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складаються із сімейного лікаря, акушерки, 

медсестри, психолога та фармацевта, які що-

денно відвідують населені пункти для надання 

консультацій та базових медичних послуг.

У Бахмутському районі, мобільна бригада у 

складі акушерки та  психолога відвідує відда-

лені локації разом із сімейними лікарями місце-

вої системи ПМСД.

В місті Станиця Луганська MdM проводить гру-

пові та індивідуальні консультації з ПЗПСП для 

приймаючої громади та для тих, хто приїжджає 

з НПУТ.

У Луганській та Донецькій областях, як на під-

контрольній та непідконтрольній уряду тери-

торіях, MdM сприяє розвитку системі охоро-

ни здоров’я, надаючи гуманітарну підтримку в 

тому числі у сфері протидії розповсюдженню 

Covid-19:

• Постачання медичного обладнання, ме-

дикаментів та витратних матеріалів до

закладів охорони здоров’я первинної та

вторинної ланки у Луганській та Доне-

цькій областях (ПУТ). А також постачан-

ня екстреного медичного обладнання до

ключових медичних установ на непід-

контрольній уряду території Луганської

області.

• Навчання та супервізійний супровід для

представників медичного сектору у сфе-

рі СРЗ, ПЗПСП, ГОН та Covid-19.

• Інституалізація знань, започаткування

спільноти практичних спеціалістів шля-

хом партнерства з освітніми закладами

задля передачі знань. Зміцнення та роз-

ширення можливостей громад.

ПРО MDM
Організація «Лікарі світу» (MdM) є незалежним 
міжнародним об’єднанням активістів, які нада-
ють допомогу, збирають свідчення та сприя-
ють суспільним змінам. 

MdM виступає за світ, в якому немає перешкод 
у доступі до медичних послуг, світ, в якому 
право на здоров’я визнано фундаментальним 
правом людини.

«Médicos del Mundo» та «Ärzte der Welt» є 

іспанським та німецьким підрозділами між-
народної мережі організації «Лікарі світу», які 
суспільно реалізують програми з надання гу-
манітарної допомоги у Луганській та 
Донецькій областях в Україні.

У квітні 2015 року організація «Лікарі світу» 
розпочала гуманітарну місію на сході України 
з метою забезпечення доступу до медичних 
послуг для найбільш вразливих категорій на-
селення, зокрема для людей похилого віку та 
тих, хто страждає на хронічні хвороби.

Однією з головних задач MdM є вчасне на-
дання населенню якісних послуг у сфері 
Первинної медико-санітарної допомоги 
(ПМСД), охорони сексуального та 
репродуктивного здоров’я (СРЗ), психічного 
здоров’я та психосоціальної підтримки 
(ПЗПСП), а також протидії гендерно-
обумовленому насильству (ГОН).

На території Луганської та Донецької областей 
MdM надає підтримку найбільш вразливим 
громадам через застосування підходу 
мобільних бригад вздовж лінії розмежування, 
де систему охорони здоров’я було 
пошкоджено внаслідок збройного конфлікту.

У Севередонецькому та Щастинському райо-
нах допомогу надають 2 мобільні бригади, що 
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Перетворення, що відбуваються в системі охо-
рони здоров’я, впливають на доступ потерпіло-
го від конфлікту населення до медичних послуг. 
Хоча реформи спрямовані на оптимізацію об-
межених ресурсів, необхідна ретельна оцінка 
змін, що відбуваються. Важливо розуміти, яка 
поточна ситуація у сфері охорони здоров’я на 
території Луганської та Донецької областей, які 
складнощі, викликані конфліктом, досі існують у 
заявлених регіонах та як реформування сфери 
охорони здоров’я впливає на надання медичної 
допомоги населенню, яке постраждало від кон-
флікту. Завдяки всебічному погляду на ситуацію 
з охороною здоров’я можливо ефективно запов-
нити прогалини і задовольнити наявні потреби.

Аналіз бар’єрів до доступу до якісних послуг 
охорони здоров’я (ПМД) демонструє, що це є 
прямими наслідками конфлікту:
•	 Дефіцит лікарів на первинній ланці та спе-

цифічні демографічні показники медичного 
персоналу Луганської та Донецької облас-
тей (у більшості своїй це особи пенсійного 
та передпенсійного віку);

•	 Зруйнована інфраструктура;
•	 Перебої електро- та водопостачання, про-

блеми з інтернетом, у деяких населених 
пунктах відсутність мережі — це передусім 
проблеми сільської місцевості;

•	 Відсутність аптек, аптечних пунктів у насе-
лених пунктах поблизу лінії розмежування;

•	 Демографічний склад більшості населен-
ня у Луганській та Донецькій областях це 
люди 60+, що вимагає додаткової медичної 
уваги;

•	 Вплив наслідків конфлікту на стан психіч-
ного здоров’я населення, що знижує мож-

ливість отримання якісних результатів, 
яких вимагає реформа охорони здоров’я, 
оскільки поточна ситуація приводить до:
	▶ Неможливості залучати кваліфікований 

медичний персонал у Луганській та До-
нецькій областях;

	▶ Перевантаження та вигоряння серед 
персоналу первинної медичної допомоги;

	▶ Неможливості ефективно реалізову-
вати Державні програми, а саме: Про-
граму «Доступні ліки» та телемедицину, 
оскільки національний та регіональні 
уряди не надають достатньої підтрим-
ки для зниження тиску на охорону здо-
ров’я у зонах, що страждають від кон-
флікту, наприклад:
-	 Значне підвищення оплати праці ме-

дичних працівників;
-	 Доплати до заробітної плати за тяж-

кі умови праці на територіях, що 
уражені конфліктом та сільській міс-
цевості, де громадський транспорт 
обмежений;

-	 Державні програми залучення квалі-
фікованих медичних працівників до 
роботи на території, що постражда-
ла від конфлікту;

-	 Перехідні періоди для адаптації реа-
лізації реформ до реалій регіону;

Тягар вищезазначених проблем, що лежать на 
системі охорони здоров’я, стає ще важчим у 
зв’язку з наслідками пандемії Covid-19 у регіоні.

