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 сучасних умовах, зважаючи на докорінні 

зміни суспільно-економічних відносин, 

радянська модель охорони здоров’я Семашка втратила 

колишню ефективність та успішність в практичному 

застосуванні. Про це свідчить незадовільна оплата праці 

медичних працівників, відсутність адекватного 

забезпечення лікарняно-профілактичних закладів 

медикаментами та устаткуванням і, як наслідок, низька 

оцінка населенням якості медичної допомоги. Зважаючи 

на це, в кінці 2016 року Міністерство охорони здоров’я 

України обрало новий вектор реформування галузі: 

фінансування пацієнта, а не закладу. 

Мета роботи – вивчення поінформованості 

медиків, а саме лікарів та студентів 6-го курсу медичного 

факультету в актуальних питаннях теперішнього 

реформування медичної галузі в Україні. 

Матеріали та методи. Лікарям та студентам 6-го 

курсу було запропоновано анонімно відповісти на 

запитання розробленої нами анкети, що охоплює певні 

аспекти сучасних реформ галузі охорони здоров’я та 

питання джерел отримання даної інформації. 

Респондентів було розподілено на три однакові за 

кількістю опитаних вікові групи: студенти 6-го курсу     

(1 гр.), лікарі віком від 24 до 49 років (2 гр.) та лікарі 

старше 50 років (3 гр.). Для обробки результатів 

анкетування були використані статистичні методи.  

Результати. В ході дослідження було з’ясовано, що 

свідомо слідкують за реформами 53,3% студентів та 

83,3% лікарів в обох групах. Переважна більшість (76,7–

90%) всіх респондентів отримує інформацію про реформи 

з інтернету. Студенти майже не отримують новин з газет 

або професійних видань, проте серед решти опитаних – 

практикуючих лікарів, дані джерела користуються 

більшою популярністю (2 гр. – 23,3% і 53,3%, 3 гр. – 

33,3% і 56,7% відповідно). Всього 40% студентів 

зазначили, що відвідують офіційний сайт Міністерства 

охорони здоров’я України. У лікарів даний показник 

дещо вищий: 63,3% у 2 гр. та 50,0% у 3 гр. Але в усіх 

трьох групах частота відвідувань сайту є низькою (1 раз 

на місяць та рідше). Також, лише 13,3% з усіх учасників 

дослідження підписані на офіційну сторінку Міністерства 

охорони здоров’я України в соціальних мережах. Більше 

80% опитаних в усіх групах відмітили, що знають про 

нову модель фінансування первинної медико-санітарної 

допомоги, але правильно зазначили запланований 

початок приписної кампанії лише 16,7% респондентів у   

1 гр., 33,3% у 2 гр., 40,0% у 3 гр. Більше 50% 

проанкетованих відмітили, що знають про проект 

гарантованого пакету первинної медичної допомоги, але 

менше 13,3% з ним ознайомились. Також жодного 

респондента у 1 гр., лише 33,3% у 2 гр. і 40,0% у 3 гр. 

правильно відмітили запланований рік початку 

реорганізації вторинного та третинного рівня медичної 

допомоги. На запитання наявності на робочому місці 

комп’ютера, що відповідає сучасним вимогам, всього 

46,7% лікарів у 2 гр. та 30,0% у 3 гр. зазначили, що  

мають такий. 

Висновки. Більшість респондентів недостатньо 

поінформовані у питаннях новітнього реформування 

галузі охорони здоров’я в Україні, хоча вказали, що 

свідомо за цим слідкують. При цьому варто зазначити, 

що студенти-медики виявились менш обізнаними в 

порівнянні зі старшими колегами. 

Більше половини опитаних зазначили, що не 

мають на робочому місці комп’ютера, за яким можна 

повноцінно працювати, отже, вони не матимуть 

можливості користуватися державними електронними 

базами даних, створення яких є одним із елементів 

реформування системи охорони здоров’я. 

Також, показовою є низька зацікавленість студентів 

медичного факультету курсами за вибором з медико-

соціального менеджменту і, як наслідок, недостатнє 

розуміння системи ринкових відносин, в умовах якої вони 

провадитимуть свою професійну діяльність. 
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