
«Загальноукраїнська програма «Здоров’я українського на-
роду» – це можливість для лікарів вдосконалювати свої зна-
ння, обмінюватись досвідом з колегами, своєю працею спри-
яти розвитку медичної науки i практики. Це можливість для 
громадян України жити в кращій, здоровій країні. Програма 
має на меті активно впливати на формування в українсько-
му суспільстві ідеології здорового способу життя, як важли-
вої складової покращення здоров’я. Ми прагнемо об’єднати 
усі верстви свідомої української громади, медиків, підприєм-
ців, урядовців, політиків і пересічних громадян задля здоров’я 
українського народу!».

Президент Міжнародного благодійного фонду 
«Здоров’я українського народу»

Сергій Сошинський

    «Медицина – одна з найбільших і найважливіших скла-
дових культури народу. Ми пишаємося тим, що зроблено в 
минулому. Водночас ми свідомі того, що сьогодні і завтра ми 
маємо зробити набагато, набагато більше. Дістаючи високе 
звання медика, лікарі і фармацевти України присягали бе-
регти і розвивати благородні традиції вітчизняної медицини, 
у своїх діях керуватися принципами моралі, лікарської ети-
ки, завжди пам’ятати про своє високе покликання, про відпо-
відальність перед народом і державою. На мою думку, міцне 
здоров’я кожного громадянина – наш шанс і можливість пра-
цювати і жити достойно. Усвідомлюючи це, медики країни за-
кликають до скоординованих дій, спрямованих на кардиналь-
не покращення здоров’я. Об’єднаймо зусилля українського 
суспільства, церков, фахових і громадських організацій, рухів 
і фондів,науковців, освітян, практиків і мрійників, зірок спорту 
і мистецтва, лідерів нації, Парламенту, Уряду та Президента 
у програму «Здоров’я українського народу». Я щиро вірю, що 
тільки народна толока зможе розірвати порочне коло наболі-
лих проблем. Колеги, до праці!».

Радник Міністра охорони здоров’я України
Заслужений працівник охорони здоров’я України

Голова оргкомітету конкурсу «Національна
Медична Премія»

Іван Сорока



Міжнародний благодійний фонд «Здоров’я українського народу» з 2010 по 2012 рік 
буде активно втілювати в життя Програму «Здоров’я українського народу», спрямовану на 
зміцнення здоров’я українського народу та розвиток системи охорони здоров’я в Україні.

Програма «Здоров’я українського народу» створена із використанням рекомендацій адмі-
ністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, МОЗ України, інших міністерств, ві-
домств та громадських організацій, які діють в Україні (в галузі здоров’я, освіти,соціального за-
безпечення тощо), Світового Банку, ВООЗ та інших міжнародних організацій, а також відповід-
них Законів України.

Передумови:
В Україні зафіксовано один з найвищих у світі показників природного зменшення населення 

(6,4 на тисячу осіб), за останні 19 років внаслідок депопуляції чисельність населення України 
скоротилася більш як на 5,8 млн. осіб. Крім того, криза в системі охорони здоров’я призвела до 
зменшення середньої тривалості життя громадян (ці показники на 10-12 років нижчі, ніж у Єв-
ропі), до зростання питомої ваги громадян середнього та похилого віку), до збільшення кіль-
кості неінфекційних хронічних захворювань, травм, значну частину яких можна попередити, та 
передчасної смертності, особливо серед чоловіків працездатного віку (цей показник є вищим, 
ніж в країнах ЄС в 3-4 рази).

Завдання програми «Здоров’я українського народу»:

1. створення умов для зниження показників захворюваності, інвалідності та передчас-
ної смертності;

2. поліпшення якості та тривалості активного життя населення України завдяки впрова-
дженню здорового способу життя, що передбачає оптимальну рухову активність, ра-
ціональне харчування, здоровий сон, додержання гігієнічних правил, відмову від тю-
тюнопаління, вживання наркотиків та зловживання алкоголем, зниження рівня трав-
матизму;

3. підвищення соціального статусу медичного працівника;
4. популяризація турботи про збереження власного здоров‘я серед громадян України;
5. підвищення рівня обізнаності пацієнтів про здорове життя, про наслідки безвідпо-

відального ставлення до власного здоров’я та про можливості сучасної української 
медицини;

6. сприяння позитивним змінам у сфері охорони здоров’я України та поліпшення демо-
графічної ситуації;

7. відзначення кращих юридичних і фізичних осіб, які зробити вагомий внесок у розви-
ток медицини та здоров’я українського народу та розвиток міжнародної співпраці

У межах програми здійснюються та плануються наступні проекти:

1.   Національна Медична Премія — загальнонаціональна відзнака, яка об’єднує про-
фесійні конкурси, реєстри, які здійснюються з метою виявлення кращих медичних 
працівників, освітян, представників ЗМІ, меценатів та філантропів, які сприяють зміц-
ненню здоров’я українського народу та розвитку системи охорони здоров’я.