Фактори, що зазначені у цьому документі, де-
монструють, що постраждалі від конфлікту те-
риторії потребують додаткової підтримки від 
уряду у реалізації реформи охорони здоров’я.

РЕЗЮМЕ
НАСТУПНИЙ ДОКУМЕНТ МАЄ НА МЕТІ ПРОАНАЛІЗУВАТИ ПРОБЛЕМИ НА РІВНІ 
ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НА ТЕРИТОРІЯХ, ЩО ПОСТРАЖДАЛИ ВІД 
КОНФЛІКТУ У ДОНЕЦЬКІЙ ТА ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ (ПУТ), ЯКІ СПРИЧИНЕНІ 
НАСЛІДКАМИ КОНФЛІКТУ НА ТЛІ РЕАЛІЗАЦІЇ РРЕФОРМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, А 
ТАКОЖ ВИКЛИКИ, ЩО ПОСТАЛИ ПЕРЕД КРИХКОЮ СИСТЕМОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
У ЗВ’ЯЗКУ З РЕАЛІЗАЦІЄЮ ЦІЄЇ РЕФОРМИ.
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На територіях, що постраждали від конфлікту, 
будь-які перетворення справляють величезний 
вплив на доступ до базових послуг. Реформа 
охорони здоров’я, започаткована у 2018 році, 
розгортається в Україні у всіх областях, не маючи 
жодних винятків та корегувань специфічних 
для ПУТ, не зважаючи на важку ситуацію з 
системою охорони здоров’я у регіоні. Тоді як 
перетворення, що були започатковані реформою 
охорони здоров’я, мають на меті оптимізацію 
обмежених ресурсів застарілої пострадянської 
системи охорони здоров’я (модель Семашко) та 
трансформацію моделі фінансування медичних 
послуг, були вкрай необхідними, але зараз 
необхідно провести повторну оцінку нової 
системи та спостерігати за перетвореннями, 
які вимагають суттєвих корегувань. До того ж, 
будь-які програми у сфері охорони здоров’я 
в обох постраждалих від конфлікту областях 
повинні будуватися на комплексному аналізі 
конкретних факторів, що впливають на 
доступ до охорони здоров’я на територіях, що 
постраждали від конфлікту, як, наприклад, це 

було продемонстровано під час реагування 

на COVID-19. Порушення роботи системи 

перенаправлень в регіоні, руйнування, яких 

зазнала цивільна інфраструктура, послаблена 

система транспортування пацієнтів разом з 

великими відстанями та поганим станом доріг, 

нестача медичних працівників та недостатнє 

охоплення невідкладною допомогою – все 

це поглибило вразливість системи охорони 

здоров’я під час пандемії COVID-19 та ще більше 

зменшило можливості для населення мати 

доступ до послуг з охорони здоров’я.

Цей документ, по-перше, аналізує наслідки, 

спричинені конфліктом на доступ до 

послуг з охорони здоров’я (1) та специфічні 

фактори, що впливають на якість послуг з 

охорони здоров’я на територіях Донецької 

та Луганської областей, що постраждали від 

конфлікту, та пов’язані з реформою охорони 

здоров’я (2). MdM вважає, що обидві аспекти 

мають вплив один на одного, і таким чином, 

їх треба розглядати разом.

ВСТУП  

МЕТОДОЛОГІЯ
АНАЛІЗ, ЩО ПРЕДСТАВЛЕНО НИЖЧЕ, БАЗУЄТЬСЯ НА ОГЛЯДІ ЗАКОНОДАВЧИХ 
ДОКУМЕНТІВ, ОСТАННІХ ОЦІНЮВАНЬ, ЩО БУЛО ПРОВЕДЕНО МДМ У НАСЕЛЕННИХ 
ПУНКТАХ ПОБЛИЗУ ЛІНІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ, ДАНІ ПРО ЗАХВОРЮВАНІСТЬ, ЩО 
ЗБИРАЮТЬСЯ МДМ ЩОДЕННО ПІД ЧАС РОБОТИ МОБІЛЬНИХ БРИГАД ТА ЇХНЬОЇ 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТА ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ДЯІЛЬНОСТІ, НАЯВНИХ ОЦІНЮВАННЯХ ВІД 
ПАРТНЕРСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ІНТЕРВ’Ю З ПРЕДСТАВНИКАМИ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ ТА 
МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ЛУГАНСЬКОЇ ТА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ (ПУТ).
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1 НАСЛІДКИ, СПРИЧИНЕНІ 
КОНФЛІКТОМ, ДЛЯ 
ДОСТУПУ ДО ПОСЛУГ 
З ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

1.1.	Дефіцит	 лікарів	 на	 первинній	 ланці	 та	
велика	 кількість	 лікарів	 пенсійного	 та	
передпенсійного	віку.	У районах поблизу 
лінії розмежування, спостерігається де-
фіцит медичного персоналу (від 20% до 
40% в залежності від населеного пункту1), 
тоді як близько 60% наявних лікарів пер-
винної ланки є особами передпенсійного 
та пенсійного віку2. Деякі населені пунк-
ти, де працює MdM, взагалі не охоплені 
сімейними лікарями (з 14 медичних амбу-
латорій, за якими повинен бути постійно 
закріплений лікар первинної допомоги, 
три медичні амбулаторії взагалі не мають 
лікаря, у п’яти амбулаторіях лікар працює 
1-2 рази на тиждень)3. За даними опиту-
ваних представників громад у Луганській 

