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Національна система охорони здоров’я України 
з перших років незалежності перебуває в стані 

змін . Системні реформи які було розпочато у 2016 
році набувають свого продовження навіть за часів 
військового стану що свідчить про надзвичайне зна-
чення та важливість цього питання . 

В сучасній літературі є багато робіт присвячених 
Історії медицини . Це підручники, публікації і моно-
графій по Історії медицини країн Світу і України зо-
крема . Вказані джерела за правило описують часові 
фрагменти історії медицини: від первісних часів та 
епохи Античнсті до Новітньої історії . Достатньо ре-
тельно досліджено що саме, за участю яких персона-
лій відбувалося у світі взагалі або в обраній країні чи 
місцевості, населеному пункті . Є багато досліджень з 
історії окремих закладів охорони здоров’я: від відо-
мих клінік, шпиталів, курортів до пересічних місь-
ких або районних лікарень . Багато уваги приділено 
окремим відомим персоналіям, біографії та оцін-
ка діяльності, внесок до розвитку медичної науки, 
практики, освіти та їх впливу на світогляд медичних 
громад та товариств . 

Сучасні дослідження приділяють найбільше ува-
ги фінансовим моделям охорони здоров’я . Про це 
свідчить що саме на підставі цього чинника ство-
рена сучасна класифікація громадських систем охо-
рони здоров’я, які представляють відомі імена їх 
засновників або назви країн де вони проявили себе 
з успіхом . Це моделі Бісмарка або Німецька, Бевері-
джа — або Британська чи Скандинавська, Семашка 
чи Радянська, Ліберальна або Американська: рин-
кова модель назву якої пов’язують зі США, де вона 
є найбільш потужною . Чисельні дослідження саме 
фінансової складової ресурсного забезпечення на-
ціональних систем охорони здоров’я, порівняльний 
аналіз їх ефективності становлять сучасний контент 
цього напряму вивчення розвитку національних 
систем охорони здоров’я, коли результати — за по-
казниками стану громадського здоров’я порівнюють 
із фінансовими витратами . 

Еволюція структури національних систем 
охорони здоров'я

Проте в класичних роботах і в сучасних дослі-
дженнях бракує системного аналізу чинників, що 
викликають необхідність змін саме в організації та 
структурі систем охорони здоров’я . Зміни подаються 
як щось природнє, викликане або ініціативою їх за-
сновників або зміною соціально політичного устрою, 
оминаючи такий важливий чинник їх організації ді-
яльності як організаційна структура . Можна зроби-
ти висновок, що саме виділення елементів цієї систе-
ми та визначення їх співвідношення в контексті ево-
люційних змін ще не увійшли до уваги дослідників 
історії медицини .  

Тому визначення чинників, які викликають необ-
хідність змін у структурі національних систем охо-
рони здоров’я та встановлення загальних засад щодо 
цього процесу і дослідження світового досвіду про-
ведення системних реформ які вже здійснені у про-
відних країнах Світу, обумовлює актуальність теми 
дослідження . 

Мета дослідження: визначення чинників та вста-
новлення загальних засад процесу еволюції органі-
заційної структури національних систем охорони 
здоров’я .

Матеріалами дослідження є відкриті джерела: пу-
блікації і монографії з історії медицини та власні 
спостереження щодо реформування медичної галу-
зі . Методологією дослідження став системний підхід,  
а методами: системний та порівняльний аналіз, істо-
ричний метод .

Дослідження еволюції громадських систем охо-
рони здоров’я доцільно почати із визначення саме 
дефініції поняття: національна система охорони 
здоров’я, або система охорони здоров’я на держав-
ному рівні організації суспільного життя .

