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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 
МЕДИЧНИХ СЕСТЕР



У документі Всесвітньої організації охорони 
здоров’я (ВООЗ, 2015) «Здоров’я-2020», який 
визначає основи політики в галузі охорони 

здоров’я в Європейському регіоні, 
підкреслюється, що медичні сестри і 
акушерки відіграють значну і все 

більш важливу роль 
в зусиллях суспільства щодо забезпечення 

безперервності в наданні медичної допомоги, 
дотримання прав людей і задоволення їхніх 
мінливих потреб в послугах охорони здоров’я



Оцінка якості сестринської допомоги та 

системний підхід до контролю діяльності 

медичних сестер є важливим елементом у 

підвищенні якості медичної допомоги, проте 

проблемним питанням залишається 

недостатнє теоретичне опрацювання 

процедури контролю та оцінки діяльності 

медичних сестер, особливо з питань 

стандартизації їх діяльності, а також їх 

підготовки безпосередньо у ЗОЗ.



Україна
В період з 2012 по 2018 роки відбулось зменшення кількості 

медичних сестер у системі охорони здоров’я загалом на 67 385 осіб, що 

складає 17,48 % від чисельності медичних сестер у 2012 року. 

Аналіз в регіональному аспекті виявив найбільші зміни у Донецькій 

та Луганській областях де скорочення становило 72 та 61 %. У восьми 

областях, а саме у Одеській, Чернігівській Херсонській, Харківській, 

Житомирській, Чернівецькій, Тернопільській та Вінницькій областях 

зазначений показник зменшився на 6 - 8 %.

Зросла частка середніх медичних працівників із числа чоловіків 

віком 60-64 та жінок віком 57,5-61,5 роки з 33 % до 41 % у закладах на фоні 

прогресивного зменшення осіб із числа медичних сестер працездатного 

віку. 

У медичних сестер із клінічними спеціальностями частка осіб віком 

старше 64 років більша, ніж у загальному пулі медичних сестер.



Незалежно від посади, найбільшу 
кількість часу медичні сестри зайняті 

виконанням:
 

• лікарських призначень: від 22% до 72%

• забезпеченням санітарно-епідеміологічного 

режиму у відділенні від 12 до 33,3%. 

• палатною медичною сестрою витрачається на 

роботу з документацією – 21% 

• догляд за пацієнтами до 8%



Внаслідок цілої низки факторів у закладах 

охорони здоров’я спостерігається надзвичайно 

велика плинність лікарів і медичних сестер, 

особливо молодих спеціалістів, перш за все, 

через незадовільні умови праці та побуту, 

відсутність житла та еміграційні процеси. Це 

ставить під загрозу якість та доступність 

медичної допомоги для населення, особливо у 

сільських районах.



Соціальний захист:
Фінансовий захист.

Фізичний захист.

Матеріально-побутове 

забезпечення.



Фінансовий захист:

• Посадові оклади (тарифні ставки) медичних та 

фармацевтичних працівників,  працівників  охорони  

здоров'я державних закладів  охорони здоров'я  

встановлюються  на основі  Єдиної тарифної сітки  у 

порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.



Фізичний захист:

упродовж 2013-2017 років в Україні 
було зареєстровано 543 злочини, 
вчинені проти життя і здоров’я 
медичних працівників під час 

виконання ними службових обов’
язків, 

троє із яких 
померли. 



Приклади нападів на працівників екстреної  
допомоги.

2013р. Зпоріжжя На виклик приїхали лікар-чоловік та дві жінки-фельдшери. На місці їх 
зустрів оскаженілий 51-річний чоловік. 29-річну фельдшерку, яка була на 6-му місяці вагітності, 
він зарізав ножем для колки льоду. Жінка загинула від отриманих ран. В обличчя лікарю Леонід 
плеснув кислотою. Іншій жінці також дісталася порція кислоти та удар ножем. 

27.03.2018 Київ медики прибули на виклик, але не змогли проїхати з-за паркового 
автомобіля «Тойота Камрі». «Після зауваження вибігли з машини, витягали нашого водія 
(машини скорою) з-за руля, завалили і почали бити, в руках у нього був пістолет, але, на щастя, 
не встиг скористатися ним»,

17.04.2018р. Запоріжжя - компанія напідпитку напала на бригаду швидкої допомоги, яку 
раніше викликали на дом. Жінку - лікаря пришлось госпіталізувати, автомобіль «швидкой» 
потребує ремонту.

30.06.2018р. В місті Ватутіно Черкаської області в приймальному відділенні міської лікарні 
чоловік обкрадав лікаря швидкої допомоги. Лікар з подвійним переломом щелепи направлений 
у обласну палату, його чекає складна операція.

23.08.2018р. Рівне. На лікаря «швидкой» напали під час надання медичної допомоги 
паціенту. Поки бригада спасала парня в автомобілі, його незламний приятель набросився на 
жінку з кулаками. В результаті нападу лікар Єлена Михайлова отримала черепно - мозгові 
травми і побиття головного мозку.

28.10.2018р. Вночі 28 жовтня швидка допомога приїхала на виклик до літньої жительки 
Чорноморська. У неї в квартирі чоловік, який назвався її сином, вступив у конфлікт із медиками. 
В результаті він завдав тілесні ушкодження фельдшеру та водієві швидкої.





Сексуальні домагання:

▪ підвищення загальної правової й гендерної культури суспільства, 
▪ формування нульової терпимості до будь-яких проявів  дискримінації  за 

ознакою статі,  
▪ дотримання принципів гендерної рівності на робочому місці,  
▪ наявність в організаціях певних правил, кодексів поведінки, інструкцій, 

спрямованих на недопущення  сексуальних домагань.



Матеріально-побутове забезпечення.

• забезпеченість житлом;

• забезпеченість транспортом (сільська місцевість);

• створення належних умов праці;

•  обов'язкове страхування медичних та фармацевтичних працівників; 

• забезпечення права на підвищення кваліфікації,   перепідготовку   не   
рідше   одного   разу   на   п'ять   років   увідповідних закладах та 
установах;

• стажування в Україні медичних та фармацевтичних працівників в 
обраному ними з урахуванням спеціалізації закладі здійснюється за 
рахунок держави.






