запитами до провідних міжнародних організацій, що працюють у сфері охорони
здоров’я в Україні, а саме Світового Банку та Всесвітньої організації охорони
здоров’я щодо надання ними технічної підтримки процесу розробки
програмного документу для побудови нової системи охорони здоров’я в Україні.
Першими кроками такої співпраці повинні стати:

-

допомога в підготовці технічного завдання для розробки програмного
документу щодо побудови нової системи охорони здоров’я в Україні
допомога у формуванні критеріїв та процедур відбору експертів до
Групи, розробка формату та процедур її функціонування
участь у проведенні відкритого конкурсу для формування Групи
фасилітація процесу роботи Групи

Переконані, що саме такий крок підкреслить прагнення Міністерства
охорони здоров’я до справжніх процесів трансформації галузі, його відкритість
до співпраці з суспільством на шляху до позитивних змін у державі в світлі
євроінтеграційних прагнень України.
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