Виходячи із визначення, що: система це сукупність 
елементів якій притаманні нові властивості, які від-
сутні у жодного з її елементів, потрібно дослідити 
саме які елементі у своїй сукупності та взаємодії 
спроможні створити систему охорони здоров’я саме 
на рівні держави . 
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Аналіз робіт з історії медицини та з питань орга-
нізації систем охорони здоров’я дозволяє визначити 
необхідні та достатні умови які спроможні створи-
ти ці елементи . Це в першу чергу має бути наявність 
держави та законодавства щодо надання медичної 
допомоги та охорони здоров’я і системи норм, по-
рядків та процедур визнання професійної та науко-
вої діяльності спеціалістів в сфері охорони здоров’я . 
Відповідно, систему охорони здоров’я на рівні дер-
жави складають: структури із надання медичної до-
помоги які визнаються державним законодавством 
(лікарі, медичний персонал, заклади різних типів: 
шпиталі, лікарні, то що), організації що надають на-
уковий супровід та здійснюють підготовку кадрів ме-
дичних спеціалістів . 

Вказані елементи знаходяться у певних співвідно-
шеннях між собою, утворюючи організаційну струк-
туру системи охорони здоров’я . За часів Античної 
Греції за ознаками форм надання медичної допомоги 
виділяли: лікарняну, амбулаторну, та стаціонарну у 
лікарнях форми медичної допомоги . Пізніше, в Рим-
ській імперії — перше сторіччя н .е . структура системи 
охорони здоров’я була доповнена долікарською допо-
могою: з’явилися навчені помічники у лікарів та дифе-
ренціацією лікарської допомоги: загальна допомога, 
спеціалізована — терапевтична, хірургічна, офтальмо-
логічна та інші . Розвиток наукових досліджень дозво-
лив виділити фахівців та особливі структури які за-
безпечували лікувальний процес ліками . Прикладом 
цього є створення в ті часи аптечних структур які ви-
робляли чисельні настоянки, відвари і настої, розчи-
ни, мазі та лініменти . Складна технологія заготівлі си-
ровини та приготування вимагала вже окремих знань 
та вмінь, що й сприяло появі і розвитку фармації .

З того часу з’являються й вимоги щодо визнання 
професійних знань необхідних для лікарів і фарма-
цевтів . Це наявність свідоцтва про належну підго-
товку . Спочатку це були авторські школи визнаних 
лікарів, з часом формуються цехові структури щодо 
здійснення лікарської та фармацевтичної практики 
де також здійснювалися формалізовані процедури 
щодо визнання свідоцтва про належний рівень під-
готовки медичного спеціаліста . 

З часом до структури національної охорони 
здоров’я входять навчальні та наукові елементи . Ме-
дичні школи, госпітальні школи, університетська 
медична освіта . Перші відомі університети Європи: 
Італія, Болонський університет, Франція — Сорбон-
на, Париж, ХІ–XIV ст . 

В Україні перший медичний факультет було від-
крито у складі Харківського університету, 1805 р . 
Перший декан — Шумлянський Павло Михайлович, 
професор, доктор медицини . Один з авторів проек-
ту вищої медичної університетської освіти . Родом  
з Полтавщини . Пройшов шлях від Києво-Могилян-
ської академії, працював у закордонному відомстві  
в Санкт-Петербурзі, навчався у Кронштадтській гос-
пітальній школі, університет у Страсбурзі — захист 
докторської дисертації . 

Пізніше були відкриті: Медичний факультет в 
університеті Св . Володимира — Київ — 1836 рік,  

в Одесі — медичний факультет створено у 1900 р . 
Університетська медична освіта сприяла значному 
прискоренню розвитку медичної науки, відповідно 
технологій та спеціалізації лікарської практики . До 
початку Другої світової війни організаційний роз-
поділ національних систем охорони здоров’я був на 
амбулаторну та госпітальну допомогу . В амбулатор-
ній допомозі основні послуги надавалися лікарями 
загальної практики — до 90% обсягів . Номенклату-
ру медичних спеціальностей складали на початку 
ХІХ  ст . десять, у 1900 р . до двадцяти фахів, і перед 
Другою світовою війною у 1930 рр . — тридцять фа-
хів . Проте, загальна практика формувала основний 
масив обсягів медичної допомоги до 80% . 

