
Як організувати кампанію 
з вибору лікаря  
у вашому регіоні



Липень — початок реформи

 • із закладами ПМД Національною службою 
здров’я будуть укладені договори 

 • оплата за договорами буде здійснюватися за 
тарифом  

 • тариф — ставка за одного пацієнта, який уклав 
декларацію — 370 грн за пацієнта на рік з 
віковими коефіцієнтами 



Підписання декларацій —  
з 2 квітня

Наказ МОЗ «Порядок вибору лікаря, який надає 
первинну медичну допомогу, та форми декларації 
про вибір лікаря, який надає первинну медичну 
допомогу» №503 від 23.03.2018 року





Починають лише заклади, 
які виконали вимоги:

 • заклад обладнаний як мінімум одним комп’ютером, 
принтером, є папір; 

 • підключений до системи «Електронне здоров’я»;  

 • у закладі визначені уповноважені особи для внесення 
декларацій;  

 • уповноважені особи мають електронний цифровий 
підпис та провели тестове заповнення декларацій 
(тобто заповнили хоча би одну). 





Якщо заклад не готовий

• збирати персональні дані пацієнтів (ПІБ, 
паспортні дані, ідентифікаційний код тощо) 
у будь-якому вигляді 

• складати списки пацієнтів для підписання 
декларацій 

Забороняється:



Що говорити пацієнтам, 
доки заклад не готовий?

«Наша амбулаторія почне 
підписання декларацій 
ХХ квітня 2018 року»



Розмістити інформацію про  
заклад та лікарів

• На стенді на стіні у холлі закладу ПМД

• На листку А4 або А3, який буде 
доступний для пацієнтів у реєстратурі



Інформація про заклад

• Назва ЦПМСД чи амбулаторії 

• Дні та години роботи 

• Контактний телефон закладу 

• Перелік основних послуг, що надає заклад 



Інформація про лікарів
• Прізвище, ім’я, по-батькові 

• Лікарська спеціальність (терапевт/педіатр/сімейний лікар) 

• Стаж роботи за спеціальністю 

• Кваліфікаційна категорія 

• Адреса прийому 

• Номер кабінету 

• Графік роботи 

• Контакти



Ви — джерело надійної інформації 
про кампанію 

Ваші заклади — обличчя реформи

Комунікація



Департамент охорони здоров’я має 
стати основним інформаційним 

центром та бути головним джерелом 
інформації у своєму регіоні 



Задачі

• Визначити ключових спікерів


• Вивчити ключові повідомлення


• Зібрати всі заклади ПМД і пояснити задачі 
та дати відповіді на питання



Спікери
• Голова ОДА/міський голова


• Заступник голови ОДА/міського голови з 
гуманітарних питань


• Керівник обласного департаменту охорони 
здоров’я


• Заступник керівника обласного департаменту 
охорони здоров’я


• Керівники районних і міських департаментів 
охорони здоров’я
Можуть бути додаткові спікери



Що мають знати спікери?

•Набір ключових повідомлень 


• Відповіді на найбільш разповсюджені 
питання


• Інструкція: Як пацієнту підписати 
декларацію з лікарем?



Ключові повідомлення
• З 2 квітня в українців з’являється можливість вільно 
обрати свого лікаря.  

• Обрати свого лікаря — значить підписати 
декларацію з сімейним лікарем, терапевтом чи 
педіатром. 


• Декларація — це форма заяви. Ви повідомляєте, що 
обрали саме цього лікаря і цей заклад. 


• Тоді з липня гроші з ваших податків підуть до 
лікаря, якому ви довірили своє здоров’я 


• Вибирати лікаря можна у будь-якому закладі 
незалежно від місця прописки



Ключові повідомлення
• Ви впізнаєте заклад, де можна підписати 
декларацію, за наліпкою «Тут можна обрати свого 
лікаря».


• З липня дохід закладів первинки та лікарів буде 
залежати від кількості підписаних декларацій з 
пацієнтами.  


• Початок реформи в нашому місті, районі чи ОТГ 
залежить від готовності закладів до старту роботи з 
НСЗУ.


• Не потрібно поспішати. Час є. Кінцевого терміну 
підписання декларацій немає.



Як і коли виходити в медіа?

2-9 квітня

з 10 квітня

до 2 квітня

• Не виходити з прес-конференціями


• Давати чіткі інструкції і роз’яснення


• Забезпечити, щоб журналісти знімали 
тільки у закладах, готових до кампанії 
з вибору лікаря

• Розмістити інформаційні матеріали


• Виходити на ефіри та прес-
конференції активно з історіями успіху

• Забезпечити заклади, підключені до 
електронної системи, стікерами


• Визначити спікерів


• Вивчити меседжі та матеріали



2-9 квітня

Залучаємо пасивно



Задачі

• Не розміщуємо оголошень


• Не запрошуємо пацієнтів активно


• Відповідаємо на запити у медіа


• Спрямовуємо журналістів туди, де належні 
умови



Уникати утворення черг



10-15 квітня

Залучаємо активно



Задачі

• Розмістити плакати «Обери свого лікаря» у закладах 
ПМД


• Розмістити оголошення на будинках


• Активно залучати пацієнтів


• Ходити на ефіри


• Розмістити формат А4 у аптеках, ЖЕК, транспорті, пошті


• Надрукувати та розмістити білборди та сітілайти



Організуйте моніторинг 

Жорстко зупиняйте 
дискредитацію змін



Реєстрація лише за 
місцем прописки



Самостійне розміщення 
оголошень



Тиск на пацієнтів щодо платних 
послуг/відмови у послугах



Заповнення паперових «декларацій»/
збір персональних даних



Наша мета:  
дати пацієнту можливість 

обрати свого лікаря


