
 

 

  Медична реформа. Як 

лікарю отримати втричі 

більшу зарплату? 

    Для сімейних лікарів відбулася 

докорінна зміна системи: замість 

совкової "зрівняйлівки" прийшла 

конкуренція за пацієнта. А з нею - і 

можливість заробляти краще для тих, 

хто в цій конкуренції успішний. 

  Не отримувати, а заробляти 

Перше, що змінилося в 

фінансуванні сімейних лікарів, – дохід 

відтепер прив’язаний до результату. 

Раніше медичний заклад отримував 

гроші за те, що він просто стоїть, а 

лікар за те, що ходить на роботу. 

Дохід лікаря не залежав від кількості 

пацієнтів, яких він обслуговує, та 

якості послуг. Можна сказати, лікар 

був фінансово зацікавлений не мати 

пацієнтів – свою ставку він отримував 

в будь-якому разі. 

  Тепер все змінилося. 

Фінансування медичного закладу, 

а, відповідно, й рівень заробітної 

плати лікаря залежить від того, 

скільки людей його оберуть. Чим 

більше декларацій, тим більше 

коштів "ходить за пацієнтом". 

  Дані вказують, що заклади, які 

подолали межу в 50% декларацій 

(від максимально можливих), вже 

отримують до двох разів більше 

фінансування на місяць. Ця 

"грошова подушка" дозволяє 

піднімати зарплати медикам. При 

чому тарифи дозволяють бути 

рентабельними навіть приватним 

закладам, багато з яких уже 

уклали  договори з Національною 

службою здоров’я. 

      Проте у деяких регіонах 

динаміка підписання декларацій 

все ще низька. І коштів на реальне 

перезавантаження поки 

недостатньо. Чому укладання 

декларацій йде так повільно? Це 

або технічна неготовність, або 

брак комунікації з пацієнтами, або 

проста управлінська недбалість. 

Заробляють найкращі 

Друга зміна – пацієнт вільно 

обирає лікаря. А отже в одних 

лікарів пацієнтів буде більше, а в 

інших – мало. Раніше всі лікарі 

отримували приблизно однакові 

гроші – бюджетну ставку та 

надбавки. Ти міг бути популярним 

лікарем, до якого хотіли 

потрапити люди, але ти заробляв 

стільки ж, як і колега в сусідньому 

кабінеті, до якого ніхто не йшов. 

В радянській системі людей 

просто приписували до лікарів. 

Тепер доводиться конкурувати за 

пацієнтів. 

За хорошим лікарем і коштів 

приходить більше. Уже за місяць 

після початку реформи в таких 

лікарів зарплати зросли в два-три 

рази. А в непопулярних медиків - 

залишилися як раніше.  

Менеджмент має значення 

Щоправда, є випадки, коли 

зарплати залишилися незмінними 

не через лікаря. Наприклад, один 

лікар у обласному центрі вже 

набрав майже максимальну 

кількість декларацій. Його 

перевага перед іншими лікарями 

первинки – готовність 

використовувати сучасні 

технології, консультувати 

телефоном або через месенджери 

в некритичні випадки. До нього 

записалося багато молоді. В 

червні він отримав 8000 грн, а 

після початку реформи - 8500 грн. 

Така політика у його закладі. 

МЕДИЧНИЙ ПРОСТІР  жовтень, 2018 
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 Річ у тім, що повноваження 

підвищити заробітні плати може лише 

керівник – головний лікар. В межах 

реформи він поступово перетворюється 

на менеджера, серед обов'язків якого, в 

тому числі, фінансове планування та 

мотивація персоналу. Але це 

відбувається не скрізь і не відразу. 

В нашій першій історії головний 

лікар створив прогресивну систему 

винагороди. Сімейний лікар отримує 

12% від кожної підписаної декларації у 

вигляді премії. Медсестра має 25% від 

премії свого лікаря. Вони разом як 

команда зацікавлені дбати про пацієнта, 

щоб не втратити декларації, які 

приносять їм дохід. Керівник лікарні 

також подбав про залучення коштів від 

місцевої влади та міжнародних 

партнерів. Звідси і ремонт, і нові умови 

для пацієнтів. 

А в другому випадку все лишається 

по-старому. Діють старі радянські 

підходи: ніхто не працює з населенням 

та лікарями, головний лікар нарікає на 

"погану Нацслужбу здоров‘я" й мріє, 

щоб реформа не відбувалася, а він і далі 

отримував бюджетний потік. В 

результаті найкращі лікарі з тисячами 

декларацій сидять на старих ставках і 

втрачають мотивацію.  