Після Другої світової війни швидкий розвиток на-
уки та технологій призвели до радикальних, якісних 
змін щодо можливостей медицини . Це призвело до 
швидкого зростання обсягів спеціалізованої допо-
моги — з 30 до 170 фахів на початку 1950 рр . Медич-
на допомога та її забезпечення зазнало індустріаль-
них ознак . Все це призвело до вибухового зростан-
ня ефективності медичної допомоги, з’явилися нові 
можливості щодо лікування та реабілітації хворих, 
що відзначилося зменшенням загальної смертності, 
суттєво у рази зменшилась летальність при значної 
кількості хвороб . Все це сприяло різкому збільшен-
ню запиту на медичні послуги . При цьому в струк-
турі обсягів надання медичної допомоги частина за-
гальної практики зменшилась з 80% до 50% і менше . 
В цих умовах обмеження можливостей національ-
них економік, в першу чергу фінансових, викликало 
формування дефіциту громадських ресурсів націо-
нальних систем охорони здоров’я щодо його забез-
печення . В країнах Європи почали виникати ознаки 
соціальної напруги пов’язаної із неможливістю за-
безпечити попит на медичні послуги . 

Вихід із цього конфлікту виробничих сил та ви-
робничих відносин знайшли у структурній пере-
будові: виділити в окремі організаційні структури, 
із особливими власними засадами фінансуванням, 
Первинну медичну допомогу — загальну практику 
та Спеціалізовану медичну допомогу . 

Завданням Первинного організаційного рівня було 
забезпечити не менш ніж 80% обсягів медичної до-
помоги, належної якості, гарантованої доступності 
та ефективності . При цьому Первинний рівень мав 
це робити ефективно з точки зору економічних по-
казників: співвідношення результатів і витрат, що 
мало надати можливість виділити необхідні ресурси 
для забезпечення доступності послуг Спеціалізова-
ного рівня медичної допомоги . 

Таким чином, завданням Першого покоління 
Структурних реформ стало формування саме цих 
засад і їх практичного втілення . Умовно це часовий 
проміжок 1955–1965 рр . Саме тоді у країнах Західної 
Європи та США і інших розвинених країнах було 
проведено зміни щодо виділення Первинної допо-
моги у окрему організаційну структуру, формуван-
ня конкретних видів та обсягів медичної допомоги 
і форм та обсягів фінансування її діяльності . Було 
сформовано окремий лікарський фах: загальна прак-
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тика — сімейна медицина, сам Первинний рівень 
мав забезпечити не менш ніж 80% обсягів медичної 
допомоги, витрачаючи на це не більше 30% загаль-
них громадських ресурсів, які національна економі-
ка спроможна виділити охороні здоров’я . 

Друге покоління Структурних реформ систем 
охорони здоров’я яке зайняло період 1965–1975 рр . 
було присвячено організаційним технологіям ді-
яльності нового для медичної системи заснування: 
опрацьовано декілька моделей діяльності та форм 
фінансування медичних закладів Первинного рів-
ня . Зокрема було опрацьовано: солітарна практика 
та групова практика сімейних лікарів, створення 
спеціальних закладів первинної допомоги . Були по-
шуки оптимального власника структур Первинного 
рівня: держава, місцеве самоврядування, приватні 
власники . 

Наприклад у СРСР діяла модель, коли первинна 
допомога діяла на підставі загальнодержавної влас-
ності . Організаційно вона мала долікарський етап: 
фельдшерські або фельдшерсько-акушерські пункти 
та лікарський — лікарські амбулаторії . Крім того був 
і стаціонарний етап — дільничні лікарні, які вирішу-
вали питання доступності цілодобового медичного 
нагляду і медичної допомоги та надання медико-со-
ціальної допомоги жителям сільської місцевості, які 
складали у ті часи більшість населення країни . 

У країнах Європи та США діяльність закладів Пер-
винного рівня здійснювалась структурами різної 
форми власності . Проте переважно це була кому-
нальна або приватна власність . Джерелом фінансу-
вання Первинної допомоги були бюджетні кошти, 
власні прямі платежі пацієнтів та різні форми стра-
хових виплат . 

