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В зв’язку з реформою нашої системи 
охорони здоров’я увага медичної громадсько-
сті прикута, перш за все, до з’ясування фінан-
сової суті реформи взагалі та відомих меси-
джів – «гроші йдуть за пацієнтом», угод сі-
мейного лікаря з лікарями ІІ та ІІІ рівнів, ви-
конання яких передбачає можливість лікуван-
ня у некваліфікованих фахівців. Але в доку-
ментах МОЗ поки що немає обґрунтування 
механізмів адекватного фінансування вказа-
них пропозицій. «Потрібно затвердити мето-
дику розрахунків вартості медичних послуг, 
сформувати їх ціни [16], а в плані «наукового 
супроводу, … дотримуючись принципу ком-
плексного підходу та інноваційних рішень…, 
необхідно прорахувати, скільки на це потріб-
но коштів» [18]. 

Тож, доцільно шляхом розрахунків об-
ґрунтувати вартість як працезатрат лікарів, 
так і загальну вартість комплексу заходів по 
обстеженню і лікуванню хворого з урахуван-
ням локальних клінічних протоколів.  

Мета – представити обґрунтований ме-
ханізм прогнозування пересічної вартості 
оздоровлення усіх мешканців зони відповіда-
льності сімейного лікаря (СЛ), в т.ч. визна-
чення вартості робочого навантаження лікаря 
[15] з урахуванням коригуючих підвищуючих 
коефіцієнтів [3, 4, 12] в контексті з вартістю 
обстеження, медикаментів і матеріалів 
(ОММ) та величини матеріально-технічних 
витрат (МТВ) на одного пацієнта. 

Одержані розрахунки, які виконані по 
принципу «знизу-уверх» – від рівня практич-
ного лікаря, дозволять виявити, наскільки 
бюджетні можливості держави співвідносять-
ся з реальними потребами коштів на лікуван-
ня [3]. Це дасть підстави обґрунтувати адек-
ватну реальну суму коштів декларованого 
МОЗ месиджу «гроші йдуть за пацієнтом» та 

фінансову суть угод, які буде складати СЛ з 
лікарями медичного округу. 

 
Матеріали та методи 
1500-2000 осіб, які МОЗ визначив як 

зону відповідальності СЛ, є об’єктом, де мож-
ливо, користуючись нашою технологією, тра-
нсформувати організаційно-економічні стан-
дарти, критерії і нормативи [11, 13, 14] у ме-
тодику визначення вартості працезатрат ліка-
рів і загальної вартості лікування на маршруті 
хворого із амбулаторії сімейної медицини 
(АСМ) до ІІ та ІІІ рівнів медичного округу. Це 
дозволить за допомогою відповідних комп’ю-
терних програм оперативно розрахувати вар-
тість оздоровлення населення у цій зоні. 

Включення у названий технологічний 
алгоритм обов’язкове виконання локальних 
клінічних протоколів [8] сприятиме досягнен-
ню вищого рівня ефективності в процесі ліку-
вання. При цьому ми скористалися порівня-
льним аналізом і логічним узагальненням, а 
також методом аутохронометражу та мікрока-
стингу [3].  

Для обґрунтування механізму розрахун-
ків вартості медичної роботи була використа-
на таблиця посадових окладів (тарифних ста-
вок) працівників медичних закладів на 
01.01.2017 р., та офіційну тривалість робочого 
дня лікаря на одну ставку – 7 год. 42 хв., або 
462 хв. 

 
Результати дослідження  
та їх обговорення 
Досвід розподілу ЛОР-захворювань на 

клініко-статистичні групи (КСГ), діагностич-
но-сполучені групи (ДСГ) та ступені складно-
сті по результатам хронометражних дослі-
джень, норми, як критерію міри праці, є не-
від’ємними технологічними ланцюгами в 
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процесі обґрунтування вартості медичної 
праці [9, 10, 14]. 

Зазначені вище чинники і принципи фо-
рмування нормативів робочого навантаження 
лікаря, які виконують роль економічних нор-
мативів [15], ми взяли за основу визначення 
вартості лікування. 

