

П О Я С Н Ю В А Л Ь Н А     З А П И С К А
до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (щодо визначення дефініцій  «медична послуга»)

Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

В останні роки сфера охорони здоров’я України переживає чимало трансформаційних змін. Модель організації надання  медичної допомоги за системою М.О. Семашко, яка полягала у тому, що держава  повною мірою  забезпечувала медичною допомогою населення за принципом «багатий платить за бідного, здоровий за хворого» у цих соціально-економічних умовах є неспроможною забезпечити населення якісною медичною допомогою. Тому ухвалено низку законів щодо реформування медичної допомоги,  яка передбачає оптимізацію закладів охорони здоров’я, розподіл фінансових асигнувань за рівнями медичної допомоги (первинна, вторинна, спеціалізована), програмно-цільовий метод фінансування. Із закладами охорони здоров’я укладаються договори, згідно з якими фінансування надаватиметься не за кошторисом, а за обсягами медичних послуг, які мають завчасно визначену ціну, тобто – свою вартість. . У зв’язку з цим, термін «медична допомога» буде мати соціальний характер, тоді як «медична послуга» – економічний. 
Згідно з п. 17 ч.1 ст.1 Закону України «Про захист прав споживачів», послуга – діяльність виконавця з надання (передачі) споживачеві певного визначеного договором матеріального чи нематеріального блага, що здійснюється за індивідуальним замовленням споживача для задоволення його особистих потреб. Таким чином послуга - це економічна категорія і вона має певну вартість.
Âèùåçàçíà÷åíå ï³äòâåðäæóº àêòóàëüí³ñòü âèçíà÷åííÿ äåô³í³ö³¿ «ìåäè÷íà ïîñëóãà» òà äîö³ëüí³ñòü ¿¿ çàêîíîäàâ÷îãî âðåãóëþâàííÿ äëÿ åôåêòèâíîãî ïðîâåäåííÿ ðåôîðì ñèñòåìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ â óìîâàõ ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè. 

 2. Цілі і завдання законопроекту

Çàâäàííÿì çàêîíîïðîåêòó º  óäîñêîíàëåííÿ ïîíÿòÿ «ìåäè÷íà äîïîìîãà» òà âèçíà÷åííÿ äåô³í³ö³¿ «ìåäè÷íà ïîñëóãà» ç ìåòîþ óñóíåííÿ íåîäíîçíà÷íîñò³ ïðè ¿õ òëóìà÷åíí³ òà âèêîðèñòàíí³.

Çàãàëüíà õàðàêòåðèñòèêà òà îñíîâí³ ïîëîæåííÿ çàêîíîïðîåêòó

Çàêîíîïðîåêòîì ïðîïîíóºòüñÿ çì³íèòè  ðåäàêö³þ ñòàòò³  3 Çàêîíó Óêðà¿íè «Îñíîâè çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’ÿ» ³ äîïîâíèòè ¿¿ òàêèì  òåðì³íîì:

  ìåäè÷íà ïîñëóãà  -  ïîñë³äîâíî âèçíà÷åí³ ä³¿ àáî êîìïëåêñ ä³é ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â, íàïðàâëåí³ íà ïðîô³ëàêòèêó,  ä³àãíîñòèêó,  ë³êóâàííÿ çàõâîðþâàííÿ òà ðåàá³ë³òàö³þ, ÿê³ ìàþòü ñàìîñò³éíå çàê³í÷åíå çíà÷åííÿ ³ âèçíà÷åíó âàðò³ñòü (ö³íó).

Місце законопроекту в системі законодавства

Îñíîâíèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè, ÿê³ ðåãóëþþòü çàçíà÷åí³ ïèòàííÿ, º Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè òà Çàêîí Óêðà¿íè «Îñíîâè çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’ÿ».

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

Ðåàë³çàö³ÿ ïîëîæåíü çàêîíîïðîåêòó ï³ä ÷àñ éîãî ïðàêòè÷íîãî çàñòîñóâàííÿ ï³ñëÿ éîãî ïðèéíÿòòÿ íå âïëèâàòèìå íà âèäàòêîâó ÷àñòèíó Äåðæàâíîãî àáî ì³ñöåâèõ áþäæåò³â. 

6. Обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування законопроекту після його прийняття

Âíåñåííÿ â³äïîâ³äíèõ çì³í äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Îñíîâè çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’ÿ» óñóíå íàÿâí³ â íüîìó íåîäíîçíà÷íîñò³ òà  òëóìà÷åííÿ  ùîäî ïîíÿòü «ìåäè÷íà äîïîìîãà» òà «ìåäè÷íà ïîñëóãà» ³ çàáåçïå÷èòü âèñîêó ÿê³ñòü âèêîíàííÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ â³äíîñèí  ó ñôåð³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ùî çàáåçïå÷óâàòèìå êîíñòèòóö³éí³ ãàðàíò³¿ òà ïðàâà ãðîìàäÿí Óêðà¿íè íà îõîðîíó çäîðîâ’ÿ.
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