Досвід показав що стосунки між лікарем або закла-
дом Первинного рівня та пацієнтом мають бути до-
статньо довгими у часі . Від того, перевагу стали від-
давати формам фінансування на основі капітаційних 
(per capitatio) платежів: оплата за одного пацієнта на 
підставі контракту на один рік . Також було введено 
додаткові виплати у разі проведенням лікарем Пер-
винного рівня окремих маніпуляцій та досліджень . 

Досліджували та робили спроби створити фінан-
сові стосунки між Первинним рівнем та Спеціалізо-
ваною допомогою . Намагалися за рахунок повного 
або часткового фондоутримання, тобто передачі на 
первинний рівень функції розпорядження громад-
ськими коштами, які умовно передбачені на одного 
жителя щодо оплати послуг Спеціалізованої допомо-
ги, збільшити економічну ефективність діяльності 
сімейних лікарів . На думку тих, хто запроваджував 
такі відносини, це мало ввести матеріальне заохо-
чення сімейному лікареві обмежувати спрямування 
пацієнтів до спеціалізованого рівня надання медич-
ної допомоги . Проте це у підсумку не дало очікува-
ного результату і пануючою формою фінансування 
стала саме кавітаційна форма оплати контрактів та 
окремі виплати за певний перелік процедур та технік 
які сімейний лікар може застосовувати у своїй прак-
тиці . Прикладом такого підходу є сучасна практика 
Національної служби здоров’я України, коли закла-

дам сімейної медицини пропонують надавати послу-
ги в межах контрактів за різними пакетами послуг .

Фіналом визнання завершеності реформування 
було затвердження міжнародної класифікації послуг 
Первинної медичної допомоги . У 1987 — вперше як 
HICPIC, далі — HICIC і потім — ICPC .

В теперішній час діє ICPC-2, 2003 р . перегляду .
Середньостатистична європейська сучасна прак-

тика первинної допомоги, що обслуговує 10 тис . 
населення, складається із 4 лікарів, 4 медсестер і  
12 осіб немедичного персоналу (реєстраторів, фахів-
ців, котрі відповідають за листування з пацієнтами, 
техніки, лаборанти тощо) . Тобто — наявні медичні 
та організаційні технології забезпечують доступний 
контакт пацієнта зі структурою ПМД . 

Роль, яку в лікувальному процесі відводять серед-
ньому медперсоналу дозволяє раціонально й ефек-
тивно використовують кошти і робочий час усіх пра-
цівників медичної практики . В обов’язки середнього 
медперсоналу входить прийом хронічних хворих, 
проведення різноманітних маніпуляцій і процедур, 
виконання діагностичних досліджень (швидкі тести, 
дихальні проби, електрокардіограма тощо) . Серед-
ній медичний персонал може допомагати сімейним 
лікарям вдосконалювати навички догляду за ранами, 
надання паліативної допомоги тощо .

Кабінет медсестри оснащений діагностичними 
приладами, комп’ютером, холодильником, де збері-
гаються вакцини та медикаменти . При необхіднос-
ті тут же знаходяться і лабораторні аналізатори які 
дозволяють швидко виконувати на місці достатньо 
широкий спектр досліджень . 

Вона самостійно робить профілактичні щеплення . 
До речі, тут також достатньо огляду середнього мед-
персоналу — лікаря залучати не потрібно . Крім того, 
медичні сестри проводять освітню роботу з пацієн-
тами — для цього їх забезпечено відповідними мето-
дичними матеріалами й рекомендаціями .

Друге покоління структурних реформ національ-
них систем охорони здоров’я у країнах Європи та 
США відбувалось у 1965–1975 рр . — реформа ста-
ціонарів!

К тому часу Первинна допомога вже зайняла 80% 
загальних обсягів медичних послуг, наслідком чого 
стало зменшення запиту на спеціалізовану допомогу 
та нові медичні технології . Це й дозволило перейти 
до другого етапу — змін у стаціонарній допомозі .

