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Сімейна медсестра із села
Стара Чортория Любарського району на Житомирщині
Галина Ткаченко прийшла на
виклик до пацієнта. Працює в
сільській амбулаторії вже 26
років. Із 1 січня вона мала б
працювати по-новому, оскільки набрав чинності новий
Закон про медицину. Зокрема, щоб отримувати медичні
послуги, усім українцям потрібно протягом року обрати
особистого лікаря. Це можна
зробити незалежно від місця
роботи чи проживання. Далі
пацієнт і лікар мають підписати декларацію про обслуговування. У документі вказати
реквізити сторін: основні дані
про пацієнта – ім’я, прізвище,

дату народження, контактні
дані, номер паспорта. Лікар
теж зазначає своє ім’я, прізвище, інформацію про освіту та
кваліфікацію, контактні дані.
Також відомості про заклад,
де він працює – код, інформацію про ліцензію. Також там
буде пункт про те, яку саме
первинну медичну допомогу
гарантовано нададуть пацієнту й оплатять її з бюджету. За
кожного пацієнта лікар отримуватиме 370 грн.
Один лікар має обслуговувати не менше 2000 людей.
Тобто жителі сіл можуть записатися до лікарів у містах і
навпаки.
– Ми мало що чули про цю
реформу. Як працювали рані-

ше, так і з Нового року все те
саме, – каже Галина Ткаченко. – Нам хоч який закон, а
до людини йти треба. Окрім
Старої Чорториї, ще ходжу в
Дослідне поле, Борушківці. Це
десь дві тисячі людей, із них
шістсот дітей. За віддаленістю
радіус становить кілометрів
сім. Сумку в руки і вперед.
Відсутність транспорту – це
одна з найпоширеніших проблем сільської медицини. Проте, за даними Міністерства
охорони здоров’я, 71 відсоток
фельшердсько-акушерських
пунктів не мають навіть водопостачання, а 75 відсотків
– каналізації. У 82 відсотках
амбулаторій відсутні туалети.
– У нас у селі є місце для тера-

певта й медсестри. Попередня
медсестра пішла на пенсію, бо
від роботи в неї руки трусяться.
Зараз амбулаторія стоїть закрита, розвалюється. Ми їздимо в
райцентр – більше немає куди.
Швидка допомога приїздить за
годину, поки доїжджає. Недавно
кінь ударив сусідку в обличчя. Я
своїм авто возив її, закривавлену, до міста. А вже звідти швидка забрала її в обласну лікарню
на операцію, – розповідає Микола Гай із села Калюжне Лебединського району Сумської
області. – Медсестра і попередній лікар усе життя тут прожили. Померли одна за одною
чотири роки тому.
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