 
Механізм визначення вартості  
профілактичних оглядів 
Якщо поставлена мета виконати профі-

лактичний огляд (ПО) усім мешканцям в зоні 
відповідальності амбулаторії сімейної меди-
цини (АСМ), то сімейний лікар (СЛ) може 
скористатися такими нормативами, як хроно-
метражні показники одного ПО. По нашим 
даним, у терапевта і педіатра – це 13 хв., хіру-
рга і гінеколога – 10, невропатолога – 11, оку-
ліста – 15, ЛОР і дерматолога – по 8 хв. [14]. 

Встановлений в результаті хронометра-
жу розрахунковий норматив працезатрат лі-
каря при виконанні одного ПО є одночасно і 
економічним нормативом, який може отрима-
ти вартісну оцінку у вигляді певної долі заро-
бітної плати (ЗП) лікаря, встановленою дер-
жавою. Оскільки вказані нормативи, напри-
клад, термін технологічного нормативу одно-
го ПО виражається у хвилинах, то для визна-
чення його вартості треба розраховувати ціну 
хвилин, за які виконується цей ПО. Також 
доцільно визначити вартість одної хвилини 
робочого часу, виходячи із розміру мінімаль-
ної тарифної ставки лікаря [10-12]. 

Для розрахунку вартості працезатрат 
вищеназваних фахівців, а також визначення 
загальної вартості процесу ПО і лікування 
виявлених хворих нами використані дещо 
спрощені і адаптовані до об’єму розрахунків в 
сучасних умовах АСМ формули, які рекомен-
довані професорами Ю.В. Вороненко і О.М. 
Голяченко [1, 2], а саме: ЦПО = РФ.З.ПЛ. х ТТ.Н.ПО 
: РБ.Р.Ч.Л. + Н.З.П.Л. + ПКО.С.М. + ПКО.Л.Л.>65р. + 
ПКО.Д.<3 р. + ОММ + МТВ, де: ЦПО – ціна ПО; 
РФ.З.ПЛ. – річний фонд ЗР лікаря; ТТ.Н.ПО – тер-
мін технологічного нормативу ПО; РБ.Р.Ч.Л. – 
річний бюджет робочого часу лікаря; Н.З.П.Л. – 
нарахування на ЗП лікаря (22%); ПКО.С.М. – 
підвищуючий коефіцієнт прийому лікаря у 
сільській місцевості (1,5); ПКО.Л.Л. – підвищу-
ючий коефіцієнт прийому літніх людей > 65 
р., ПКО.Д. < 3 р. (1,3) – підвищуючий коефіці-
єнт прийому дітей менше 3-х років; ОММ – 
вартість обстеження, медикаментів та матері-
алів; МТВ – матеріально-технічні витрати. 

Враховуючи вищенаведені передумови, 
ми обґрунтували розрахунками пересічну 
вартість працезатрат лікарів різних фахів, які 
беруть участь у ПО (табл. 1). 

Як видно із таблиці, загальна вартість 
одного ПО для ЛОР лікаря з урахуванням 
підвищуючих коефіцієнтів становить (6,72 + 
20,36 + 5,46) – 32,54 грн. Витрата робочого 
часу вказаних фахівців на ПО одного мешка-
нця склала 88 хв., вартість їх «бюджетних» 
працезатрат на один ПО – 35,27 грн., а з ура-
хуванням підвищуючих коефіцієнтів – 73,79 
грн. Загальна вартість працезатрат вказаних 
лікарів в процесі ПО 2000 мешканців із зони 
відповідальності АСМ складає (73,79грн. х 
2000) – 147 580 грн. 

Якщо МОЗ, як відомо [17], планує виді-
ляти по 210 грн. на мешканця, які «йдуть за 
пацієнтом» по його маршруту до III рівня 
медичної допомоги, то для 2 тис. мешканців 
ця сума становить (210 х 2000) – 420 000 грн. 

Отже, з урахуванням вартості медика-
ментів і матеріалів та матеріально-технічних 
витрат прогнозована загальна сума коштів на 
усі ПО значно перевищить вказану вище суму 
(420 000 грн.), які б мали «йти» за 2 тис. меш-
канців із АСМ. 