1 Згідно з даними, що надані Центрами первинної медико-санітарної допомоги (Попаснянський районний ЦПМСД, Станично-
Луганський ЦПМСД, ЦПМД Бахмутської Районної ради).
2 Там же.
3 Дані, зібрані MdM (ПУТ).
4 «Оцінка потреб в соціальній сфері та сфері охорони здоров’я в обраних громадах Донецької та Луганської областей», MdM, липень-
серпень 2020
5  Кластер здоров’я та з питань захисту, «Дослідження доступу до послуг з охорони здоров’я в Україні: з точки зори захисту та 
здоров’я», липень 2019
6  «Оцінка потреб в соціальній сфері та сфері охорони здоров’я в обраних громадах Донецької та Луганської областей», MdM, липень-
серпень 2020

області поблизу лінії розмежування най-
більш значущими ресурсами, пов’язаними 
зі здоров’ям та якістю життя, є відсутність 
медичних спеціалістів та медичних обсте-
жень (Мал. 1)4

1.2.	Зруйнована	 інфраструктура.	 35% цен-
трів первинної медико-санітарної допомо-
ги зазнали руйнувань або перебувають у 
непридатному стані через відсутність об-
слуговування, особливо у сільській місце-
вості5 . Більш того, згідно з результатами 
дослідження, проведеного MdM6, 57,9% 
ЗОЗ поблизу лінії розмежування у По-
паснянському, Станично-Луганському та 
Бахмутському районах були пошкоджені 
внаслідок конфлікту, 94,7% – потребують 

Малюнок	1.	Найбільш значні ресурси, яких бракує, пов’язані зі здоров’ям та якістю життя, на думку членів громади.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

80,86%Безкоштовна/недорога стоматологічна допомога

96,52%Медичні працівники

74,97%Медичний гляд

59,57%Транспортування

56,76%Психологічна допомога

31,86%Безкоштовна/недорога медична допомога

24,77%Медична освіта

22,36%Аптека

9,64%Доступ до субсидованих ліків

6,02%Постачальники первинної допомоги

2,01%Інше

1,74%Двомовні послуги (Укр/Рос)
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відновлення7. Фізичний доступ до закладів 
охорони здоров’я уздовж лінії розмежу-
вання залишається ключовою проблемою 
через обмежений рух громадського тран-
спорту, пошкодження дорожньої інфра-
структури. 52% ВПО, що проживають у 
селах, повідомили, що відсутність громад-
ського транспорту не дає їм можливості 
відвідувати медичні установи, у порівнянні 
з 36% у міських районах8.  

1.3.	Перебої	 електро-	 та	 водопостачання,	
проблеми	 з	 інтернетом,	 у	 деяких	 насе-
лених	 пунктах	 відсутність	 мережі	 –	 це	
передусім	 проблеми	 сільської	 місце-
вості, і вони залишаються невирішени-
ми. Обстріли об’єктів критичної цивільної 
інфраструктури продовжують спричиняти 
перебоїв у наданні послуг, унаслідок чого 
значна кількість людей позбавлена досту-
пу або має обмежений доступ до води, 
санітарії, електроенергії та опалення. Пе-
ребої з водопостачанням трапляються 
частіше в Луганській області за межами 
Луганська, де 40-50% респондентів по-
відомили про обмежений доступ до води 
чи її повну відсутність.9 За відсутності ста-
більного доступу до мережі Інтернет, ЗОЗ 
не в змозі користуватися електронною 
системою обліку карток пацієнтів, призна-

7  Там же.
8  REACH, ‘Humanitarian Trend Analysis in GCA’, 2020.
9  REACH, Humanitarian Trend Analysis, 2020
10  REACH, ‘Protection Assessment of Isolated Settlements’, February 2019.
11  Humanitarian Needs Overview, Ukraine, 2021

чати безкоштовні ліки, що надаються най-
більш вразливим державою за системою 
eHealth та робити перенаправлення.

1.4.	 Відсутність	аптек,	аптечних	пунктів	у	на-
селених	 пунктах	 поблизу	 лінії	 розмеж-
ування.	 Відповідно до оцінки REACH, 
проведеної в 2019 році в ізольованих насе-
лених пунктах, 100% (16) населених пунк-
тів не мали ані аптек, ані медичних пунк-
тів, в яких вони могли б отримати медичну 
допомогу.10 Згідно з проведеним MdM у 
березні 2019 року у постраждалих райо-
нах Луганської області (ПУТ) Оцінюванням 
аптек, лише у 33% з локацій є аптека чи 
аптечний пункт. Більш того, 31% населе-
них пунктів продовжують існувати без ап-
теки чи доступу до медикаментів, 67% не 
мають доступу до транспорту, щоб купити 
медикаменти в інших локаціях. У серед-
ньому відстань, яку треба долати на тран-
спорті, становить 9,8 км (Мал. 2).

1.5.	Населення	похилого	віку	у	Донецькій	та	
Луганській	 областях,	 що	 потребує	 до-
даткової	 медичної	 уваги. Люди старше 
65 років становлять понад третину (37%) 
постраждалих людей, які потребують гу-
манітарної допомоги, та 41% в ізольованих 
населених пунктах11. Це найвища частка 
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Малюнок	2.	Відстань до аптеки (для локації, де немає транспорту)*

Distance	to	the	pharmacy	(for	location	without	transport)

*  Оцінювання стану аптек 
у вразливих населених 
пунктах на території, що 
постраждала від конфлікту, 
Луганська область (ПУТ), 
проведене MdM у березні, 
2021 р.

