
 

ДЕКЛАРАЦІЯ 

«ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЛІКАРСЬКОЇ РАДИ УКРАЇНИ» 

Майбутнє вітчизняної системи охорони здоров’я, подолання кризових явищ в ній, 

створення умов для належного виконання лікарями свого високого призначення на благо 

народу України потребує об’єднання лікарів усіх спеціальностей з визнанням за ними 

вирішального голосу в управлінні охороною здоров’я, кадровій політиці та організації 

медичної допомоги за їх профілем аналогічно медичним асоціаціям країн світу.  

Для прийняття спільних рішень щодо y системи охорони здоров’я і медичної 

допомоги, захисту професійних інтересів лікарські асоціації та товариства за 

спеціальностями разом із загально-лікарською спільнотою - Всеукраїнським Лікарським 

Товариством - об’єднуються в 

Національну Лікарську Раду України 

і ЗАЯВЛЯЮТЬ СВОЮ ПРОГРАМУ СПІЛЬНИХ ДІЙ: 

1. У сфері професійної автономії лікаря 

1.1. Добиватись прийняття і запровадження закону про лікарське самоврядування і 

створення у відповідності до цього закону Українського Лікарського Товариства, як 

національної самоврядної організації лікарів. 

1.2. Забезпечувати провідну роль і вплив лікарських асоціацій і товариств у прийнятті та 

імплементації професійних стандартів лікарської діяльності, стандартів, клінічних 

протоколів та інших регуляторних актів, що стосуються лікарської діяльності, сприяти 

іншим можливостям розвитку професійної автономії лікарів різних спеціальностей. 

 

2. У сфері соціального захисту лікаря 

2.1. У співпраці з медичними профспілками та організаціями працедавців забезпечувати 

реальний влив лікарської спільноти на соціальну політику у сфері охорони здоров’я, 

зокрема, з питань заробітної плати залежно від кваліфікації лікаря, тарифів за послуги 

лікарів та інших доходів, а також відповідного пенсійного забезпечення, страхування 

професійної відповідальності, соціального захисту на випадок професійного 

захворювання та інвалідності, безпечного виконання своїх професійних обов’язків, 

захисту інших прав лікарів. 
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2.2.  У співпраці з фінансовими установами і страховими компаніями або шляхом 

створення власних відповідних організацій забезпечити можливість лікарям 

отримувати фінансову допомогу, зокрема, пільгові кредити для підвищення 

кваліфікації, в тому числі і за кордоном, для будівництва, придбання та ремонту житла, 

лікування, додаткової пенсії тощо. 

2.3.  Створити третейський орган – лікарський арбітраж1 для вирішення конфліктів між 

лікарями та іншими суб’єктами охорони здоров’я в процесі їх професійної діяльності з 

морально-етичних питань, а також налагодити механізм впливу на вирішення питань, 

пов’язаних зі звільненням та іншими формами соціальної дискримінації лікарів. 

 

3. В галузі фахового удосконалення лікарів 

3.1. Вирішувати питання безперервного професійного удосконалення лікарів в закладах 

післядипломної освіти з високим науково-практичним рейтингом, в тому числі з 

фінансовою підтримкою лікарських товариств. Сприяти створенню конкуренції в 

освітньому просторі, праву вільного вибору для лікарів місця, часу і форм навчання в 

Україні і країнах Європейського Союзу, а за потреби і в інших країнах світу на основі 

ефективної оцінки якості освітніх програм.  

3.2. Створити комітет зовнішніх зв’язків, який з допомогою Світового Лікарського 

Товариства, Світової Федерації Українських Лікарських Товариств, міжнародних 

асоціацій за лікарськими спеціальностями та інших міжнародних інституцій, а також 

національних лікарських організацій країн Європейського Союзу сприятиме 

вирішенню питань професійного удосконалення лікарів України за кордоном, 

інформування  і обміну досвідом. 

 

4. В галузі наукової діяльності лікарів 

4.1. У співпраці з науковими та дослідницькими інституціями та вищими навчальними 

закладами сприяти створенню умов для виконання на сучасному світовому рівні 

наукових досліджень, як в Україні так і в рамках міжнародної наукової співпраці.  

4.2. Надавати допомогу лікарям різних спеціальностей у впровадженні в медичну практику 

сучасних наукових розробок і технологій, інших інновацій.   

4.3. Сприяти більш широкому доступу лікарів до сучасних інформаційних ресурсів, 

використовуючи всі доступні державні, суспільні та міжнародні можливості. 

  

1До урегулювання цього питання законом про лікарське самоврядування. 
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5. В кадровій політиці 

5.1. Забезпечити реальну участь лікарських товариств і асоціацій у прогнозуванні та 

визначенні потреби в лікарях різних спеціальностей та в розподілі робочих місць для 

молодих спеціалістів на основі загальнодержавних критеріїв і оцінок регіональних 

фахових лікарських організацій. 

5.2. У перехідний період розширити участь лікарських товариств і асоціацій в атестаційних 

комісіях в межах забезпечення вагомого впливу на рішення комісії, з поступовим 

переходом від державних до корпоративних засад контрою за безперервною медичною 

освітою і підвищенням кваліфікації лікарів. 

 

6. В галузі національної і регіональних систем надання медичної допомоги 

6.1. Забезпечувати участь лікарських товариств і асоціацій в розробці національних 

програм охорони здоров’я, концепції і плану дій її реформування.  

6.2.  Здійснювати громадську експертизу проектів законів,  урядових актів, документів 

МОЗ, що стосуються питань реформування охорони здоров’я, надання медичної 

допомоги та лікарської діяльності. 

6.3. Забезпечувати участь в розробці та стимулюванні впровадження регіональних програм 

охорони здоров’я з пріоритетною увагою до наступних питань: 

• Реорганізація фінансування охорони здоров’я, забезпечення доступності і 

справедливості в питаннях надання медичної допомоги. 

• Розвиток первинної медичної допомоги. Сприяння груповій лікарській 

практиці та діяльності неприбуткових державних і комунальних та 

недержавних медичних закладів. 

• Створення рівних умов для діяльності медичних закладів незалежно від форми 

власності та приватних лікарів. 

• Створення ефективної мережі сучасних багатопрофільних лікарень з 

врахуванням місцевих особливостей. 

• Створення ефективних інститутів громадського здоров’я. 

 

Прийнята установчим зібранням лікарських асоціацій і товариств України 

23 листопада 2015 р., м. Київ 
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