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Друге річне зібрання  Національної лікарської ради України (НЛРУ) відбулося 18 листопада 2016 
року в Національній науковій медичній бібліотеці України. Проведено три робочі сесії, на яких з 
доповідями виступили члени НЛРУ, народні депутати України та ін. 

Основні питання порядку денного:
1. Обговорення законодавчих ініціатив у сфері лікарського самоврядування. Громадська оцінка 

реалізації рекомендацій комітетських слухань від 1 липня 2016 р.
2. Обговорення законодавчих ініціатив і громадська оцінка реалізації рекомендацій однойменних пар-

ламентських слухань від 16 грудня 2015 р.
Обговорення відбулося в гострій, динамічній і конструктивній атмосфері. Найбільшу увагу було 

приділено питанню запровадження в країні лікарського самоврядування, чому в подальшому мають 
наслідувати інші медичні професії.  За результатами обговорення  зібрання схвалило заяву, яка додається.

Зібрання також заслухало звіт президії про перший рік роботи НЛРУ та затвердило зміни в складі 
президії НЛРУ. Новим головою НЛРУ на річний термін стала Лариса Матюха, д. мед. н., проф., голова 
Асоціації сімейної медицини України. Президента Української асоціації лікарів-дерматовенерологів та 
косметологів, д. мед. н., проф. Віктора Степаненка обрано першим заступником голови ради.

НАЦІОНАЛЬНА ЛІКАРСЬКА РАДА УКРАЇНИ

ЗАЯВА
щодо реформування охорони здоров’я

і запровадження лікарського самоврядування в Україні

Ми, представники 50 лікарських асоціацій і товариств та Всеукраїнського лікарського товариства, 
які об’єдналися в Національну лікарську раду України, котра репрезентує абсолютну більшість лікарів 
України, на другому річному зібранні розглянули стан справ щодо реформування охорони здоров’я, 
запровадження лікарського самоврядування в Україні і виконання рекомендацій відповідних парламент-
ських (16 грудня 2015 року) і комітетських слухань (1 липня 2016 р.), а також доступну інформацію 
щодо заходів МОЗ України змушені констатувати, що після комітетських слухань не відбулося жодних 
зрушень у надзвичайно важливому питанні щодо самоврядування лікарської та інших медичних про-
фесій, без чого неможливо побудувати сучасну європейську систему охорони здоров’я, фактично не 
виконано жодного пункту рекомендацій парламентських слухань «Про реформу охорони здоров’я в 
Україні», Міні стерство охорони здоров’я України досі не продемонструвало системного підходу до 
реформування охорони здоров’я, а Концепція і стратегія реформування не затверджені Кабінетом 
Міністрів України.

Заявляємо про необхідність якомога швидшого комплексного і повного запровадження лікарського 
самоврядування як такого, що має визначальну роль у побудові нових відносин у системі охорони 
здоров’я.

Закликаємо Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, народних депутатів при-
швидшити внесення до Верховної Ради України відповідного законопроекту і його розгляд, як це перед-
бачено рекомендаціями парламентських слухань.

Схвалюємо Декларацію Великої Ради Всеукраїнського лікарського товариства від 22 серпня 2016 р. і 
стверджуємо, що вона є відображенням консолідованої позиції всієї лікарської спільноти України.

Вимагаємо більшої поваги до лікарської спільноти, професійної і людської гідності лікарів, ураху-
вання професійних прав, соціальних та економічних інтересів лікарів.

Віримо в краще майбутнє охорони здоров’я в Україні і нашу спільну працю на благо народу України.
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