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Звернення громадських організацій до Президента
України щодо саботажу Головою парламентського
Комітету Ольгою Богомолець медичної реформи
Шановний пане Президенте!
Ми, представники громадських та пацієнтських організацій, українці з
активною громадянською позицією, дякуємо Вам та всій депутатській фракції
партії «Блок Петра Порошенка» за підтримку медичної реформи. Завдяки Вашій
принциповій позиції на Національній раді реформ та конструктивній роботі
фракції, став можливим розгляд українським Парламентом урядового пакету
законопроектів, який покликаний назавжди змінити систему охорони здоров’я
України. Сьогодні медична реформа стала ТОП-темою у суспільстві, викликала
неабиякий резонанс серед ключових українських та міжнародних експертів,
медичної спільноти, серед урядовців, політиків, і простих громадян України.
Очевидно, що медична реформа є надзвичайно затребуваною та найбільш
очікуваною у нашому суспільстві. Саме сьогодні настав історичний час для
зміни цієї системи.
Завдяки об’єднанню зусиль Вашої фракції та конструктивних сил
Парламенту, а саме фракції “Народний Фронт”, “Самопоміч” та деяких окремих
народних депутатів, вдалося зробити перший в історії України крок на шляху до
впровадження медичної реформи. Голоси, віддані за законопроект №6327 дали
старт медичній реформі, яка, ми сподіваємось, успішно буде ухвалена
Верховною Радою України у другому читанні вже через два тижні. Вчора вся
країна переконалася, що медична реформа здатна об’єднати прогресивні сили
українського Парламенту, які прагнуть змін для українського пацієнта,
незважаючи на популістичні і відверто неправдиві заяви низки народних
депутатів.
Хочемо зазначити, що наразі медична реформа все ще є під загрозою.
Адже затягування розгляду медреформи до другого читання і поставлена Вами
задача прийняти в цілому пакет законопроектів 6327 та 6329 до літніх канікул
через деструктивну, маніпулятивну та відверто неправдиву позицію окремих

депутатів може бути провалена.
Так, наразі позиція Голови профільного парламентського Комітету може
звести нанівець усі зусилля із впровадження медичної реформи.
Ольга Вадимівна Богомолець, яка посідала почесне третє місце в
передвиборчому списку БПП та делегована парламентською фракцією партії
БПП на посаду Голови Комітету з питань охорони здоров'я, зробила все
можливе, щоб реформа не відбулася. Ми щиро здивовані популістською та
безвідповідальною позицією Голови профільного Комітету, позицією,
аналогічною з основними опонентами будь-яких змін в системі охорони
здоров’я в країні, якими є ВО “Батьківщина”, політична партія “Опозиційний
блок” та Радикальна партія Олега Ляшка. Найбільш абсурдним є те, що Голова
профільного Комітету, врозріз із позицією фракції, виступає проти
впровадження реформи, за яку сама повинна боротися та нести відповідальність.
Незважаючи на те, що Ольга Вадимівна мала всі можливості для конструктивної
співпраці та доопрацювання урядових законопроектів, вона не з'являлася на
засідання парламентської групи, де у кожного депутата були всі можливості
внести свої зауваження до текстів законопроектів.
Під час голосування у залі Верховної Ради України, пані Богомолець
популістськими та неправдивими тезами ввела в оману частину народних
депутатів, чим поставила під ризик старт медреформи.
Реформа системи фінансування медицини прозора та зрозуміла, вона
відкриває прямі виплати за лікування українців за єдиними для всіх умовами і
покликана нарешті забезпечити пацієнта гарантованим безоплатним пакетом
медичних послуг, а українського лікаря - гідною зарплатою.
Своїми діями голова Комітету охорони здоров’я наразі дискредитує
позицію фракції, прямо саботує Вашу позицію як Президента та гаранта
Конституції, та що найголовніше – прирікає всю країну на подальше жалюгідне
існування в умовах брехливої та розваленої медичної системи. Ми переконані,
що заговорювання медичної реформи сьогодні - це безсоромна техніка, яка
покликана провалити цю реформу. І використовують її ті особи, які звикли
наживатися на тотальній корупції, що існує в системі охорони здоров’я роками!
Ми вважаємо, що така людина не має жодного морального права далі
очолювати Комітет з питань охорони здоров’я Верховної Ради України Комітет, мета якого - ініціювати реформу охорони здоров’я, а не її блокувати.
Просимо Вас, пане Президенте, звернутися до керівництва фракції БПП із
вимогою відкликати Богомолець Ольгу Вадимівну з посади Голови
парламентського комітету якомога скоріше.

Популізм та невігластво — головні вороги тієї нової країни, яку ми
будуємо спільно.
Просимо Вас, Петре Олексійовичу, взяти цю надважливу реформу для
кожного українця під особистий контроль і не дати окремим народним
депутатам знівелювати зусилля урядовців, народних депутатів та громадських
організацій.
З повагою та вдячністю за Вашу проактивну позицію щодо реформування
сфери охорони здоров’я.
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