 

Підтримка місцевої влади 

Головного лікаря наймає на 

роботу місцева влада – міський або 

сільський голова та відповідні ради. 

Там, де всі працюють однією 

командою, є результат. У нашій 

першій історії місто вкладає у зміни 

на первинці: кадри, ремонт, 

закупівлю техніки. У другій - ні. 

На жаль, поряд з історіями 

успіху ми бачимо, як в деяких 

містах та селах представники 

громади після першого 

фінансування від Нацслужби 

здоров‘я знімають з себе 

зобов’язання інвестувати в 

інфраструктуру закладів. 

 

Це безвідповідальна 

політика. Погіршуючи ситуацію в 

комунальних закладах, місцева 

влада рубає гілку, на якій 

сидить, адже заклади належать 

громаді. Цікаво буде побачити, 

що робитимуть місцеві політики, 

коли найкращі лікарі первинки 

почнуть масово "мігрувати" у 

приватний сектор чи ставати 

ФОПами, що, до речі, реформа 

дозволяє робити  вільно. 

 

 



 

Біоелектронна 

медицина:  пристрій, 

який прискорює 

регенерацію 

периферичних нервів. 

      Вчені Північно – 

Західного університету та 

Медичної школи університету 

Дж. Вашингтона презентували 

дослідження у сфері 

біоелектронної медицини: 

саморозсмоктувальний, 

імплантований, безпровідний 

пристрій, який здатен 

прискорити регенерацію 

периферичних нервів та 

покращити їх  заживлення. 

    У експериментах, 

проведених на щурах, було 

виявлено, як даний пристрій за 

допомогою регулярних 

електричних імпульсів 

прискорює відновлення нервів 

кінцівок та сприяє поліпшенню 

відновлення м`язової сили. 

Маючи розмір звичайної монети 

та товщину паперу, 

безпровідний медичний прилад 

здатен працювати близько двох 

тижнів, після чого він самостійно 

природно розчиняється у тілі.  

       Науковці передбачають, 

що пристосування, 

сконструйоване за таким 

принципом, у недалекому 

майбутньому зможе доповнити 

або   взагалі замінити 

фармацевтичну складову 

лікування більшості 

захворювань людини. Однією з 

його найбільших переваг є 

можливість застосування саме у 

період клінічних проявів  

локально у місці пошкодження, 

завдяки чому можна уникнути 

ризиків та наслідків, які зазвичай 

виникають при використанні 

класичних імплантів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        Вченими було вирішено проводити дослідження на щурах з пошкодженими сідничними нервами.  За допомогою 

девайса, одна група щурів отримувала електричні стимули впродовж однієї години лише один день, друга – три дні, 

третя – шість, а інші – жодної допоміжної стимуляції. Таким чином, 10 тижнів відбувався моніторинг періоду одужання 

піддослідних. Результат був наступним: будь-які додаткові імпульси, на відміну від їх відсутності, позитивно впливали на 

прискорення відновлення м`язової сили. До того ж, чим триваліше щури отримували електричні стимули за допомогою 

пристрою, тим скоріше вони видужували.  

 «Перед тим, як проводити експеримент, ми не могли відповісти, чи буде взагалі мати значення тривалість 

електричної  стимуляції. Тепер ми можемо працювати надалі, щоб визначити точні часові рамки для більш швидкого 

одужання», - прокоментував один із винахідників цього пристрою, професор біомедичної інженерії , Рей Уілсон.  

«А якщо продовжити доставляти електричні імпульси впродовж дванадцяти днів замість шести, чи будемо ми мати 

більше терапевтичних переваг? - цілком може бути». 

 

 



 

 

Грип - гостра вірусна інфекційна 

хвороба, яка є надзвичайно заразною 

та може бути дуже небезпечною. 

Вірус грипу передається легко та 

швидко - достатньо рукостискань, 

обіймів або банальної розмови – і 

людина вже стала носієм вірусу. 

Надалі, все залежить від імунної 

системи та індивідуальних 

особливостей організму, наскільки він 

готовий до зустрічі з хворобою. Прояви 

можуть варіювати від банального болю 

у горлі та нежиті до гарячки, блювання, 

втрати свідомості та болю у м'язах. 

Щорічно вірусом грипу інфікується 

майже 5 мільйонів людей в усьому світі 

і близько чверті мільйона помирають 

від нього та його ускладнень. 

