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ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯСУТНОСТІ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

Розвиток ринкових відносин в Україні, розширення обсягів комерціалізація
сфери охорони здоров’я потребує її реформування. В ст. 49 Конституції України [1]
зазначено, що у державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога
надається безоплатно, але постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження
переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров'я та вищих
медичних закладах освіти» [2] зазначено перелік платних медичних послуг, що надаються як
державними, так і комунальними закладами охорони здоров’я. З даної постанови випливає
суперечність конституційним принципам про безоплатність медичної допомоги, оскільки
медичний заклад здійснює медичну допомогу, і з цього випливає, що дані платні послуги є її
частиною.

Згідно Рішення Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення
положення частини третьої статті 49 Конституції України "у державних і комунальних
закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно" (справа про
безоплатну медичну допомогу) [3] платними послугами можуть бути лише ті, що не
входять в межі медичної допомоги. Також цим Рішенням Конституційний Суд України
зазначає необхідність визначення поняття «медична допомога» та переліку медичних
послуг,що не входять в межі медичної допомоги.

Відсутність чіткого розуміння понять «медична допомога», «медичне
обслуговування», «медична послуга» створює суттєві проблеми в галузі охорони
здоров’я, а саме в діяльності як державних і комунальних медичних закладів, так і
приватних підприємств, які здійснюють медичну практику, а також в порушенні
конституційних прав громадян.

Відповідно до Закону України «Основи законодавства України про охорону
здоров’я» [4] медична допомога – це діяльність професійно підготовлених медичних
працівників, спрямована на профілактику, діагностику, лікування та реабілітацію у
зв'язку з хворобами, травмами, отруєннями і патологічними станами, а також у зв'язку
з вагітністю та пологами, а в свою чергу, медичне обслуговування – це діяльність
закладів охорони здоров'я та фізичних осіб - підприємців, які зареєстровані та
одержали відповідну ліцензію в установленому законом порядку, у сфері охорони
здоров'я, що не обов'язково обмежується медичною допомогою. Поняття
«медична послуга» на законодавчому рівні не зазначено.

Відсутність однозначної концепції реформування медицини створює ряд
невизначеностей в подальшому розумінні сутності поняття «медична послуга»,
оскільки, відмінність від поняття «медична допомога» зводиться лише до ознаки
платності. Очевидним є той факт, що медична допомога включає в себе ряд медичних
послуг спрямованих на «профілактику, діагностику, лікування та реабілітацію у
зв'язку з хворобами, травмами, отруєннями і патологічними станами, а також у зв'язку
з вагітністю та пологами». З цього випливає, існування безкоштовних медичних послуг
у державних і комунальних закладах охорони здоров’я.

Отже, відсутність затвердженого на законодавчому рівні поняття «медична
послуга» не дає чітко окреслити ознаки даного поняття, створити єдину загальну
класифікацію медичних послуг, що веде за собою неможливість правильної оцінки
медичних послуг в бухгалтерському обліку, їх регламентації, визначення собівартості,
створення обліково-аналітичного забезпечення, щоб відповідало потребам управління
як в приватних медичних закладах , так і в державних і комунальних.
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