 
Визначення вартості працезатрат 

СЛ та загальної вартості амбулаторного 
прийому хворого І ступеня складності 

Відповідно до нашої схеми розподілу на 
КСГ, ДСГ і ступені складності ЛОР патології 
[9, 13, 14], захворювання І ступеня складності, 
як найпростіші в плані діагностики і лікуван-
ня доцільно віднести їх оздоровлення до ком-
петенції СЛ. 

Демонструємо, як приклад, алгоритм 
розрахунку вартості працезатрат лікаря і зага-
льної вартості в процесі лікування СЛ одного 
із ЛОР захворювань – гострого риніту (КСГ – 
II, ДСГ – 1) (табл. 2). 

Хронометраж огляду ЛОР-органів, в т.ч. 
носової порожнини, запису ЛОР-статусу в 
амбулаторній карті, виписка рецептів, реко-
мендації щодо лікування і профілактики ви-
значив 13 хв. [9, 10]. Комплект стерильних 
ЛОР інструментів – 20,00 грн., медикаментів і 
матеріалів (розчин нафтизину, ель-цет 10 пі-
гулок, тубус-кварц у носову порожнину) 
складає 89,00 грн. (табл. 2). 

Як видно з таблиці, «бюджетна» вар-
тість працезатрат СЛ при лікуванні аналізова-
ного хворого становить 5,21 грн., а з ураху-
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ванням підвищуючих коефіцієнтів – 10,82 
грн. Загальна вартість – 105,28 грн. 

Отже, тільки лікування одного хворого І 
ст. складності потребує більше, ніж половини 
від 210 грн., які «йдуть за пацієнтом».  

 
Механізм визначення вартості  
амбулаторного лікування хворих  
на ІІ рівні медичного округу. 
На прикладі одного із отоларингологіч-

них захворювань демонструємо ситуацію, 
коли СЛ констатує у хворого більш складну 
патологію – хронічний гнійний гайморит 
(КСГ-ІІ, ДСГ-3) і скеровує його до ЛОР лікаря 
поліклініки ІІ-го рівня медичного округу. 

Кваліфіковане лікування в межах відпо-
відного локального клінічного протоколу [8] 
передбачає комплекс діагностичних і лікува-
льних дій, які би забезпечили максимальний 
ефект (табл. 3, 4). 

Із таблиць видно, що вартість обсте-
ження даного хворого становить 50,00 грн., 
медикаментів і матеріалів – 404,52 грн. «Бю-
джетна вартість» працезатрат лікаря, в т.ч. 
амбулаторна операція – 22,06 грн., а з ураху-
ванням підвищуючих коефіцієнтів – 53,16 грн. 
Загальна вартість амбулаторного лікування 
даного пацієнта, включаючи вартість обсте-
ження, медикаментів і матеріалів, матеріаль-
но-технічних витрат склала (465,53+67,07) – 
532,60 грн. 

Отже, амбулаторне лікування тільки 
одного хворого III ст. складності більш як у 
2,5 рази перевищує 210 грн., які «йдуть за па-
цієнтом». Аналогічні розрахунки вартості 
лікування хворих III ст. складності (ДСГ-3) із 
аналізованої АСМ, які б виконували інші 
профільні фахівці, дають можливість обґрун-
товано прогнозувати пересічну загальну вар-
тість лікування цих хворих на другому рівні 
медичного округу. 

 
Механізм розрахунку вартості  
лікування для хворих найвищих  
ступенів складності на ІІІ рівні 
У випадках, коли СЛ констатує хворо-

би, які по важкості клінічного перебігу та 
рівню розповсюдженості патологічного про-
цесу можуть бути віднесенні до IV або V сту-
пеня складності (ДСГ-4, ДСГ-5), виникає пот-
реба лікування хворого на III рівні медичного 
округу. Як приклад для інших профільних 
фахівців, демонструємо визначення вартості 
обстеження, лікування та хронометражних 

обсягів роботи у випадку стаціонарного оздо-
ровлення хворого в обласній лікарні за учас-
тю висококваліфікованого ЛОР-лікаря і анес-
тезіолога (табл. 5, 6). 

