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Начальнику управління 
освіти і науки 
Житомирської обласної
державної адміністрації 
Шевчук Л.П.

Шановна Ларисо Петрівно!

Відповідно до Законів України «Про державні фінансові гарантії медичного 
обслуговування населення» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони 
здоров’я» з 01 квітня 2018 року змінено принцип надання первинної медичної 
допомоги населенню. На відміну від існуючого раніше закріплення пацієнтів за 
лікарем за територіальною ознакою (за місцем реєстрації чи постійного 
проживання) запроваджено укладення декларації між вільно обраним лікарем та 
пацієнтом. Новий механізм фінансування медичної допомоги за принципом 
«гроші йдуть за пацієнтом» грунтується на індивідуальній формі взаємовідносин 
лікаря первинної медичної допомоги та пацієнта.

У м. Житомирі первинна медична допомога населенню надається лікарями 
амбулаторій комунального підприємства «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Житомирської міської ради (Далі КП Центр ПМСД ЖМР). Інформація 
про всіх лікарів Центру розміщена на його офіційному сайті ЬЦр5://1ікаг.сеп1ег/.

К ількість студентів вищих навчальних закладів, які в роки навчання 
проживають поза місцем постійної реєстрації, а саме в м. Житомирі, є значною. З 
метою гарантованого забезпечення цієї молоді первинною медичною допомогою 
саме у м. Житомирі, студентам вищих навчальних закладів на період навчання 
необхідно укласти декларації з лікарями КП Центр ПМСД ЖМР, яких вони мають 
обрати самостійно.. Лист з цього питання був направлений на адресу заступника 
голови облдержадміністрації Лагути Я.М. на початку 2018 року.

За інформацією керівництва КП Центр ПМСД ЖМР останнім часом до 
Центру надходять листи від керівників вищих навчальних закладів з проханням 
забезпечити спостереження за студентами з приводу тих чи інших захворювань. 
Проте, декларації з лікарями Центру не укладаються.

Наголошуємо, що чинним законодавством передбачена можливість 
переукладення декларації (розірвання декларації з одним лікарем та укладення 
декларації з іншим) за різними обставинами, в тому числі у разі зміни місця 
проживання на період навчання. Відповідно, планова первинна м ед ^ч |і^
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допомога, в тому числі профілактичний нагляд з причини контакту з хворими на 
інфекційні захворювання, надаватиметься студентам за умови наявності 
декларацій з лікарями КП Центр ПМСД ЖМР. У випадку, якщо студент не бажає 
оформлювати деюіарацію з лікарем Центру ПМСД у м. Житомирі, він має 
звернутись за медичною допомогою до того лікаря, з яким вже уклав декларацію.

Прошу поширити дану інформацію серед керівників, співробітників та 
студентів вищих навчальних закладів задля уникнення непорозумінь та 
конфліктів.

З повагою
заступник міського голови 
з питань діяльності 
виконавчих органів ради
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