Стаціонари були розділені за ознаками інтенсив-
ності лікування — стаціонари інтенсивного лікуван-
ня та цілодобового спостереження .

Виділені наступні групи стаціонарів: 
Перша: Стаціонари інтенсивного лікування — де 

лікарські втручання та спостереження здійснюються 
цілодобово, термін перебування хворого в цих умо-
вах не перебільшує в середньому 5–7 діб .

Друга — стаціонари цілодобового лікарського 
нагляду та тривалого перебування — середній тер-
мін перебування до трьох тижнів . 

Третя: Стаціонари медичної допомоги — де нада-
ється медична допомога середнім медичним персо-
налом — сестринські стаціонари . Лікарські призна-
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чення роблять або сімейні лікарі або лікарі спеціаліс-
ти інших медичних закладів . Наприклад — медичні 
практики лікарів спеціалістів .

Четверта: стаціонари медико-соціальної допомо-
ги . Медична допомога є частиною соціальної допо-
моги, забезпечено медичний догляд, виконання при-
значень лікарів під контролем молодшого медичного 
персоналу та під керівництвом медичних сестер .

В сучасних умовах в різних країнах є різне спів-
відношення цих груп . Проте в середньому лікарські 
стаціонари займають від 20 до 50% обсягів потуж-
ностей ліжкового фонду . При цьому загальна кіль-
кість стаціонарних ліжок становить до 80 на 10 000 
населення . Зокрема у Німеччині, де наявна кількість 
лікарських ліжок дозволила забезпечити без зайвих 
зусиль потребу у запиті на допомогу під час панде-
мії КОВІД-19 у 2021 р . мінімізувавши надлишкову 
смертність .

П’яте покоління структурних реформ: пошуки та 
обрання оптимальної фінансової моделі для націо-
нальних систем охорони здоров’я розвинутих країн 
та країн що розвиваються . У 1975–1985 рр . в націо-
нальних системах охорони здоров’я було опрацьова-
но різні моделі фінансування надання медичної до-
помоги . Зокрема, у Європі, було доведено, що модель 
обов’язкового медичного страхування із забезпе-
ченням медикаментозного амбулаторного лікування 
ефективно працює у країнах із парламентською фор-
мою правління, де можливі швидкі зміни правлячих 
партій та партійних програм . Саме визначення за За-
коном обсягів та правил надання медичної допомоги 
і її гарантування фінансовими ресурсами дозволяє 
забезпечити стале функціонування та гарантований 
рівень якості і ефективності медичної допомоги .

Тоді як у країнах де є більш сталі та консерватив-
ні щодо змін форми устрою влади: конституційні 
монархії — наприклад Велика Британія, Швеція, 
ефективними є моделі державного фінансування 
розподіленого між первинними органами самовря-
дування — місцеві громади і державою . При цьому 
зберігається різноманітність форм власності для 
провайдерів медичної допомоги . Так Первинна до-
помога частіше є прерогативою приватної власності: 
так званих «дрібних власників», приватних осіб — 
підприємців . Тоді як масові послуги Спеціалізованої 
допомоги — це переважно медичні підприємства 
комунальної або державної власності . В США про-
вайдери медичних послуг переважно діють на основі 
приватної власності . Проте й там є заклади власни-
ками яких є або держава або уряди окремих штатів 
чи громад . 

Державний рівень фінансування може бути цен-
тралізований — як у Британії . Тут функціону-
ють National Health Service — Національна служ-
ба здоров’я (НСЗ) і паралельно із нею служби 
здоров’я Уельсу, Шотландії і Північної Ірландії . Тоб-
то немає 100% централізації навіть на цьому рівні .  
У Німеччині діють декілька десятків Лікарняних кас 
обов’язкового медичного страхування, які в значній 
мірі розподілені по федеральних землях . Це на дум-
ку політиків і суспільства забезпечує конкуренцію  

і сприяє забезпеченню розвитку національної систе-
ми охорони здоров’я країни в цілому .