Розрахунки в таблиці свідчать, що «бю-
джетна» вартість працезатрат ЛОР лікаря і 
анестезіолога в процесі лікування даного хво-
рого склала 686,01грн. Аналогічна вартість з 
урахуванням коригуючих підвищуючих кое-
фіцієнтів для вказаних лікарів становить 
4097,48 грн., тобто майже в 6 разів більшою, 
ніж «бюджетна». Загальна вартість лікування 
– 10375,11 грн., яка перевищує суму 210 грн. 
у 50 разів. 

Якщо місячна ЗП наших висококваліфі-
кованих ЛОР-лікаря і анестезіолога становить 
5033,60 грн. (186 дол.) і 6542 грн. (242,30 
дол.), відповідно, то, наприклад, у Білорусії 
середня ЗП лікаря – 338,5 дол., у Голландії – 
6307 дол. [7]. Очевидно, що без реального 
застосування коригуючих підвищуючих кое-
фіцієнтів (ступеня складності захворювання 
та хірургічного втручання, лікування хворих у 
сільській місцевості, літніх людей старше 65 
років, дітей до 3 років та інших) [4, 5, 13, 14], 
як факторів стимулювання праці лікарів, роз-
раховувати на покращення якості і ефектив-
ності лікування неможливо. 

Оскільки визначені в представлених 
таблицях суми загальної вартості обстеження 
і лікування, коригуючих коефіцієнтів навряд 
чи зможе профінансувати у повному обсязі 
майбутнє Національне бюро охорони здоро-
в'я, то логічно і доцільно передбачити у вище-
згаданих угодах між СЛ і лікарями II та III 
рівнів [16, 17, 19] варіант поєднання подуш-
ного методу оплати з гонорарами [19], тобто 
із держбюджету і, частково, – коштів пацієн-
та. Тоді мінімальний рівень ЗП лікаря буде 
визначатись існуючою тарифною сіткою, ре-
комендованою МОЗ, а максимальний – відпо-
відно до кількості персональних угод, ступеня 
складності пролікованих хворих у кожного 
лікаря. 

Продемонстрований алгоритм розра-
хунку вартості обстеження та лікування хво-
рих може виконувати роль своєрідної техно-
логічної матриці, використавши яку інші 
профільні фахівці могли би подібним чином 
визначити вартість лікування усіх хворих в 
межах АСМ. 

Таким чином, є можливість обґрунтова-
но спрогнозувати з використанням відповід-
них комп'ютерних програм загальну вартість  
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оздоровлення усіх мешканців із зони відпові-
дальності СЛ. Подібна інформація сприяла би 
обґрунтуванню певної адекватної суми кош-
тів, які повинні «йти за пацієнтом», щоб реа-
льно гарантувати якісне лікування. 

 
Висновки 
1. Вартість працезатрат лікаря і загаль-

ної вартості медичної роботи визначаються 
нами з урахуванням рівня робочого наванта-
ження лікаря, хронометражних досліджень і 
мікрокастингу. 

2. Оскільки ніяка реформа не забезпе-
чить належної якості і ефективності медичної 
допомоги без імплементації відповідних інно-
ваційних технологій, то наші розрахунки вар-
тості оздоровлення населення ґрунтуються на 
принципах оптимальної моделі роботи лікаря 
з урахуванням медико-економічних стандар-
тів, критеріїв і нормативів та розподілу захво-
рювань на КСГ, ДСГ, ступені складності. 

3. Наша технологія розрахунків вартості 
оздоровлення населення передбачає можли-

вість обґрунтування реальних розмірів фінан-
сування в межах таких розділів обов'язкової 
роботи лікаря, як профілактичні огляди, ам-
булаторне та стаціонарне лікування на марш-
руті хворого із АСМ до III рівня медичного 
округу. 

4. Представлені розрахунки дозволяють 
обґрунтовано визначити пересічну вартість 
діагностики і лікування в закладах охорони 
здоров'я трьох рівнів медичного округу, що 
дає можливість прогнозувати реальні обґрун-
товані кошти, які «йдуть за пацієнтом», та 
планувати їх в угодах між сімейним лікарем і 
лікарями II та III рівнів, додержуючись прин-
ципу «знизу-вгору» від рівня практичного 
лікаря. 

5. Оскільки представлені у статті "мате-
ріали розроблені на основі отоларингологіч-
них захворювань, то визначення вартості лі-
кування усіх профільних хворих із зони від-
повідальності сімейного лікаря передбачає 
необхідну участь в аналогічних розрахунках 
лікарів різних фахів. 

