
Побудова нової системи громадського здоров'я в Україні 

 Традиційно в Україні галузь охорони здоров’я орієнтується 
на лікування захворювань, а не на їх попередження. 
Більшість ресурсів спрямовані на лікування хвороби, і 
лише невелика їх частина передбачає збереження здоров’я.  

Одним з основних завдань цієї реформи є переорієнтація 
від політики лікування до політики зміцнення та 
збереження здоров’я і попередження захворювань.  

Наша мета створити таку систему, у якій кожен керівник 
центрального та місцевого органу виконавчої влади буде 
враховувати наслідки своїх рішень для здоров’я населення 
і надавати пріоритет заходам, які допоможуть людям 
уникнути хвороб і травм. Розбудова такої системи 
громадського здоров’я в Україні є однією з вимог Угоди 
про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.  

Нова система громадського здоров'я будується за 
принципами децентралізації та субсидіарності. 
Координатором та технічним лідером програм та проектів 
у цій сфері має стати Центр громадського здоров’я 
Міністерства охорони здоров’я. Центр матиме доступ до 
медичної статистичної інформації, здійснюватиме обробку 
баз даних, готуватиме науково обґрунтовані рішення та 
аналітику у сфері громадського здоров’я. Також, він 
керуватиме обласними установами у сфері громадського 
здоров’я.  

Реалізацію політики у сфері громадського здоров’я на 
регіональному рівні здійснюватимуть органи місцевого 
самоврядування. Вони будуть відповідальні за санітарне та 
епідеміологічне благополуччя населення, імплементацію 
Національної стратегії громадського здоров’я на місцевому 
рівні, а також за інформування населення.  

Система громадського здоров’я розвивається в наступних 
стратегічних сферах.  

Нормативно-правова база. В Україні відсутній закон, 
який регулює сферу громадського здоров’я. Зараз в 
міністерстві йде підготовка відповідного законопроекту та 
стратегій по певних напрямках громадського здоров’я, а 
саме: біологічної безпеки, розвитку національної системи 
крові, контролю за неінфекційними хворобами, а також 
стримування стійкості до протимікробних засобів.  

Біологічна безпека. Україна має стати країною, населення 
якої захищене від нових та особливо небезпечних інфекцій, 
та, водночас, “біологічним щитом” у глобальній циркуляції 
інфекційних хвороб. У планах МОЗ - створення єдиної 
електронної системи спостереження за захворюваннями та 
мережі оперативного реагування на епідемічні загрози. 
Спільно з міжнародними партнерами планується обладнати 
мобільні та стаціонарні аналітичні лабораторії з належним 
рівнем біобезпеки, оснастити та провести тренування 



бригад швидкого реагування. Також, будуть обладнані 
інфекційні бокси-ізолятори у головних пунктах перетину 
кордону України (аеропорти та порти) та інфекційні 
відділення високого рівня захисту у центральних лікарнях 
госпітальних округів.  

Протидія неінфекційним захворюванням. Для 
зменшення впливу неінфекційних захворювань на 
суспільство МОЗ планує застосувати комплексний підхід, 
який дасть можливість людям зробити вибір заходів, 
спрямованих на зміцнення їхнього здоров’я, і вимагати від 
органів місцевого самоврядування прийняття відповідних 
рішень. Для цього, насамперед, люди мають отримати 
знання, навички та правдиву інформацію, наприклад, про 
продукти, які вони споживають; повітря, яким дихають; 
водойми, на яких відпочивають, і послуги охорони 
здоров’я, які їм потрібні.  

Національна система крові. Головним завданням МОЗ є 
забезпечення рівного і своєчасного доступу громадян до 
якісних та безпечних компонентів і препаратів крові. Його 
виконання вимагає затвердження Стратегії розвитку 
національної системи крові та розроблення Дорожньої 
карти її імплементації. Служба крові надаватиме послуги 
по заготівлі, переробці, тестуванню, зберіганню і розподілу 
донорської крові та її компонентів, а також їх належному 
клінічному використанню. Вона складатиметься з 
Національного трансфузіологічного центру МОЗ, 
регіональних трансфузіологічних центрів, їх філіалів та 
лікарняних банків крові. Національний реєстр донорів, 
створення та оснащення міжрегіональних лабораторних 
центрів та центрів крові сучасним обладнанням, а також 
підготовка спеціалістів, стануть наступними кроками для 
ефективної роботи системи.  

Освіта. Сталий розвиток сфери громадського здоров'я і її 
наступне поліпшення буде забезпечено за рахунок 
навчання та тренування кваліфікованих кадрів. 
Національні експерти будуть брати участь в розробці та 
впровадженні освітньої програми до- та післядипломної 
освіти у сфері громадського здоров’я; адвокації включення 
спеціальності “громадське здоров'я” у перелік галузей 
знань і спеціальностей; та розробці Національного плану з 
розвитку людських ресурсів у системі громадського 
здоров'я.  

Комунікація. Досягнення результатів у сфері 
громадського здоров’я безпосередньо залежить від 
поінформованості та обізнаності населення. Саме тому 
МОЗ планує розробити програми комплексних заходів з 
профілактики; сформувати базу даних про стан здоров'я 
населення та середовища життєдіяльності людини; а також, 
проводити інформаційно-просвітницькі кампанії з 
попередження захворювань та популяризації переваг 
здорового способу життя.  

 

 