Шосте покоління структурних реформ: 1985 — 
1995 роки — впровадження засад використання ор-
ганізаційних інструментів гарантування якості та 
ефективності медичної допомоги . Це важливий етап, 
який став продовженням та удосконаленням фінан-
сової моделі діяльності сфери надання медичних по-
слуг в умовах ринкової економіки та конкуренції . 
Його запроваджували з метою оптимізації громад-
ських витрат на охорону здоров’я в умовах запрова-
дження складних і вартісних медичних технологій .  
В значній мірі це було викликане великою пропози-
цією яка щорічно зростала в секторі фармацевтич-
ного ринку . 

Визначено необхідність наявності саме системи 
гарантування якості медичних послуг: від вироб-
ництва ліків та медичного обладнання до впорядку-
вання застосування медичних технологій на вось-
му шляху пацієнта під час контакту з закладами та 
структурами системи охорони здоров’я . 

Це Протоколи та Стандарти надання медичної до-
помоги . Процес лікування забезпечують Протоко-
ли  — тобто визначені правила та наукові рекомен-
дації щодо усіх етапів надання медичної допомоги 
визнані на державному рівні та запроваджені на рів-
ні кожного окремого закладу . Наявність локальних 
протоколів які відповідають вимогам національних 
органів щодо контролю за медичною допомогою є 
обов’язковим елементом щодо допуску до роботи 
конкретної лікарської практики або лікарні .

Проте Протоколи не є Прокрустовим ложем, у яке 
намагаються запроторити лікаря та хворого . Вони 
виконують функцію зразка — еталона із яким має 
бути проведено порівняння реального процесу на-
дання медичної допомоги . Відхилення від еталону 
мають бути пояснені та доведена їх необхідність . 
До речі так само й відбувалось за відомих часів і у 
вітчизняній практиці — коли діяли чисельні Мето-
дичні рекомендації затверджені відповідним Орга-
ном вищої Виконавчої влади . Наприклад МОЗ СРСР, 
УРСР, МОЗ України .

При цьому історично саме організаційні інстру-
менти на загальнодержавному рівні буди створені 
вперше саме у СРСР, та в Українській республіці зо-
крема у ті далекі 1920-ті рр . До цієї інституції вхо-
дили: науково-дослідні інститути Народного комі-
саріату охорони здоров’я УРСР, кафедри медичних 
інститутів та виключно радянські заснування — Ін-
ститути удосконалення лікарів . 

Хоча наявні відомості про процес післядипломної 
освіти лікарів вже із середини ХІХ ст . проте саме як 
цільовий інструмент забезпечення якості надання 
медичної допомоги можна розглядати лише засну-
вання радянського часу . Вони діяли саме у царині 
загальнодержавної власності та виконували функ-
цію інструменту управляння величезною загально-
державною системою націоналізованих медичних 
закладів .

При цьому на НДІ було покладено функцію роз-
робки відповідних медичних технологій та правил і 
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умов щодо їх практичного застосування із відповід-
ним документальним супроводом . В структурах НДІ 
існували потужні Організаційно-методичні відділи 
які мали можливість отримувати інформацію щодо 
діяльності профільних відділень та лікарів на відпо-
відних територіях, здійснювати її аналіз та розробля-
ти необхідні пропозиції . Навчання лікарів та впрова-
дження нових технологій і впорядкування надання 
медичної допомоги було покладено на Інститути удо-
сконалення лікарів . Вони та їх чисельні філіали було 
створено у 1923–1927 рр . у великих університетських 
містах . Харків, Київ, Донецьк, Дніпропетровськ . 

Оскільки передбачити і охопити всі можливі клі-
нічні випадки з якими стикається лікарняний заклад 
неможливо, то за статистичними даними визнача-
ють ті 50 типових випадків які складають 80% клініч-
них ситуацій . Такий підхід дозволяє формалізувати 
та облегшити і зробити ефективним контроль щодо 
надання медичної допомоги без зайвих непродук-
тивних витрат . І одночасно забезпечити належний 
рівень кваліфікації, знань та вмінь і практичних на-
вичок лікарів і усіх інших спеціалістів медичного за-
кладу .