Найчастішим ускладненням грипу є 

пневмонія, яка має тяжкий перебіг та 

нерідко призводить до смерті за лічені 

дні. Серцева недостатність, менінгіт, 

гломерулонефрит - також нерідко 

розвиваються внаслідок токсичної дії 

вірусу. 

Факти про грип: 

1) Антибіотики, імуностимулятори і, 

тим паче, гомеопатичні засоби – 

не призначаються для лікування 

грипу 

2) Дослідження довели, що 

найбільш ефективний та 

безпечний метод профілактики 

- щорічна вакцинація 

3) Хворі на грип найбільш 

заразливі у перші 3-4 дні від 
появи перших симптомів, а 

взагалі, зараження     може 

відбутися за 1 день до початку 

хвороби та впродовж 6-7 днів 

   Симптоми грипу 

1) висока температура тіла; 

2) головний біль навколо очей 

та лоба; 

3) біль у м'язах; 

4) кашель; 

5) нежить; 

6) блідість або посиніння 

обличчя; 

7) ускладнене дихання.  

     На щастя, є ефективні та 

прості методи уникнути цих 

жахливих наслідків та зберегти 

своє гарне самопочуття. Перший 

та головний метод - вакцинація! 

    Найбільш оптимальний час 

для проведення вакцинації – 

початок осені, саме цей період є 

так званим безвітрям перед тим, 

як здійметься хвиля нових 

різновидів грипу. Без сумніву, 

навіть під час епідемічного 

спалаху вакцинація необхідна, 

адже саме вона підвищує 

загальний опір організму до 

вірусної інфекції. 

 

Щороку вчені вимушені 

оновлювати склад вакцин, з 

урахуванням циркуляції 

ймовірних штамів грипу.  Що 

стосується цього року, це: 

1) Вірус, схожий на 

A/Singapore/INFIMH-16-

0019/2016 (H3N2); 

2) Вірус, схожий на 

A/Michigan/45/2015 (H1N1) 

pdm09; 

3) Вірус, схожий на 

B/Colorado/06/2017. 

Оновлення штамів пройшли 

такі вакцини: 

1) Джісі флю (GC FLU) 

виробник — Green 

Cross Corporation, 

Південна Корея (можна 

застосовувати для 

дітей віком від шести 

місяців); 

2) Ваксігрип (Vaxigrip) 

виробник — Sanofi 

Pasteur, Франція (для 

дітей від трьох років) 

    На сьогодні дані вакцини 

вже доступні у місцевих аптеках. 

Що потрібно знати про грип. 

Про вакцину 

 

 



Грип не входить до групи 

захворювань, для профілактики 

яких відбувається закупівля вакцин 

за державні кошти, тому кожен, 

небайдужий до свого здоров'я, 

змушений купляти вакцину за 

власні кошти – вартість 1 дози 

близько 300 грн (але ж це дрібниці 

у порівнянні з витратами на 

лікування, пов'язаними з 

захворюванням!) 

Особливу увагу треба приділити 

людям, які належать до так званих 

груп ризику. Це: 

1) діти до 5 років; 

2) вагітні жінки; 

3) люди похилого віку; 

4) люди з надмірною вагою; 

5) хворі на будь-які хронічні 

захворювання, особливо 

цукровий діабет; 

6) люди, що перебувають на 

імуносупресивній терапії. 

Окрім цього, люди, які 

перебувають у постійному контакті з 

іншими людьми, за професійними 

обов'язком, повинні також бути 

щеплені першочергово. До них 

належать вчителі, медичні 

працівники, водії. 

 

    

1) Уникати скупчень людей ; 

2) залишатися вдома, якщо є перші 

прояви хвороби; 

3) правильно чхати та кашляти, 

прикриваючи ніс та рот 

одноразовими паперовими 

серветками; 

4) уникати торкання руками 

очей, носа та рота; 

5) не забувати про вологе 

прибирання, провітрювання 

приміщення та фізичну активність; 

6) перевтома, неповноцінне 

харчування та стрес - неприпустимі у 

вашому розпорядку дня; 

7) постійне піклування про 

чистоту рук. 

Дотримання цих простих 

порад сформує стійкий та 

надійний захист на весь сезон. 

 

 

  Основний принцип лікування 

- це допомога власному організму 

справитися з хворобою. Тому всі 

методи повинні бути направлені 

на мобілізацію власних сил. 

