Від умовного способу - до європейських стандарті?
Наприкінці цьогорічного січня Міністерство охорони здоров'я заявило про
офіційний старт медичної реформи в Україні. В її активну фазу першою
вступає ланка первинної медико-санітарної допомоги. Про те, з чого
розпочнуться зміни, яких новацій чекати нам з вами найближчим часом ,уже
розповів читачам «Надслучанського вісника» у розлогому інтерв’ю «
Поспішати не варто,але зволікати теж» головний лікар КЗ «Березнівський
районний центр первинної медичної допомоги» І. Ю. Габорець.
Днями у центральній районній дитячій бібліотеці відбувся відеоміст на тему
«Медична реформа : запитання - відповідь». Всьому взяли участь заступник голови
районної ради Людмила Пилипчук, міський голова Руслан Пилипчук, депутат
районна ради Ігор Мотруніч, громадськість міста і, звісно ж, Іван Габорець та його
заступник Ганна Костюк.
В режимі онлайн присутніми на цьому цікавому заході були завідуючі
лікарськими амбулаторіями та фельдшерсько-акушерськими пунктами, мешканці
Соснового, Балашівки,Малушка, Городища, Моквина та бібліотечні працівники цих
населених пунктів.
Ведуча відеомоста Людмила Яковишина запропонувала присутнім переглянути
відеофільм про основні етапи реформи, розмежування медичного обслуговування
відповідно до рівнів адміністративно-територіального устрою.
Своєрідним заспівом до розмови став виступ головного лікаря КЗ «Березнівський
районний центр первинної медичної допомоги», сімейного лікаря вищої категорії,
кандидата медичних наук Івана Габорця. Він коротко розповів про те, з яких змін
розпочнеться медична реформа в нашому районі, порадив, як обрати сімейного лікаря, що для цього потрібно.
Потім учасники відео-мосту задавали конкретні запитання: чи достатньо в районі
сімейних лікарів, чи збережеться, і якщо так, то у якому статусі, центральна районна
лікарня, чи можуть бути сімейними лікарями особи, які займають адміністративні
посади, чи буде розширюватися програма «Доступні ліки», хто у районі конкретно
відповідає за хід реформи, коли запрацює в Україні страхова медицина, чи збережуться пільги для певних категорій населення. На жаль, обмеженість газетної площі
не дає нам можливості опублікувати відповіді посадовців від медицини на всі
запитання в стено-графічному режимі, тим паче,що їх було надто багато, але надалі
плануємо ввести в «Надслучанському віснику» постійну рубрику «Медична
реформа в дії» і давати роз'яснення фахівців з цього приводу. Наскільки теоретичні
засади реформи, в яких, як заявив депутат районної ради Ігор Мотруніч, поки що
багато чого відбувається в умовному способі, зможуть гарантувати успіх, покаже
практика. Та все ж маємо орієнтуватися не на вчорашній, а на завтрашній день і
наближати вітчизняну систему охорони здоров'я до європейських стандартів.
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