 
 

Література 
 
1. Вороненко Ю.В., Пащенко В.М. Фінансовий менедж-

мент з основами економіки охорони здоров'я. – К., 2011. 
– 499 с. 

2. Голяченко О.М., Кузьмін І.В., Килівник В.С., Цвень 
П.В., Голяченко Г.Б. Математичне моделювання проце-
сів управління охороною здоров'я. – Тернопіль, 2015. – 
95 с. 

3. Дорошенко О. Вартість медичної послуги: як досягнути 
балансу ціни і якості // Ваше здоров'я. – 2016. – №29-30. 
– С. 8-9. 

4. Коваленко В. Вартість медичної послуги: як досягти 
балансу ціни і якості // Ваше здоров'я. – 2016. – №29-30. 
– С. 9. 

5. Корнійчук О.П. Удосконалення економічного механізму 
розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Украї-
ні // Укр. мед. часопис. – 2012. – №3 (89). – С. 128-133. 

6. Лахан В. Відміна наказу №33: проблеми позаду чи 
попереду // Ваше здоров'я. – 2016. – №39-40. – С. 8-9. 

7. Литвинова О.Н., Романюк Л.М., Коломійчук В.С. Еко-
номічні питання охорони здоров'я // Вісн. соціальної гі-
гієни та організації здоров'я України. – 2012. – №1. – 
С.95-97. 

8. Попович В.І. Локальні протоколи: інструкція з викорис-
тання // Здоров'я України. – 2016. – №3. – С. 13-15. 

9. Самоходський В.М. Наукове обґрунтування медико-
економічних механізмів реформування управління ото-
ларингологічної служби на етапі переходу до БСМ: Ав-
тореф. дис. … д-ра мед. наук. – Київ, 1994. – 32 с. 

10. Самоходский В.Н. Больница страховой медицины. 
Натурный эксперимент (организационные, медико-
экономические и правовые механизмы). – Кировоград, 
2004. – 242 с. 

11. Самоходський В.М. До методики визначення вартості 
працезатрат сімейного лікаря при виконанні профілак-
тичних оглядів // Вісн. соціальної гігієни та організації 
охорони здоров'я України. – 2011. – №1. – С.73-78. 

12. Самоходський В.М. Визначення об'єму та вартості 
працезатрат амбулаторних лікарів і варіанти стимулю-
вання їх праці // Вісн. соціальної гігієни та організації 
охорони здоров'я України. – 2012. – №1. – С. 98-103. 

13. Самоходський В.М., Голяченко Б.А. Медико-еконо-
мічні механізми реалізації організаційних стандартів, 
критеріїв і нормативів як основи створення комп'ютер-
них програм для сімейного лікаря // Вісн. соціальної гі-
гієни та організації охорони здоров'я України. – 2013. – 
№2 (56). – С. 9-27. 

14. Самоходський В.М., Голяченко Б.А. Соціально-
економічні реформи охорони здоров'я в Україні. Про-
ект. – Тернопіль, 2015. – 55 с. 

15. Самоходський В.М., Заболотний Д.І. До технології 
трансформації показників організаційних стандартів в 
персоніфікації робочого навантаження лікарів І, II та III 
рівнів медичного округу // Журн. вушних, носових і го-
рлових хвороб. – 2017. – №1. – С.77-86. 

16. Сисоєнко І. Фрагментарні реформи і недофінансування 
галузі призведуть до розчарування суспільства // Ваше 
здоров'я. – 2016. – №51-52. – С. 6-7.  

17. Супрун У. Так скільки ж отримуватимуть сімейні ліка-
рі? // Ваше здоров'я. – 2017. – №7-8. – С. 3.  

18. Цимбалюк В. Медики та експерти наполягають на 
реформуванні системи охорони здоров'я // Ваше здоро-
в'я. – 2017. – №11-12. – С. 4.  

19. Шевченко М. За що і як платити лікарю // Ваше здоро-
в'я. – 2016. – №45-46. – С. 14-15. 

 
Надійшла до редакції 17.05.17 

© В.М. Самоходський, 2017 