Стандарти — це результати застосування протоко-
лів! Стандарти національного рівня — це Закони!

Локальні Стандарти приймаються та затверджу-
ються на рівні певного платника, території, органу 
влади та локального керівництва медичного закладу . 
Вони — Стандарти на відміну від протоколів мають 
бути зрозумілими усім учасникам та особам і струк-
турам які дотичні до будь якого етапу надання ме-
дичної допомоги . Це відкрита інформація!

Сьоме покоління структурних реформ: 1995–
2005 рр . Впровадження системи Доказової медицини 
як інструменту забезпечення економічної ефектив-
ності діяльності структур забезпечення та надання 
медичної допомоги . Від підприємств фармацевтич-
ної промисловості до закладів первинної допомоги 
та лікарень інтенсивної допомоги .

Ця необхідність була викликана зростанням ви-
трат необхідних на розробку та впровадження ме-
дичних технологій . Зокрема ліків та технічних засо-
бів діагностики, лікування, профілактики та реабі-
літації . Стала формуватись ситуація подібна до тої 
що була в середині ХХ ст . — зростаючі пропозиції 
технологій вимагали збільшення витрат на їх засто-
сування . Крім того, чисельні розробники та вироб-
ники лікарських засобів шукали інструменти щодо 
забезпечення прогнозування майбутнього попиту та 
обсягів можливого збуту цих продуктів .

Тому була залучена наука, перед якою було по-
ставлено завдання щодо вирішення цих проблем . 
Базою таких досліджень визнані доклінічні експери-
ментальні дослідження лікарських засобів, їх порів-
няльного дослідження в клінічних умовах разом із 
вже наявними еталонами . Схемою таких досліджень 
стали сліпі подвійні рандомізовані дослідження . За 
їх результатами клініцисти розробляють прогнозні 
показники застосування фармацевтичних та інших 
засобів прогнози щодо можливих обсягів збуту з 
урахуванням розповсюдження конкретних захворю-

вань та станів та за умови включення цих продуктів 
до протоколів лікування . 

Останнє є необхідною умовою при пропозиціях 
фармацевтичної продукції в країнах де основна маса 
лікувальних засобів реалізується через оплату стра-
ховими компаніями, лікарняними касами та фонда-
ми медичного страхування . Тому головною метою є 
саме включення цих засобів до переліку — форму-
лярів фармацевтичних засобів цих страхових засну-
вань .

В цей період часу були сформовані засади, форма-
лізовані порядок і процедури визнання медичних за-
собів як таких що можуть бути включені до масиву 
доказових ліків . Особливо потрібно відзначити, що 
ці порядки та процедури стосуються не тільки базо-
вих молекул первинних ліків, а й конкретних лікар-
ських форм, та конкретних виробників і видів упа-
ковок . 

Прикладом може бути Німеччина — де ліки які 
призначені для тривалого використання виробля-
ються із пакуванням яке забезпечує потребу термі-
ном у 90 діб! Тобто пацієнт має щоквартально бути у 
свого лікаря на прийомі . Під час якого можна легко 
з’ясувати ефективність та стан здоров’я і відповід-
ність призначеного лікування щодо досягнення Дер-
жавних стандартів! Приклад — Гіпертонічна хворо-
ба — досягнення та сталий стан вікового коридору 
норми артеріального тиску . Відповідно за протоко-
лами спостереження під час цих візитів проводять 
необхідні дослідження, зокрема лабораторні, що є 
тим до чого так бажали дійти у СРСР — загальна 
диспансеризація населення .

Тобто — включення ліків до формулярів і від-
повідно до протоколів, розробка критеріїв, поряд-
ків та процедур, відповідних стандартів, і головне 
включення до програм медичного страхування умов 
оплати — є кінцевою метою складних досліджень та 
чисельних організаційних і виробничих процесів .

