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《Якби я став міністром охорони здоров'я ...》 

" Майбутне в наших руках. Сучасні преспективи, Спец проект лікарів" 

"If I became the Minister of Health ..." "The future in our hands. Modern pneumpeti, a special project of 

doctors" 

Данилова Інеса Віталіївна 

Тел Тел <telt4221@gmail.com> 
Аспірант УУкраїна кафедра право медичне право, криміналістична психологія ,судмед експертизи. 

Магістр  охорони здоров'я , громадського здоров'я, психологія , неврологія., акушерство, інтерн. 

Київська міська клінічна лікарня швидкої допомоги . 

Член асоціації  неврологів, психологів,педіатрії, сімейної медицини, кардіології, алергології ,імунології. 

Національний Університет О.ОБогомольця та  Київський медичний Університет інтернатура. 

Незважаючи на сьгодні,  що маємо тяжки часи та COVID2019-2021 ,ми прагнемо кращого  

майбутнього для наших лікарів , які завзято та наполегливо працюють віддаючи сої сили  

та життя для спасіння людей.  

Ми хочимо повенути той час коли медицина почала бути самостійною , та міжнародною, 

сучасною. 

Беручи за майбутне  наших лікарів , які можуть спрвитись в будь який час з тяжкими 

ситуаціями та першу чергу надати першу допомогу хворим .Це підвищює рівень 

медичної допомоги ,що дає можливісь стати гарним спецілістом. 

Зараз є багато можливостей  , щоб реалізувати свої знання - це безперевне навчання 

спеціалістів після дипломної освіти в медичних вищих навчальних закладах , проведення 

мастер класів з спеціальностіта приймання участі в наукових конференціях, симюлючого 

навчаннтя та інтернатури, підвишення ефективності акрндитації лікарів в різних галузях 

та додатково навчання закордоном , громадських організаціях ( асоціаціях) проводити 

навчання та отримати сертифікат для підтвердження атестації лікарської спеціальності. 
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Впершу чергу лікарі повинні підтримувати  самих себе та дотримуватись певних  правил 

та установ закону , щоб уникнути непорозумінь в практики лікаря - це потрібно кожному 

лікарю який несе відповідальність за життя людини, допомога хворм. 

На сьогодні було розглянуто низку рішень , та законів, які  були прийняті для покрашення 

майбутньої медицини, створення сучасних реформ в медицині , які дозволить краще та 

ефективно надати першу допомогу та створити певні умови для покращення  та 

ефективної роботи працювати за сучаними стандартами Європи. 

Це дає великі привілеї , що Українські лікарі можуть бути кращими а ніж закордонні  -це 

стосуеться так само і самої медицини.  

Потрібно більше  запровадити  законопроектів які в майбутньому дає змогу покащити 

розвиток самих лікарів та запобігти  ускладнень збоку не вчасного наданні невідкладної 

допомоги , більше проводити навчання та мастеркласів , участь в конференціях та 

тренінгах.Частіще проводити атестації на прийняття лікарської категорії , проводити 

навчання за кордоном, стажування в провідних клініках країн европи та азії долучатись 

до закордоних конференціях та співробітництва  .Запрошувувати багато закордоних 

делегатівз управління охорони здоров'я , особливо Азії , Америки, Латинської Америки, 

Пртугалії , Бразилії, Італії, Іспанії, Франції, Нідерланди , Кореї, Китая,Японії ,Тайланд... 

Це дасть змоги більш реалістично побачити майбутне медицини в Україні та створити 

власну сучасну медицину за новими  стандартами та викликикати виклик всьому світу. 

Як намою думку потрібно змінити ввесь законопроект  , в якому передбачині  медичні 

реформи , передивитись всі закони про медичну допомогута лікарів.Сворити новий 

законопректдля покращення медичної допомоги в амбулаторіях та сімейної медицини 

для профілактики захворюваності від інфекційних хвороб  та неінфекційних хвороб, 

зазворювання  серцевосудиної та нерсової системи та запобігти ураженню та поширенню 

інфекцій на теріторіїУкраїни.Змінити та вдосконалити законопроект . 

Створити власний проект за сучасними стандартами . 
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 Як ми, бачимо на сьогодні дуже тяжко щось змінити та упорядкувати  не маючи 

відповідного проекту для забеспечення та покращення ефективності медичного оляду. 

Провести профільного лікування для всіх верс населення. 