Малюнок	3.		Відповідно до «Оцінки потреб в соціальній сфері та сфері охорони здоров’я в обраних громадах Донецької 
та Луганської областей», що була проведена MdM, липень-серпень 2020

Медична	інфраструктура

Серед	закладів	
охорони	здоров’я:

•	 57.9% пошкоджені  
у наслідок конфлікту, 94.7% 
потребують ремонту 

•	 84.2% мають доступ до во-
допостачання, проте, тільки 
47.4% мають достатню кіль-
кість місць для миття рук

•	 47.4%	доступні для людей 
з обмеженими можливостя-
ми, проте, 100% туалетів не 
доступні 

•	 31.6% мають аптеку учасни-
цю програми «Доступні ліки»

•	 63.2%  надають послуги 
у рамках медичної реформи 

•	 57.9% надають безкоштов-
ний доступ до лабораторної 
діагностики

•	 36.8% мають доступ  
до локальної служби ЕМД

•	 # надавачів послуг  
коливалася від 0.13	до 10.00	
на 1 тис населення

людей похилого віку, які потребують під-
тримки в умовах гуманітарної кризи у сві-
ті.12 Населення старше за середній показ-
ник по Україні, тому що люди похилого віку 
є менш мобільними та є менша вірогід-
ність того, що вони залишать свої домівки 
на противагу їхнім дітям, значна кількість 

12  Там же.
13  Там же.

яких переїжджали до міст у пошуках без-
пеки та працевлаштування13. На додаток, 
згідно з медичними даними MdM, понад 
70% пацієнтів, що звертається за допомо-
гою, це люди віком старше 60 років, 25% 
пацієнтів – люди з особливими потребами, 
з них понад 35% –  ті, що мають трудно-
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щі з рухом. Більшість бенефіціарів мають 
принаймні одне хронічне захворювання 
(головним чином гіпертонію або інші серце-
во-судинні захворювання,) та потребують 
постійного медичного нагляду.14

1.6.	Вплив	 на	 психічне	 здоров’я	 людей,	 що	
постраждали	 від	 конфлікту.	 У 70% лю-
дей, які проживають у межах 20 кіломе-
трів від «лінії розмежування», спостері-
гаються ознаки психологічного стресу та 
емоційних проблем15. Водночас близько 
30% сімей, що проживають на підкон-

14  MdM data analysis, 2020
15  Humanitarian Response Plan, 2021
16  REACH, Humanitarian Trend Analysis, 2020
17  Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2021 р. № 133
18  Постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. № 1117
19    Постанова Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 р. № 66

трольній уряду території (ПУТ), повідом-

ляють, що не мають доступу до послуг з 

охорони психічного здоров’я, а 42% заяв-

ляють, що не знали про доступність таких 

послуг (більшість з таких респондентів 

проживає у сільській місцевості)16 .Станом 

на сьогодні більшість доступних психосо-

ціальних послуг надаються гуманітарними 

акторами. Послуги з охорони психічного 

здоров’я, що надають державні служби 

дуже обмежені та часто недоступні для 

громад на «лінії розмежування». 

ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ 
НА ЯКІСТЬ НАДАННЯ 
ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ 
ДОПОМОГИ (ПМД), 
ПОВ’ЯЗАНІ З РЕФОРМОЮ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я: 

2.1.	Фактори,	 пов’язані	 з	 оплатою	 за	 утри-
мання	ЗОЗ:

•	 Відсутність	 гідного	 підвищення	 базової	
капітаційної	 ставки.	 Базова капітаційна 
ставка – це тариф на медичні послуги з на-
дання ПМД за обслуговування одного паці-
єнта, що подав декларацію про вибір лікаря, 
який надає первинну медичну допомогу.17 
На її основі відбувається фінансування пер-
винної медичної допомоги. Розмір капітаці-
йної ставки, включає увесь спектр видатків 
для надання медичної послуги: працю ліка-
ря, працю медичної сестри, працю іншого 
персоналу, витратні матеріали, амортиза-
цію медичного обладнання, видатки на ор-

ганізаційні цілі. У 2018 році базова капітаці-
йна ставка становила 370 грн. Додатково, 
застосовувався корегувальним коефіцієнт 
залежно від вікової групи пацієнтів. Таким 
чином був дохід ЗОЗ сформований (Порів-
няльна таблиця 1). У 2020 році базова ка-
пітаційна ставка була встановлена на рівні 
600,48 грн.18 , але корегувальні коефіцієнти 
теж було змінено, таким чином дохід ЗОЗ 
залишився на рівні 2018 року. Лише з 1 ли-
стопада 2020 року відбулося підвищення 
капітаційної ставки до 651,06 грн.19, що за-
галом не дуже вплинуло на ситуацію із ЗОЗ 
(Порівняльна таблиця 1). У той же час міні-
мальна заробітна плата поступово зростала 
за ці роки: 01.01.2020 на 11,6 %, з 4173 грн. 

2
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до 472320 грн., а 01.01.2021 р. до 6000 грн.,21 
що на 27,04 % більше у порівнянні з почат-
ком минулого року. Це означає, що ціни на 
витратні матеріали та заробітня платня у на-
селення зростають, а капітаційна ставка не 
враховує такі показники. Таким чином, по-
нижуючи фінансові можливості медичного 
закладу щодо самозабезпечення та оплати 
праці персоналу.

20  ЗУ «Про державний бюджет на 2020 рік»
21  ЗУ «Про державний бюджет на 2021 рік»

•	 Застосування	 понижувального	 коефі-
цієнта	у	випадку,	коли	лікар	перевищує	
рекомендовану	 кількість	 пацієнтів. Ре-
форма запропонувала поняття оптималь-
ної кількості пацієнтів на одного лікаря на 
рівні первинної медичної допомоги: 1800 
пацієнтів на одного лікаря загальної прак-
тики — сімейного лікаря; 2000 осіб на од-
ного лікаря-терапевта; 900 осіб на одного 

Порівняльна	таблиця	1:	

КАТЕГОРІЇ
2018	—	2019

2020

з 1 січня до 31 жовтня 
2020 року)

2020-2021

(з 1 листопада 2020 
р. до 31 грудня 2021 

року)

Коефіцієнт Оплата Коефіцієнт Оплата Коефіцієнт Оплата

від 0 до 5 років 4 1480.0 2.465 1480.18 2.465 1606.19

від 6 до 17 років 2.2 814.0 1.356 814.25 1.356 883.56

від 18 до 39 років 1 370.0 0.616 369.90 0.616 401.38

від 40 до 64 років 1.2 444 0.739 443.75 0.739 481.5

понад 65 років 2 740.0 1.232 739.79 1.232 802.77
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лікаря-педіатра.22 Якщо рекомендований 

