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ЗВЕРНЕННЯ 

До медичних асоціацій і Товариств України 

Шановні Колеги,  

високодостойні керівники і члени медичних асоціацій і товариств України 

Охорона здоров’я України, як і держава в цілому переживають надзвичайно складні, можна сказати 

переломні часи. Для всіх очевидно, що потрібні рішучі зміни і лікарі не можуть залишатися осторонь. Процеси 

децентралізації і дерегуляції, які вкрай необхідні для нашого поступу не можуть обмежуватися виключно 

територіальним аспектом і місцевим самоврядуванням. Давно назріло, як це є типовим для Європейських країн, 

запровадження лікарського самоврядування. Не менш важливим для досягнення професійної автономії лікарів є 

зміцнення і підвищення впливовості фахових медичних асоціацій і товариств. Потрібне наше єднання. 

Цілком очевидно, що ВУЛТ і фахові товариства є природними союзниками і ВУЛТ, як 

загальнонаціональна організація лікарів, представляє інтереси всіх лікарів в тому числі такі, що є предметом 

діяльності фахових медичних асоціацій і товариств.  

ВУЛТ є нейтральною і незаангажованою організацією, відповідно тісна співпраця ВУЛТ з фаховими 

співтовариствами направлена на взаємопосилення і краще задоволення, як загальних інтересів всієї лікарської 

спільноти, так і конкретних зацікавленостей об’єднань лікарів за фахом. В світі є чимало прикладів об’єднань 

фахових медичних асоціацій, як на національному, так і на міжнародному рівні, що створювались як окремі 

інституції або діють на основі відповідних договорів. Саме другий шлях є, на наш погляд, найбільш доцільним 

для України з огляду на перспективу інституалізації лікарського самоврядування, над чим активно працює 

ВУЛТ.  

На підставі наших консультацій з керівниками та авторитетними представниками ряду асоціацій і 

товариств України, а саме: 

Асоціації дерматовенерологів України,  

Асоціації нейрохірургів України,  

Асоціації сімейних лікарів України, 

Асоціації стоматологів України - 

пропонуємо утворити Координаційну раду медичних асоціацій і товариств України – «Національну 

лікарську раду» на основі відповідного договору.  

Хочемо зазначити, що при цьому всі асоціації і товариства зберігають свою повну самостійність і 

продовжують свою діяльність відповідно до своїх статутів та законів України. Ми не вбачаємо потреби у 

створенні надбудови у формі окремої юридичної особи для цих цілей, на наш погляд це є недоцільним і 

марнотратним. На справді головним є реальне об’єднання зусиль та ресурсів для вирішення спільних завдань і 

проблем, якими так насичений наш непростий час. Те до чого наші польські колеги прийшли через 10 років 

після запровадження лікарського самоврядування ми пропонуємо зробити вже на етапі його запровадження. Це 

звернення є офіційним запрошенням до співпраці і єднання всіх лікарів.  

Додаємо проекти: а) Установчого договору, б) Положення про Національну Лікарську Раду!  

Medicus medicum amicus est 

 

З повагою,  
 

Др. М. Тищук, голова правління ВУЛТ за дорученням членів ініціативної групи 
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