    Перш за все необхідно: 

1) Залишатися вдома 

2) По можливості, уникати 

контакту з людьми 

3) Більше відпочивати та 

знаходитися в теплі 

4) Пити більше води 

5) Не вживати алкогольних 

напоїв 

6) Не палити 

За допомогою яких препаратів       

можна лікувати грип? 

1) Існує декілька діючих 

противірусних препаратів, 

про ефективність яких ви 

можете дізнатися у вашого 

сімейного лікаря.  

 

2)   У ролі симптоматичної 

терапії (для зниження 

температури, клінічних 

проявів) рекомендовані 

жарознижуючі засоби.                         

 

І пам'ятайте, про випадки, 

коли ОБОВ'ЯЗКОВО 

необхідна допомога лікаря! 

 

• різке або поступове погіршення 

стану (в тому числі підвищення 

температури на 5-7 день 

захворювання); 

• виражена тяжкість стану; 

• поява наступних симптомів: 

блідості шкіри; спрага, задишка, 

інтенсивний біль, гнійні 

виділення; 

• втрата свідомості; 

• судоми; 

• відсутність позитивної динаміки 

на фоні терапії; 

• важке дихання, тиск у грудях, 

будь які інші труднощі з 

диханням; 

• якщо температура тіла 

піднімається вище 39° С;  

• будь-яке підвищення 

температури тіла у поєднанні з 

ознобом і блідістю шкіри. 

 

                               

 

 

 

 

 

 

Які ще превентивні заходи 

можуть бути ефективними? 

Як допомогти організму під 

час грипу? 



 

 

 

 

 

 

 

 

               

     

 

  

Які безоплатні послуги 

будуть доступні у вашого 

сімейного лікаря? 

Сімейні лікарі, терапевти і педіатри 

спостерігатимуть за вашим станом здоров’я чи 

станом здоров’я вашої дитини, ставитимуть 

діагнози та лікуватимуть найбільш поширені 

хвороби, травми, отруєння. За потреби ваш 

лікар дасть направлення до фахівця вторинної 

чи третинної допомоги – лора, ендокринолога, 

хірурга тощо – чи буде консультуватись з ним 

щодо вашого лікування.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 
 

Зберігаємо, примножуємо і ділимося 

знаннями! 

 Книги - незмінні супутники будь-якого лікаря 

впродовж всієї його професійної діяльності. 

Кожен спеціаліст, який дійсно поважає себе і має 

бажання вивчати таку складну науку як медицина, 

має приємну та стійку звичку – працювати з 

літературою. Ми поважаємо й підтримуємо це! 

Форми, зміст, шляхи отримання інформації з 

часом можуть змінюватися, але класична, 

знайома нам з дитинства, берегиня знань – 

бібліотека, безсумнівно, залишається на першому 

місці. Відділ бібліотечних ресурсів об'єднав 

історію і сучасність в книжковій виставці 

«Тиждень медичної літератури», яка проходила з 

16 по 19 жовтня 2018 року. Старовинні книги, нові 

періодичні видання, електронна бібліотека- все 

це викликало величезний інтерес та щиру 

зацікавленість відвідувачів.  Кожен з присутніх 

гостей зміг ознайомитися з величезною колекцією 

книжок, обрати найактуальнішу для себе та взяти 

її додому для більш детального вивчення. Також, 

всі, у кого були проблеми або питання з приводу 

роботи з електронною бібліотекою, або ті, хто 

просто мали бажання приєднатись до роботи 

електронної бібліотеки та створити власний 

електронний кабінет, отримали таку можливість. 

Якщо, за якихось обставин, відвідувач не отримує 

для себе відповідей, є можливість залишити 

запит, який ретельно оброблюється нашими 

співробітниками та результат надсилається 

індивідуально на електронну пошту. Робітники 

відділу бібліотечних ресурсів завжди раді надати 

«інформаційну» допомогу лікарям та всім 

охочим! Читай! Досліджуй! Пізнавай! 

Чекаємо на Вас за адресою:  

м. Одеса, вул. Ак. Воробйова,5 т. (048) 720 15 27 

e-mail: ONMB@i.ua 

 

 

 



 

                                                                   

 

 

Навчаємо середній медичний 

персонал 

Успішний результат на всіх етапах 

лікування пацієнта залежить не тільки від 

умінь, кваліфікації та досвіду лікаря, але й 

від справної, ретельної роботи середнього 

медичного персоналу. Для надання 

професійних послуг, необхідно володіти 

навичками, відпрацьованими до 

автоматизму й досить великим арсеналом 

знань з різних областей. 