ліміт перевищено, система застосує «по-

нижувальний коефіцієнт» до капітаційної 

ставки. Наприклад, якщо перевищення ре-

комендованого ліміту не більше 10% — на-

рахування коштів медзакладу здійснюва-

тиметься з розрахунку 401,38 грн на одну 

особу на рік, проте без врахування вікових 

коефіцієнтів. Якщо кількість підписаних 

декларацій перевищує рекомендовану на 

більше, ніж 10 % — кошти нараховуються 

без урахування віку пацієнтів, проте із за-

стосуванням понижувальних коефіцієнтів: 

понад 110% до 120% – 321,23 грн.; понад 

120% до 130% – 241 грн.; понад 130% до 

140% –160,29 грн.; понад 140% до 150% — 

80,14 грн.; понад 150% — кошти від НСЗУ 

не нараховуються.23 Ця система має на 

меті забезпечити доступ пацієнтів до кон-

сультацій та їхню якість. Але в умовах, коли 

система охорони здоров’я постраждала 

від конфлікту, цей механізм не підходить: у 

зв’язку з недостатністю лікарів ПМД на те-

риторії Луганської та Донецьких областей, 

лікарі вимушені укладати договори понад 

22  Наказ МОЗ від 19.03.2018 № 504
23  Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2021 р. № 133

встановлений ліміт, щоб надати населенню 

принаймні мінімальний доступ до медичних 

послуг. У такому разі, до них застосовуєть-

ся понижувальний коефіцієнт, що значною 

мірою впливає на дохід медичного закладу. 

Наприклад, у КНП «Попаснянський район-

ний центр первинної медико-санітарної до-

помоги» у 35% лікарів укладено договори 

понад встановлений ліміт. 

•	 Капітаційна	 ставка	 не	 відображає	

складнощів,	 що	 пов’язані	 з	 важкістю	

роботи	 на	 територіях,	 що	 постраждали	

від	конфлікту	та	не	передбачає	викори-

стання	коригувального	коефіцієнта. Ка-

пітаційний тариф єдиний для усіх регіонів 

України, згідно з законодавством України є 

можливості введення «коригувального ко-

ефіцієнта», який надасть змогу підвищити 

капітаційну ставку у зв’язку зі специфічним 

навантаженням, яке пов’язане з роботою 

у сільській місцевості, що постраждала від 

конфлікту. Проте законодавством перед-

бачений коригувальний коефіцієнт, який 

має застосовуватись залежно від ризиків, 
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обумовлених роботою, статевою та віко-
вою структурою пацієнтів, особливостями 
місцевості їх проживання, що ускладнюють 
умови надання допомоги. На сьогодні ко-
ригувальний коефіцієнт 1,25 закріплений 
лише для гірської місцевості.24 Тобто не 
береться до уваги ситуація, що склалася у 
регіонах, постраждалих від конфлікту, де 
згідно з Індексом вразливості України, роз-
робленим ПРООН, місцева система охо-
рони здоров’я найбільше постраждала від 
конфлікту і є найбільш вразливою в Укра-
їні з точки зору наявності таких ресурсів, 
як лікарняні ліжка, медичне обладнання та 
медичний персонал.25 Багато з кваліфікова-
них медичних працівників залишили Луган-
ську та Донецьку області через небезпеку. 
Ті, хто залишається, часто стикається з не-
ймовірним тиском продовжувати надання 
послуг, незважаючи на обмежені ресурси, 
нестачу базового обладнання, погіршен-
ням інфраструктури охорони здоров’я та 
браком можливостей для підвищення про-
фесійних знань26. У громадах поблизу «лінії 
розмежування» робота медичних праців-
ників, окрім інфраструктурних складно-
щів, ускладняється підвищеним рівнем 
небезпеки та загальним психологічним 
вигоранням. 

•	 Коефіцієнти	капітаційної	ставки	не	відо-
бражають	рівень	зусиль,	необхідний	при	
роботі	 з	 пацієнтами	 з	 хронічними	 ста-
нами,	 та	 не	 мотивує	 лікарів	 працювати	
з	 пацієнтами	 з	 хронічними	 хворобами. 
Згідно з Дослідженням «Оцінка поведінки 
провайдерів первинної медичної допомоги 
у відповідь на введення капітації»27, послу-
гами ПМД найчастіше користуються паці-
єнти з хронічними захворюваннями (напри-
клад, серцево-судинні та діабет). Наразі 
коефіцієнт капітаційної ставки визначаєть-

24  Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2021 р. № 133
25  UNDP, ‘COVID-19: Ukraine Compounded Vulnerability Index’, 25 November 2020.
26  Humanitarian Needs Overview, Ukraine, 2021
27 http://healthreform.in.ua/wp-content/uploads/2020/06/PHC_assessment_report.pdf
28  СПЕЦИФІКАЦІЇ ТА УМОВИ ЗАКУПІВЛІ ЗА ПРОГРАМОЮ МЕДИЧНИХ ГАРАНТІЙ НА 2021 РІК (https://nszu.gov.ua/vimogi-pmg-2021)
29 https://nszu.gov.ua/vimogi-pmg-2021

ся на основі лише віку пацієнта, але рівень 
зусиль, що пов’язаний з певними хронічни-
ми захворюваннями, повинен також відо-
бражати це. Тоді така оплата відповідала 
б затраченим зусиллям лікарів на ведення 
пацієнтів і стимулювала медичний персо-
нал проводити відповідне лікування. 