Медицина новітнього часу — Сьоме покоління 
структурних реформ у Європі: після умовної межі — 
2015 року . Покоління Інтегративної медицини .

В сучасний період головними чинниками роз-
витку організації національних систем охорони 
здоров’я стає економічна доцільність — тобто вну-
трішня та зовнішня економічна ефективність закла-
дів та систем охорони здоров’я в цілому . Крім того, 
такими чинниками є зміни у клінічному запиті та у 
вікової структури населення, соціальні цінності сус-
пільства, внутрішня політика та спроможність еко-
номіки країни .

Відбуваються зміни у спектрі послуг які включені 
до первинної допомоги, формується запит на фахову 
медичну реабілітацію, до якої залучені групи фахів-
ців і медичних структур і яка також долучається до 
обсягів допомоги на первинному рівні . 

З 2019 року важливим та потужним чинником 
впливу на діяльність національних систем охорони 
здоров’я стають інфекційні хвороби . Пандемія КО-
ВІД 19 захопила країни планети, викликавши зрос-
тання смертності та важкі наслідки у вигляді постко-
відних синдромів . 
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Все вказане має наслідком простеження та внесен-
ня змін до структур національних систем охорони 
здоров’я спрямованих на поєднання та координацію 
роботи різних заколів та структур що входять як до 
Первинного так і до вторинного організаційних рів-
нів охорони здоров’я . 

Серед заходів які вже здійснюються в країнах Єв-
ропи та Світу доцільно визначити: розвиток струк-
тур відповідальних за епідеміологічний захист та 
безпеку населення, перегляд вимог щодо оснащення 
та потужностей ліжкового фонду і головне — забез-
печення доступності медичної допомоги належної 
якості на первинному базовому рівні . 

Відображенням цього є перегляд медичних послуг 
та технологій які включені до Первинного рівня та 
дискусія щодо необхідного мінімуму саме обсягів 
первинної допомоги: 80% або 90% чи більше . Опра-
цьовуються критерії щодо можливості включення 
сучасних медичних технологій до таких що можуть 
бути застосовані на первинному рівні .

Висновки
1 . Зміни в організації національних систем охорони здоров’я 

є об’єктивним системним процесом, який є відповіддю та 
вирішенням конфлікту між виробничими силами та ви-
робничими відносинами в сфері охорони здоров’я .

2 . Метою організаційних змін на національному рівні є за-
безпечення зовнішньої економічної ефективності наці-
ональних систем охорони здоров’я та раціонального ви-
користання громадських ресурсів спрямованих у сферу 
надання медичних послуг .

3 . Дослідження еволюції організаційних змін в національних 
системах охорони здоров’я доводить наступність та логі-
ку їх поколінь . 

4 . Базою системних організаційних змін з середини ХХ ст . є 
виділення Первинної медичної допомоги яка є базовою, 
тобто забезпечує доступну, ефективну та якісну медичну 
допомогу у не менш ніж 80% обсягів потреб населення . 

5 . Можна прогнозувати, що спроби обійти логістику змін 
структурних реформ охорони здоров’я призведуть до 
зменшення доступності медичної допомоги для населен-
ня та збільшать марні витрати громадських ресурсів вза-
галі та фінансових зокрема .
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Еволюція структури національних систем охорони здоров’я
Доц. Б.А. Рогожин, проф. О.А. Опарін
Харківська медична академія післядипломної освіти.
Українська Академія Історії Медицини

Досліджено зміни в організації національних систем охорони здоров’я. Показана наявність конфлікту 
між виробничими силами та виробничими відносинами в сфері охорони здоров’я в умовах обмежених 
громадських ресурсів. Обґрунтовано етапність та зміст поколінь структурних реформ. 

Ключові слова: національні системи охорони здоров’я, структурні реформи, етапи реформ, Первин-
на допомога, Спеціалізована допомога.
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Changes in the organization of national health care systems have been studied. The existence of a conflict 
between production forces and industrial relations in the field of health care in conditions of limited public 
resources is shown. The phasing and content of generations of structural reforms are substantiated.
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