Саме тому, наша команда, яка включає  

Національних тренерів ЮНІСЕФ з питань 

імунопрофілактики, викладачів – лікарів та 

медсестер/бакалаврів з великим досвідом 

роботи готова допомогти всім спеціалістам 

розвиватися та підвищувати свою 

професійність. 

На що націлена наша програма? 

Бази «Центру здоров`я та комунікацій» 

розташовані у багатьох лікувальних закладах 

міста та області, що забезпечує не тільки 

підвищення індивідуальної кваліфікації, але 

й покращує якість надання медичних послуг 

всією Одеською областю.  

Чим ми можемо бути 

корисними для Вас? 

З початком активної роботи 

КНП «Центр здоров`я та 

комунікацій» у напрямку 

організації й проведення курсів 

підвищення кваліфікації було 

досягнуто досить високих 

результатів. 

Щомісяця понад 200 

середніх медичних працівників 

вдосконалюються завдяки 

нашому курсу.  Саме це мотивує 

нас та надихає покращувати 

якість навчального курсу.  

Окрім теоретичної бази в 

програму навчання входить 

практична частина у вигляді 

тренінгів, завдяки яким кожен 

має можливість відпрацювати 

найбільш необхідні навички у 

найактуальніших сферах. 

Наприклад: 

1)  Вакцинація.  Завдяки 

доказовій медицині та 

раціональному підходу ми 

спробуємо розібрати разом з 

вами найбільш суперечливі 

моменти. 

2) Комунікація. Кожен день в 

процесі роботи медсестри є 

посередниками між лікарем і 

пацієнтом, їх професія вимагає 

стресостійкості, вмінь заспокоїти 

і підтримати хворого. Основи 

комунікації, які ми підготували, 

допоможуть медсестрам 

захистити себе від «емоційного 

вигорання» та отримати знання, 

завдяки яким процес лікування 

та одужання пацієнтів буде 

більш гармонійним. 

3) Перша первинна 

допомога при невідкладних 

станах. Стани пацієнтів, з якими 

доводиться зіткатися медсестрі, 

бувають різними і 

непередбачуваними. Під час 

тренінгу наші фахівці дадуть 

теоретичні знання та практичні 

навички, завдяки  яким 

медсестри будуть більш 

професійними та впевненими у 

собі. 

 

  

 

Пропонуємо рости 

професійно та 

вдосконалюватися разом! 



                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

«Якщо хочеш бути першим - змінюйся, будь різним й 

будь усюди»!  

Унікальність «Майстерні..» в першу  чергу полягає у 

тому, що вона одночасно охоплює два основних напрямки у 

підготовці лікарів – когнітивно-клінічний (удосконалюємо 

знання й навички практикуючих лікарів в галузі доказової 

медицини) й інституційно-організаційний (допомагаємо у 

формуванні ефективних медичних менеджерів). Так, на 

сьогодні Центром вже було проведено чотири 

«Майстерні..», серед яких дві першого напрямку за темами: 

«Доказовій медицині в Одеському регіоні бути» й 

«Пацієнт-орієнтований підхід у практиці лікаря 

загальної практики» й дві другої категорії за темами: 

«Роль сімейного лікаря в процесі автономізації 

лікувального закладу» й «Стихія виживання: 

ефективний менеджмент медичного закладу в нових 

реаліях».* 

Окрім того, успіх проекту криється ще в декількох 

секретах: одночасному застосуванні низки прийомів роботи 

в рамках одного тренінгу, що дає можливість для 

максимального засвоєння інформації слухачами в 

теоретичному й практичному аспектах (презентація, 

майстер-класи, інтерактив, візуалізація, робота у групах, 

«мозковий штурм», «домашнє завдання», дискусія, 

запитання-відповіді, і т.п.); найактуальніших й 

найзатребуваніших темах тренінгів, що обираються 

організаторами через аналітичний аналіз й зворотний 

зв’язок; спікерах – завжди запрошується найкращі фахівці в 

своїй темі; зацікавленій аудиторії, що досягається за 

рахунок відбору учасників через анкетування чи 

мотиваційні листи. Всі ці аспекти разом забезпечують 

неповторність даного проекту в українському медичному 

просторі! 

