Реферат
на тему «Якби я була міністром охорони здоров’я».
Звернути увагу на охорону материнства та дитинства в Україні.
Забезпечити заклади охорони здоров’я вакцинами для дітей
від європейських виробників, таким чином зменшити кількість
відмов від проведення щеплень. Повернути довіру батьків до
вакцин. Можливе співфінансування закупівель 50 на 50.
Розумію, що Україна не настільки багата країна, щоб дозволити
закупляти, наприклад французькі вакцини, але діти, то
багатство нації і варті найкращого.
У тому числі і вакцин.
Як варіант - розвиток власного виробництва вакцин.
Зі власного досвіду можу сказати, що цінуємо більше те з що
платимо. Державних асигнувань на медицину завжди не
вистачає і то значно. В першу чергу страждають медики,
зокрема лікарі, працюючи часто на « злидарську» зарплату.
Тому вважаю, що прийшов час страхової медицини. Тільки тоді
можна говорити про якісний рівень надання медичної допомоги
і задоволеність нею громадян. Лише тоді зникне необхідність
бігати з пакетиком по аптеках за потрібними ліками пацієнтам
та й лікарю не треба буде червоніти на касі супермаркету через
недостачу п’яти гривень до мінімального набору продуктів. Бо
як відомо : « Лікар повинен мати найкращого коня, персня, щоб
думи про хліб не відволікали його від мистецтва лікування!»
(Ібн Сіна).
Проводити частіше моніторинг на місцях з приводу, куди ново
призначенні директори витрачають кошти . А то ще й досі лікарі
працюють по деклараціях, а отримують «ставки», а головні
утримують штати робітників, завгоспів …
Встановити посади « санітарний лікар» та « санітарна
медсестра» лікарні. В еру пандемії це надзвичайно важливо
слідкувати та активно впроваджувати санітарно
протиепідемічними заходи у самих закладах охорони здоров’я,
а то все тихенько переходить на самоплив.
Збільшити кількість факультетів де б готували фахівців з
медичного права. Переглянути нормативно правову базу для
лікарів. Затвердити закон про охорону честі і гідності лікаря.
Ввести штрафи і покарання за недотримання відповідного

закону. Забезпечувати кожен заклад охорони здоров’я
цілодобовою охороною.
Заохочувати приватну медичну практику. Зокрема соціальне
підприємництво медичного напрямку шляхом інвестицій або
доступних кредитів.
Будівництво інфекційних стаціонарів, бо в деяких ОТГ їх зовсім
немає, або вже розвалюються ,або в такому стані, що можна
ще захворіти десятьма хворобами, поки вилікуєшся.
Переглянути доцільність великих санаторно-курортних
комплексів. Які вже не виконують, або лише частково виконують
свої функції. Натомість створити мережу невеликих, але
спеціалізованих та доступних реабілітаційних закладів в
обласних та районних центрах та центрах великих громад.
Відновити будівництво житла для лікарів та їхніх сімей.
В найближчому майбутньому медицина має стати страховою,
доступною для всіх громадян і перспективною для лікарів в усіх
напрямках.
P.S. Було б добре ввести посаду Заступника міністра охорони
здоров’я з питань охорони материнства і дитинства в Україні.
Якщо подібна вакансія з’явиться – звертайтесь.
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