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14 травня 2019 року в.о.директора ДУ «Черкаський обласний лабораторний центрМОЗ
України» Тищук М.М., заступник директора Чиж В.Г., головний бухгалтер Кравченко І.В.
прийняли участь у круглому столі з питань розвитку системи громадського здоров’я в
області, який відбувся в прес-центрі Черкаської обласної державної адміністрації за
участі голови обласної державної адміністрації Вельбівця О. І., першого заступника
Генерального директора ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» Ляшка В. К.,
заступника начальника УОЗ ОДА, начальника відділу організації надання медичної
допомоги дорослому населенню, матерям та дітям Кошової Л.М., голови комісії з охорони
здоров’я Черкаської обласної ради Парамонова В.В., начальника управління майном
обласної ради Петрова В.В., головного лікаря КЗ «Черкаський обласний центр
профілактики та боротьби зі СНІДом» ЧОР Левченко П.Ю., начальника КЗ «Черкаський
обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» ЧОР Черепенко Л.П.,
головного лікаря КЗ «Черкаський обласний протитуберкульозний диспансер» ЧОР
Олійника М.І, голови правління БО «Від серця до серця» Несват Н.А., інших
представників громадськості.

Під час круглого столу перший заступник Генерального директора ДУ «Центр
громадського здоров’я МОЗ України» Ляшко В.К. представив проект розвитку системи
громадського здоров’я на регіональному рівні, механізм фінансування системи
громадського здоров’я у зв’язку з реформами у галузі охорони здоров’я.

Заступник головного лікаря КЗ «Черкаський обласний центр профілактики та боротьби
зі СНІДом» Черкаської обласної ради Білоус І.В. представила пропозиції щодо створення
Черкаського обласного центру громадського здоров’я на базі обласного центру
профілактики та боротьби зі СНІДом
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Учасники круглого столу прийняли активну участь в дискусії щодо проблем
реформування галузі охорони здоров’я. Зокрема, начальник управління майном обласної
ради Петров В.В. звернув увагу на складність щодо передачі державного майна у
комунальну власність, у зв’язку з відсутністю державних розпорядчих документів та
наявність часових обмежень у вирішенні цього питання.

Під час обговорення учасники круглого столу наголосили на необхідності вирішення
практичних проблем щодо створення та організації діяльності регіонального центру
громадського здоров’я,зокрема щодо фінансування з обласного бюджету, щодо
вирішення майнових питань тощо.

У своїй промові в.о. директора ДУ « Черкаський обласний лабораторний центр МОЗ
України» Тищук М.М. ознайомив присутніх з основними завданнями та функціями
обласного лабораторного центру. Наголосив, що відповідно до наказу Міністерства
охорони здоров’я України від 28.10.2002 № 385 зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 12 листопада 2002 р. за N 892/7180 (в редакції від 06.07.2018 року) обласний
лабораторний центр є закладом громадського здоров’я і продовжує виконувати
завдання, які визначені ВООЗ як основні оперативні функції громадського здоров’я, а
саме епіднагляд за67 інфекційними захворюваннями, організація протиепідемічних
заходів, моніторингові дослідження навколишнього середовища, прогнозування їх
негативного впливу на здоров’я людини тощо. Запропонував при вирішенні питання щодо
створення регіонального центру громадського здоров’я ретельно вивчити пропозиції
всіх дотичних до цього питання закладів та організацій з подальшим обговоренням в
складі робочої групи, створеної за розпорядженням ОДА.

Підсумовуючи пропозиції учасників круглого столу Голова обласної державної
адміністрації Вельбівець О.І. зазначив необхідність реформування галузі хорони
здоров’я, та наголосив на важливості виваженого, комплексного підходу до створення
регіонального центру громадського здоров’я.
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