«Майстерня успішного лікаря - коли ідея стає 

брендом» 

«Майстерня успішного лікаря» - проект Центру 

здоров’я та комунікацій Одеської обласної ради, 

який зайняв стійку позицію лідера у напрямку 

впровадження медичної реформи в Одеському 

регіоні. Такий значний успіх був досягнутий 

завдяки запропонованому формату заходу, 

якісному й затребуваному контенту та постійному 

безперервному прагненню до розвитку й навчання 

його учасників. Вже сьогодні «Майстерня..» - це не 

просто захід, а унікальний проект, що позначається 

високим рівнем впізнанності в соціально-

медичному просторі, тому його з гордістю можна 

назвати справжнім брендом Центру, чим ми щиро 

пишаємось! 

  



  
«Смак навчання приходить із досвідом..»  

Медична реформа запустила багаторівневий 

учбовий процес серед медичних працівників, 

оскільки збереження професійних повноважень 

затребувало набуття нових компетенцій. 

«Майстерня успішного лікаря» стала тією спільною 

навчально-комунікативною платформою, яка 

акумулювала навколо себе лікарів різних вікових 

категорій й фахової приналежності та самих 

організаторів проекту – оскільки проведення таких 

заходів було новим досвідом для всіх. Судячи з 

позитивного емоційного забарвлення, теплої й 

дружньої атмосфери, що покращується з кожною 

новою зустріччю, гарячих та продуктивних 

дискусій, вільного професійного спілкування в 

перервах й після тренінгів – даний процес 

приносить усім не лише новий професійний 

досвід, а й задоволення.  

Але ми не зупиняємося на досягненому і вже 

готуємося до нового тренінгу, адже за кожною 

підкореною вершиною – нові двері, які ми знову і 

знову будемо відкривати разом – двері до вашого 

й нашого успіху! 

 

* Про деталі проведення й спікерів «Майстерні..» 

можна почитати на сайті Центру у розділі 

«Новини» за посиланням: 

https://healthcenter.od.ua/ 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

«Виходимо на великий екран!» 

Чи до вподоби вам захопливі голлівудські фільми з 

таємничим сюжетом, непересічними дійовими особами та 

яскравими спецефектами?!  

Поспішаємо повідомити вам про більш важливу прем`єру з 

сенсаційними темами для обговорення, цікавими гостями та 

гарячими дискусіями. Справжні професіонали в сфері 

медицини разом з ведучим Олександром Федоренко готові 

відверто та максимально ретельно обговорювати найбільш 

хвилюючі питання сфери здоров`я в форматі діалогу «лікар – 

пацієнт» у рамках нового проекту «Центру здоров`я та 

комунікацій» - телепередачі «Лікарі про здоров`я», який 

вже викликав неабияку зацікавленість серед глядачів. Знати 

все, надавати допомогу в будь - якому випадку – чи 

можливо все це? На думку наших гостей – можливо! Тільки 

при ефетивному та продуктивному спілкуванні пацієнта з 

медичним супергероєм сьогодення – сімейним лікарем, 

завдання якого – професійна, інформаційна навігація у сфері 

охорони здоров`я, а також допомога кожному бажаючому 

сформувати свідоме ставлення до особистого здоров`я. 

Саме на ці фундаментальні принципи ми спираємося під час 

планування наших ефірів. На сьогодні ми встигли обговорити 

наступні позиції: 

1) Особливості та новини медичної реформи – 

зрозуміло та просто; 

2) Актуальні питання вакцинації; 

3) Розмовляємо про жіноче здоров`я та розглядаємо 

аспекти цього питання у контексті реформування; 

4) Поговоримо про важливість та правила формування 

здорових звичок; 

5) Хто такий сімейний лікар? 

6) Про моніторинг здоров`я та роль сімейної 

медицини у цьому процесі. 

 

 

«Разом ми – сила» 

Доволі часто між медичними працівниками і пацієнтами 

існують непорозуміння та деякі недомовки. Ми створили 

спільну комунікативну платформу, яка забезпечує 

«прозоре» спілкування, для того, щоб подолати 

проблеми такого типу. Тому, якщо Вас цікавить, як 

правильно слідкувати за здоров’ям або хвилюють якісь 

певні проблеми, ми готові їх вирішити разом з вами в 

прямому ефірі передачі. 

Також будемо вдячні за «feedback» щодо тем, які б ви 

хотіли обговорити. Телефонуйте та пишіть – ми завжди 

поруч! 

НАДСИЛАЙТЕ ВАШІ ЗАПИТАННЯ.        

knpvitae@healthcenter.od.ua 

+38 (073) 425-30-13; +38 (048) 715-06-16 

https://healthcenter.od.ua/ 

https://www.facebook.com/odzdrav/ 

 

 



 

                                                                                                                        