•	 Система	 доплат	 за	 виконані	 показники	
якості. НСЗУ запропонувало запровади-
ти доплати лікарям за такі показники якості 
як низький відсоток госпіталізації пацієнтів 
із серцево-судинними захворюваннями, які 
при якісному наданні допомоги можуть ліку-
ватися вдома, а не в лікарнях, або за більший 
відсоток вакцинації дітей. Врешті такі показ-
ники частково потрапили до вимог надання 
ПМД28. Лише за вакцинацію від гострої рес-
піраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-COV-2, передбачені 
доплати за окремим пакетом фінансування29. 
Таким чином, наразі не існує індикаторів яко-
сті у системі, які б мотивували лікарів залуча-
тися до профоглядів, ведення вагітностей та 
хронічних захворювань, бо капітаційна став-
ка буде залишатися такою ж для усіх пацієн-
тів. Рівень заробітної плати працівників ПМД 
не залежить від їх виконання.

2.2.	 Відсутність	 механізмів	 для	 реалізації	
платежів,	пов’язаних	з	важкістю	роботи	
поблизу	 лінії	 розмежування,	 що	 внесе-
ні	постановою	КМУ	№	708	від	5	вересня	
2018	року. 5 червня 2019 року постановою 
КМУ № 468 було внесено зміни до Поста-
нови КМУ № 708 та встановлено щомісячну 
надбавку за роботу з особливими умовами 
праці у граничному розмірі 50 % від поса-
дового окладу працівникам державних і ко-
мунальних установ, закладів, організацій, 
які фінансуються з бюджету і розміщені в 
населених пунктах, що розташовані на лі-
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нії розмежування. Розмір надбавки вста-
новлюється керівником установи, закладу, 
організації в межах фонду оплати праці за 
погодженням із виборним органом первин-
ної профспілкової організації (профспілко-
вим представником). Це означає, що ме-
дичні установи повинні платити і надбавки 
з власних фондів заробітної платні, які фор-
муються відповідно до виплат НЗСУ, які не 
передбачають таких витрат. Додатково ре-
комендується органам місцевого самовря-
дування передбачати необхідні кошти уста-
новам, закладам, організаціям для виплати 
надбавки. Але на жаль, відповідно до про-
веденого опитування, жоден заклад ПМД 
такої підтримки не отримав30.

2.3.	Не	відповідність	статистичної	інформації	
фактичним	даним,	що	були	зібрані	на	те-
риторіях	поблизу	лінії	розмежування.	На-
приклад, у Попаснянському районі (нара-
зі частина увійшла до Сєвєродонецького 

30 Постанова Верховної Ради «Про зміни в адміністративно-територіальному устрої Луганської області, зміну і встановлення меж 
Перевальського і Попаснянського районів Луганської області» від 7 жовтня 2014 р., № 1693-VII.
31 https://nszu.gov.ua/e-data/dashboard/declar-stats
32 Постанова ВРУ «Про зміни в адміністративно-територіальному устрої Луганської області, зміну і встановлення меж Перевальського 
і Попаснянського районів Луганської області» від 7 жовтня 2014 року, № 1693-VII

району, що був сформований у липні 2020 
року як частина реформи адміністратив-
ного поділу України) відповідно до статис-
тичних даних нараховується 75 000 осіб, 
але фактично станом на травень 2021 року 
було підписано 35 020 декларацій31. На 
такі показники впливає декілька факторів, 
але основним є той, що у 2014-2015 роках 
було збільшено межі Попаснянського ра-
йону через передачу до нього міст, селищ, 
що підпорядковуються центрам на непід-
контрольній уряду території (НПУТ) Луган-
ської області (наприклад, Чорнухинська 
селищна рада Перевальського району).32  
Фактично медичну допомогу на цих тери-
торіях надавати неможливо, інформація 
щодо кількості мешканців відсутня, стан 
їх здоров’я невідомий. Проте розрахунок 
різноманітних статистичних показників 
відбувається з урахуванням НПУТ, відпо-
відно до кількості населення, що фактич-
но не відповідає дійсності, та в свою чергу 
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ускладнює можливість отримання об’єк-
тивної інформації щодо статистичних да-
них з охорони здоров’я.

2.4.	Обмежений	доступ	до	урядової	програми	
«Доступні	 ліки». Головними учасниками 
програми «Доступні ліки» у Луганській та 
Донецькій областях є аптеки державної 
власності «Фармація», приватні аптеки, зі 
свого боку не дуже активно погоджуються 
брати участь у програмі. Одним із аргумен-
тів приватних аптек є складність процеду-
ри, а також неврахування витрат аптеки 
на участь в програмі і логістичні розра-
хунки. Загалом, на одного клієнта, за про-
грамою «Доступні ліки», оформлення та 
видача ліків займає близько 10-15 хвилин, 
водночас, враховуючи перебої електропо-
стачання та інтернету, цей процес може 
зайняти більше часу. Серед оцінених насе-
лених пунктів MdM (ПУТ)33  у Станично-Лу-
ганському та Попаснянському районах 
статистика показує, що учасниками такої 

33  Pharmacy assessment among vulnerable settlements in the conflict-affected areas, Luhansk Oblast (GCA)
34  Там же.
35  Там же.
36  Наказ МОЗ України № 681 «Про затвердження нормативних документів щодо застосування телемедицини у сфері охорони 
здоров’я» від 10 жовтня 2015 року

програми є лише 47 % наявних аптек. Слід 
зазначити, що програма працює тільки в 
ліцензованих аптеках і тільки в таких на-
селених пунктах, як: Станиця Луганська, 
Попасна, Гірське і Щастя34. З 34 фармаце-
втичних установ 18 (53 %) не працюють за 
програмою35. Додатково процес усклад-
нюється фактичною відсутністю аптек чи 
аптечних пунктів у сільській місцевості. Це 
ускладнює фактичну можливість людей, 
що проживають там, отримати ліки безко-
штовно за програмою. 