Основні завдання: підвищення соціального статусу медичного працівника і прести-
жу професії лікаря у суспільстві; підвищення рівня обізнаності пацієнтів і виховання 
відповідного рівня культури споживання медичних послуг; популяризація турботи про 
збереження власного здоров‘я; відзначення кращих юридичних і фізичних осіб, які 
зробили вагомий внесок у розвиток вітчизняної системи охорони здоров’я та здоров’я 
українського народу.

Національну Медичну Премію підтримали: Міністерство Охорони Здоров’я Украї-
ни, МВС, МЧС, СБУ, Міністерство оборони України, Міністерство транспорту та зв’язку, 
профільні медичні організації, спеціалізовані й громадські ЗМІ та інші партнери різної 
галузевої спеціалізації.



Лауреатами Національної Медичної Премії можуть стати кандидатури, яких подали 
Обласні Управління Охорони Здоров’я, професійні громадські організації (у межах 
конкурсу «ТОП100 в медицині» на звання «Кращий лікар року» у різних номінаціях), 
або номінанти будь-яких подій, конкурсів, змагань та церемоній, які проводяться про-
тягом календарного року та передбачають визначення кращих фізичних та юридич-
них осіб, які внесли значний вклад у розвиток медицини або в поліпшення здоров’я 
українського народу. Визначення лауреатів Національної Медичної Премії відбува-
ється згідно з поданням відповідних заявок на нагородження кандидатів Обласними 
Управліннями Охорони Здоров’я, професійними громадськими організаціями або ор-
ганізаторами вищезгаданих подій, після виконання відповідних організаційних про-
цедур щодо перевірки даних та експертної оцінки кандидатів членами Високого Журі 
Національної Медичної Премії, затвердження номінацій за рішенням Оргкомітету.

Інформація про конкурси та події, номінанти яких можуть отримати Національну Медичну 
Премію (залежно від події) при дотриманні всіх організаційних процедур:

- Реєстр «ТОП100 в медицині» — щорічний загальнонаціональний реєстр кращих 
лікарів, закладів, середнього медичного персоналу, медичних навчальних і ліку-
вально – профілактичних закладів, який створюється за результатами загальнона-
ціонального голосування практикуючих в Україні лікарів, професійних державних і 
незалежних організацій системи охорони здоров’я (проводиться за сприяння МОЗ 
України, інших міністерств, відомств та професійних громадських організацій. Ор-
ганізатори: Національний Музей Медицини, ПМРА «МАРСМЕДІА», ВАГЛ, ВФГО)

- Всеукраїнський конкурс професійної майстерності медсестер — щорічний 
форум, метою якого є підвищення рівня підготовки середнього медичного персо-
налу та піднесення престижу професії медичної сестри (проводиться за ініціати-
вою Всеукраїнської Асоціації Медичних Сестер)

- «Мій лікар» — щорічний Конкурс лікарів і закладів охорони здоров’я, який ство-
рюється за результатами загальноукраїнського голосування споживачів медичних 
послуг

- «Гордість української медицини» — конкурс медичної еліти, вузькопрофільних 
спеціалістів та закладів охорони здоров’я, медичних вузів, науковців та діячів га-
лузі охорони здоров’я, метою якого є інформування широкого загалу про видатних 
діячів сучасної медицини. По завершенню кожного з циклів Конкурсу буде видано 
Альманах “Гордості Української Медицини”, а інформація про переможців буде пе-
редана до Музею Медицини України в межах формування експозиції “Сучасна ме-
дицина України” (планується проводити за підтримки АМН України)

- «Серце лікаря» — це Конкурс працівників медицини катастроф, а також всіх тих, 
хто ризикуючи життям та здоров’ям виконує свій обов’язок в екстремальних умо-
вах (проводиться за підтримки МОЗу, МВС, МНС, СБУ, МОУ, МТТЗУ)

- «Журналіст та здоров’я українського народу» — щорічний загальнонаціональ-
ний Конкурс журналістів, які висвітлюють проблематику та питання, пов’язані із 
здоров’ям українського народу, медицини та галузі охорони здоров’я (плануєть-
ся проводити за сприяння Світового Банку, УАВПП, інших благодійних та громад-
ських організацій)

- «Медик Столиці» — Конкурс на визначення кращого медика у м. Києві (організа-
тор КМДА)

- «Релігія та здоров’я українського народу» — низка нагород, які будуть вру-
чені найкращим лікарям, іншим представникам медицини та закладам охорони 
здоров’я, меценатам, філантропам, представникам різних релігійних конфесій та 
згідно з поданням установ з галузі віри та релігії.