На сьогодні  ми бачимо, що багато людей хворіють більш на  супутнізахворювання- на 

76% ніж на COVIDта інші інфекційні та вірусні захворювання .Дотаких хвороб належать  

перше місце серцевосудинні захворювання , онкологічні захворювання 2 місце, 

захворювання та паталогії крові 3 місце , захворювання печінкита нирок, паталогії 

нервової системи та головного мозку ( Церебральних аневризм, інсультів , павалечів , 

хв.Паркісонна та Альсгемера, хвороби генетичного скаду)... 

За новими  Американськими , Європейськими протоколами та стандартами  ми можимо 

побачити нові етапи лікування таких захворюваностей: паталогії серця , Гіпертонія, 

поталогії крові та печінки , паталогії головного мозку та судин.- це становить  третина всіх 

хвороб. 

Специфіка вчасного надання медичної допомоги дає більше змоги на ефективне 

олужання пацієнта-це можливо тільки в багатопрофільних та сучасних лікареньта 

медичних установ , пунтах та амбулаторій.На такому рівні базується не так багато 

сучасних профільних лікарень  на теріторії Україні. 

В майбутньому повино діяти навідь державні клініки та медичні установивідповідного 

профілю. 

Медицина майбутньго може змінити та поставити такі принципи у наданні 

клафілікованої медичної допомоги людям , пацієнтам. 

Я хочу звернути увагу , що сьогодні вже є декілька таких рішень  запланованих в 

законопроекті  на вирішені міжнародного рівнядля України та країн Європи та Азії. 

Це дасть глибоко побачити  та оцінити можливість та реалізувати потреби  , специфіку 

роботи лікарів уміння їх навичок та лікарської спеціалізації  для потреби вдосконалення 

та реалізувати свої плани та вміння та покращенного навчання за кордоном. 
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Я від себе хочу подати такий проект , який в майбутньому  змінить рівень надання 

медичної допомоги пацієнтам в державних лікарень. 
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атестація лікарів безперивного розвитку охорона 
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здоров'я.
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 Паталогія судин головного мозку .Церебральні аневризми. .
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сердцевосудинна 

паталогія.кардіохірургія , паталогі клапана при захворюваності інфаркту міокарда. 

Клінічні випадки - 2020 року нейрохірургія Ендоваскулярна хірургія паталогія головного 

мозку. 

По перше хочу звернути увагу  те як ця система буде 

працювати , поставити та щмінити медицину на сучасному рівні  збудувати медичний 
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центр онкохворим та ребілітаційний центр., яуй дасть змогу змінити  повністю уявлення 

про нову медицину. 

Такий цент буде державного зразка при звичайній ліуврні  прицьому вбувати нові 

можливості сучасної медицини, надання невідкладної допомоги дітям з онкологічними 

паталогіями, захворювання серцевосудиної системи та паталогії головного мозку та 

судин, розвитку та вдосконалення  нейрохірургічного рофілю , кардіохірургічного 

пофілю , хірургічного профілю та реабілітації. 

По друге вдосконалення лікарів  та створення нової сучасної команди лікарів який буде 

мати назву " Спец проект лікарів" .Щодасть змогу більш лояльно поставитись до будь якої 

проблеми лікування паціентів на більш сучасному та доступному рівні для всіх. 

Це дасть більш обширно уявити проблему та поставити передсобою завдання та мету 

досягти та реалізувати такий проект в реальність законопроекту  та вдосконалення . 

 Саму першу чергу створити     багатопрофільну команду спеціалістів  яка б змогла 

працювати на будь якому рівні та надавати безперевної невідкладної медичної 

допомоги всім та більш широкого профілю лікування. 

Тому так іназивається команда " Спец  проект лікарів" 

До складу якої можуть увійти ті хто пацював за даною спеціальністю не менше 5років , 

лікарі які мають наукову степень від магістра , інтернатури, аспірантури, доктонатури, 

професори які хочуть працювати в новому складі та досягти для себе більш нового та 

преспертивного вдосконалення. 

Сворити нову та сувасну медицину за новими стандартами та зробити величезний 

переворот  в законопректів для лікарів.Створення та реалізування нової "спец команди 

лікарів".Вдосконалення нової системи хірургічного  , нейрохірургічного, 

кардіохірургічного профілю та реабілітації. 

Створення нової пограми для покращення надання безперевної медичної допомоги всім 

пацієнтам. 
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Даний проекто буде створено в 2024проці за підтримки Охорони здоров'я України та 

міжнародних заокдиих спрв України , Європи , Азії. за підтримки компанії  " медексперт"  

та медичних асоціацій лікарів. 

Примітки: 

Міністерство охорони здоров'я України.2021 рік. 

 

 

 

 

 