2.5.	Складнощі	 у	 впровадженні	 телемеди-
цини. Згідно із законодавством України36  
головною метою телемедицини є поліп-
шення здоров’я населення шляхом за-
безпечення рівного доступу до медичних 
послуг належної якості. Телемедицина 
надає можливість отримати фахову кон-
сультацію вузькопрофільного спеціаліста 
з приводу діагнозу чи лікування, при цьо-
му скоротивши час на візити до лікаря. 
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Відповідно до оцінки, проведеної MdM у 
Луганській області (ПУТ),37 було виявлено 
наступні бар’єри: 
	▶ відсутність програмного забезпечення 

для підключення до онлайн-прийому 
пацієнтів; низьку якість інтернет-зв’яз-
ку та технічного обладнання; 

	▶ відсутність відповідних знань у медич-
ного персоналу щодо роботи з мо-
більним діагностичним комплексом та 
комп’ютерним обладнанням; 

	▶ питання щодо оплати телемедичних 
послуг, надання телемедичних послуг 
пацієнтам, які не уклали декларації про 
вибір лікаря з надання первинної ме-
дичної допомоги. 

Додатково, однією з перешкод впрова-
дження телемедицини є комплекс люд-
ських і культурних факторів. Деякі па-
цієнти і медичні працівники чинять опір 
застосуванню сучасних цифрових мо-
делей лікування, які відрізняються від 
традиційних підходів або місцевої прак-
тики. Інші не володіють достатньою обі-
знаністю в галузі використання методів 
телемедицини. 

2.6.	Низький	рівень	знань	населення	щодо	
гарантій,	 передбачених	 державою	 у	
сфері	 охорони	 здоров’я	 та	 механізму	
захисту	 прав	 пацієнтів. Відповідно до 
наших польових спостережень, серед 
населення у сільській місцевості побли-
зу «лінії розмежування» спостерігаєть-
ся досить низький рівень знань гарантій 
щодо медичного обслуговування, перед-
бачених реформою. Населення не розу-
міє роль сімейного лікаря, його повнова-
ження. У деяких населених пунктах, де 
працює MdM, пацієнти бачили свого лі-
каря лише при підписанні декларації, але 
фактично за весь період дії договору не 
контактували з ним, хоча їх стан здоров’я 
говорить про необхідність постійного ме-
дичного нагляду. Водночас багато паці-

37  Оцінка щодо стану телемедицини в обраних громадах Луганської області
38  За матеріалами Report “Round table: access the healthcare in Donetsk oblast: impact of COVID-19 pandemic”, December, 2020

єнтів не знають про перелік гарантованих 
послуг, безкоштовних медикаментів. Та-
ким чином, це дає можливість медичному 
закладу «економити» на наданих послу-
гах населенню. 

2.7.	 Вплив	 COVID-19. Внаслідок конфлікту та 
розділення регіону на ПУТ та НПУТ не зали-
шилось відділення реанімації для інфекцій-
них хворих, відсутня високоспеціалізована 
консультативна допомога інфекційним ста-
ціонарам. Створені відділення реанімації та 
інтенсивної терапії розгортаються здебіль-
шого у пристосованих приміщеннях та не 
укомплектовані фахівцями. У закладах охо-
рони здоров’я зберігається незадовільний 
санітарно-технічний стан приміщень, від-
сутність належної вентиляції, знезараження 
стоків. У Луганській та Донецькій областях 
відсутні умови для утилізації відходів, а пере-
дача їх у спеціалізовані підприємства є надто 
коштовною. Складною залишається ситу-
ація із забезпеченням киснем. Кисневі кон-
центратори малопотужні і не є ефективними 
для важких випадків кисневої недостатності. 
Використання кисневих балонів коштовне та 
потребує додаткового технічного персоналу. 
У Донецькій області наявні складнощі з об-
слуговуванням та ремонтом кисневого про-
воду внаслідок відсутності кваліфікованих 
фахівців та підприємств, що мають ліцензію 
на такі роботи. Гостро стоїть проблема з не-
достатністю фахівців. Не вистачає лікарів-ін-
фекціоністів, реаніматологів та ін. Потребує 
навчання середній медичний персонал. Не 
вистачає технічного персоналу. Працівники 
надто перевантажені, що позначається на 
якості роботи. Проблемою однопрофільних 
лікарень залишається відсутність забезпе-
чення консультативної допомоги інших фа-
хівців, як-от кардіолога, невропатолога, ен-
докринолога, та інших. У зв’язку з тим, що 
СOVID-19 дає тяжкий перебіг на тлі захво-
рювань серця, судин, ендокринної системи,  
консультування профільних фахівців є вкрай 
необхідним.38
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РЕКОМЕНДАЦІЇ: 

ОРГАНАМ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ: 
•	 Підвищити базову капітаційну ставку для провайдерів послуг первинної медичної допомоги, 

щоб зв’язати її з підвищенням мінімальної заробітної платні.

•	 Обмежити застосування понижувального коефіцієнта на територіях Луганської та Донецької 
областей на час конфлікту.

•	 Встановити додатковий коефіцієнт для закладів охорони здоров’я, розташованих у сільській 
місцевості, (1) за роботу в тяжких умовах у населених пунктах на лінії зіткнення (2) на території 
Донецької та Луганської областей.

•	 Юридично запровадити індикатори якості до системи оплати праці, таким чином створюючи 
систему мотивації, що базується на показниках ефективності та досягнення результатів 
медичними працівниками та якості надання послуг з охорони здоров’я.

•	 Запровадити державну програму із залучення спеціалістів до сільської місцевості на 
територіях Луганської та Донецької областей.

•	 Забезпечити механізми реалізації Постанови КМУ № 468 шляхом виділення додаткових 
коштів для забезпечення надбавки для працівників закладів охорони здоров’я, розташованих 
на лінії розмежування на території Донецької та Луганської областей. 

•	 Створити механізм моніторингу реалізації реформи охорони здоров’я, щоб уможливити 
запровадження змін та коригувань за необхідності.

•	 Переглянути узгодженість між положеннями реформи охорони здоров’я та технічного 
дизайну системи eHealth.

•	 Розпочати державну інформаційну кампанію щодо державних гарантії та прав пацієнтів.