2. Освітня програма для працівників ЗМІ «Змінити себе – змінити світ» — проект, 
який скеровано на підвищення обізнаності представників ЗМІ в питаннях галузі охо-
рони здоров’я щляхом проведення освітніх заходів (тенингів, семінарів) для журналіс-
тів та представників ЗМІ з метою надання достовірної інформації населенню України, 



популяризації здорового способу життя та зміцнення здоров’я українського народу.

Заходи в межах проекту:
- Організація освітніх заходів для журналістів та представників ЗМІ
- Робота медико-публіцистичної редакції
- Конкурс кращих інформаційних матеріалів «Журналіст та здоров’я українського на-
роду», які висвітлюють проблематику та питання, пов’язані із здоров’ям українсько-
го народу, медицини та галузі охорони здоров’я

3. Зірки за здоров’я українського народу — проект, який передбачає залучення до по-
пуляризації здорового способу життя авторитетних державних та громадських діячів, 
відомих спортсменів, співаків, політиків, митців, журналістів та бізнесменів та інших 
лідерів думок

4. Проект розвитку медичного страхування «Велика Родина» — поліпшення систе-
ми моніторингу та відбору фахівців медичної галузі для підвищення якості послуг та 
розвитку Добровільного Медичного Страхування в Україні

5. Сприяння вдосконаленню медичної освіти та розвиток кадрових ресурсів галу-
зі охорони здоров’я — проект, який скерований на підвищення кваліфікації адміні-
страторів закладів охорони здоров’я та на розвиток українських студентів – медиків.

6. Подолання демографічної кризи в Україні — соціально-інформаційні кампанії, ме-
тою яких є привернення уваги громади до несвоєчасної діагностики захворювань, від-
сутності у населення розуміння важливості профілактичних оглядів у лікарів первин-
ної ланки медичної допомоги

7. Профілактика захворювань та протистояння епідеміям — проект, метою якого є 
вдосконалення роботи ланцюга «лікар – пацієнт – аптека», а також сприяння оздо-
ровленню українського народу шляхом проведення додаткових проектів, спрямова-
них на об’єднання зусиль усіх учасників ринку «здоров’я та краси».

8. Інформатика та медицина — проект, який скеровано на застосування новітніх техно-
логій в медичній практиці, на розвиток телемедицини в Україні та медицини без кор-
донів, впровадження он-лайн консультацій для працівників медицини первинної лан-
ки.

9. Громада за реформування охорони здоров’я – проект, який скеровано на втілення 
у життя реформи охорони здоров’я в Україні згідно рекомендацій міжнародної спіль-
ноти та рішень Уряду України

Кожен з проектів окремо і всі разом спрямовані на сприяння позитивним змінам у сфері охо-
рони здоров’я України, підвищення соціального статусу медичних працівників, їх самооцінки, 
престижу професії медика у суспільстві, допомогу тим спеціалістам, які прагнуть свого фахо-
вого розвитку, підвищення рівня обізнаності пацієнтів про здоровий спосіб життя, про наслід-
ки безвідповідального ставлення до власного здоров’я та про можливості сучасної української 
медицини.



МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ЗДОРОВ’Я НАРОДУ!

ПРИЄДНУЙТЕСЬ ДО ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТІВ ЗАДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ 

Ми запрошуємо до співпраці: 

1. представників ЗМІ та журналістів;

2. лідерів думок (політиків, зірок естради, кіно та телебачення, публічних людей, лі-
карів та академіків);

3. організації, що працюють у галузі охорони здоров’я та працівників, яким не байду-
же майбутнє та здоров’я українського народу; 

4. спонсорів та меценатів, представників ділових кіл;

5. волонтерів - усіх, хто готовий працювати, задля того, щоб жити у здоровій країні та 
у здоровому суспільстві.

ПРИЄДНУЙТЕСЬ ДО ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТІВ ЗАДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ 
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