•	 Розпочати державну інформаційну кампанію щодо важливості профілактичних оглядів для 
населення.

•	 Юридично визнати зобов’язання ЗОЗ надавати пацієнтам інформацію щодо переліку 
медичних послуг, що гарантуються державою та забезпечити вільний доступ до друкованої 
копії переліку зазначених гарантій у медичних закладах та їхніх структурних підрозділах.

 
Це підвищить рівень обізнаності населення щодо послуг з охорони здоров’я та 
важливості профілактичних оглядів.  

Це вдосконалить систему оплати праці та фінансування ПМД на лінії розмежування 
і таким чином покращить матеріальні умови праці медичних працівників на 
територіях, що постраждали від конфлікту, а також допоможе вирішити проблему 
нестачі медичного персоналу та покращить доступ постраждалого від конфлікту 
населення до лікарів первинної медичної допомоги.
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ОРГАНАМ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ: 
•	 Забезпечити людям з особливими потребами рівні можливості отримати доступ до медичних 

послуг відповідно до їх конкретних потреб.

•	 Вдосконалити мережу закладів охорони здоров’я з метою забезпечення доступу населення 
до послуг охорони здоров’я в ізольованих громадах. 

•	 Вдосконалити систему громадського транспорту з метою скорочення часу та витрат людей 
на проїзд до медичних закладів. Організувати соціальний транспорт на рівні ОТГ.

•	 Підтримувати розвиток у громадах віддаленого надання медичних послуг, наближаючи 
лікарів ПМД та спеціалістів з репродуктивного здоров’я до населення громад.

•	 Розглянути можливість запровадження соціального підприємництва для розвитку аптек та 
аптечних пунктів на рівні ОТГ у локаціях без доступу до аптек. Надання фінансових переваг 
аптекам, що надають доступ до державної програми «Доступні ліки».

•	 Запровадження мобільних аптек на територіях поблизу лінії розмежування.

•	 Підтримувати розвиток стабільного інтернет-зв’язку у локаціях, де зв’язок обмежений, а 
саме вздовж лінії розмежування.

•	 Тимчасово не враховувати статистичні дані населених пунктів, що знаходяться на тимчасово 
непідконтрольній території та закріплені за районами, що розташовані на підконтрольній 
уряду території. 

•	 Підвищити роль професійних асоціацій в експертизі суперечливих випадків.

•	 Запровадити обов’язкове страхування відповідальності лікаря.

•	 Підвищити відповідальність за вчинення насильства проти медичного працівника під час 
виконання ним професійних обов’язків.

•	 Реалізовувати програми із залучення кваліфікованих медичних працівників у громади вдовж 
лінії розмежування.

•	 У співпраці з місцевими провайдерами послуг з охорони здоров’я розробити та 
імплементувати показники якості у відповідності до потреб громад.

•	 На рівні громади запроваджувати програми щодо медичної грамотності населення, 
проводити інформаційні кампанії, спрямовані на підвищення довіри до медичних працівників.

Це надасть можливість отримувати реальну інформацію щодо епідеміологічній 
ситуації у регіоні та краще планувати бюджет.

Це допоможе забезпечити безпеку медичних працівників.

Це надасть можливість покращити доступ постраждалого від конфлікту населення 
до послуг з охорони здоров’я.

Ці кроки допоможуть підвищити статус медичних працівників на територіях, що 
постраждали від конфлікту, вирішити проблему нестачі медичного персоналу 
та покращити доступ до первинної медичної допомоги для постраждалого від 
конфлікту населення.
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ГУМАНІТАРНИМ ОРГАНІЗАЦІЯМ:  
•	 Імплементувати проєкти, що будуть зміцнювати місцеву систему охорони здоров’я та будувати 

ефективну кооперацію між закладами охорони здоров’я та ОТГ. 

•	 Тісно співпрацювати з органами державної влади та місцевого самоврядування з метою 
усунення наявних прогалин та прискорення імплементації реформ, що нададуть постраждалому 
від конфлікту населенню доступ до послуг з охорони здоров’я. 

•	 Моніторити ситуацію з реалізацією реформи з охорони здоров’я у Луганський та Донецький 
областях та оперативно реагувати на потреби.

•	 Координувати активності з іншими організаціями задля усунення ризику дублювання активностей 
та забезпечувати ефективну роботу системи перенаправлення на територіях, що постраждали 
від конфлікту. 

ДОНОРАМ: 
•	 Продовжувати надавати підтримку процесам реформ охорони здоров’я в Україні, беручи до 

уваги особливі характеристики регіону, що постраждав від конфлікту.

•	 Надавати підтримку уряду у запровадженні моніторингової системи та показників якості, що 
буде сприяти покращенню у процесі реалізації реформи охорони здоров’я.

•	 Надавати підтримку ОМС у відновленні інфраструктури у відповідності до найновіших 
стандартів інклюзивності — дороги, громадський транспорт, медичні та соціальні установи, 
інфраструктура водопостачання та водовідведення — задля довгострокового сталого 
використання.

•	 Підтримувати програми у Донецькій та Луганській областях, що спрямовані на підвищення 
автономії та розбудови потенціалу системи охорони здоров’я у сфері надання якісних 
медичних послуг у громадах.

•	 Підтримувати програми, метою яких є покращення матеріальний умов у медичних установах 
Луганської та Донецької областей.

•	 Підтримувати ініціативи з адвокації гуманітарних організацій, що працюють у сфері охорони 
здоров’я, під час обговорень з урядом та ОМС.

•	 Фінансувати створення обласної спеціалізованої лікарні у Луганський області (ПУТ).

СКОРОЧЕННЯ: 
ПУТ	— Підконтрольна уряду територія

MdM	— Medicos del Mundo / Лікарі світу

MOЗ	— Міністерство охорони здоров’я

НПУТ	— Непідконтрольна уряду територія

НУО	— Неурядова організація

НСЗУ	— Національна служба здоров’я України

ПМД	— Первинна медична допомога
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