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АКТУАЛЬНІСТЬ: Неофіційні платежі пацієнтів
виступають важливою рисою багатьох систем
охорони здоров’я. Хоча дослідження таких пла-
тежів є досить складним завданням, явище не-
формальної оплати за медичну допомогу
потребує більш глибокого розуміння його при-
роди, причин та наслідків для розробки більш
ефективної політики охорони здоров’я. Метою
нашого дослідження є вивчення досвіду та став-
лення до неформальних платежів пацієнтів у
Болгарії та Україні.

МЕТОДИ: Навесні 2009 року були проведені
фокус-групові та індивідуальні інтерв’ю в краї-
нах Центральної та Східної Європи (проект AS-
SPRO CEE 2007, FP7, GA no. 217431). У кожній
країні проведено 6 фокус-груп з надавачами й
споживачами послуг та 5 особистих інтерв’ю з
розробниками політики і представниками/екс-
пертами з соціального медичного страхування.

РЕЗУЛЬТАТИ: Неофіційні платежі пацієнтів є
більшою проблемою в Україні, аніж в Болгарії.

Для пацієнтів Болгарії більш актуальною темою
є офіційні платежі, впроваджені у 2000 році. Ук-
раїнські пацієнти здебільшого обговорюють нео-
фіційні практики, що підтверджує актуальність
теми. Респонденти розрізняють два поняття:
«подяка» (оплата за власним бажанням) і
«хабар» (оплата на вимогу та до проведення
маніпуляцій). Лікарі переконують, що нефор-
мальні платежі в Україні існують через бажання
пацієнта підтримати лікаря. Хоча пацієнти зга-
дують «хабарі» при хірургічній стаціонарній до-
помозі. Українські політичні діячі, як і
провайдери, стверджують, що неформальні пла-
тежі можуть бути єдиним фактором, який забез-
печує виживання системи охорони здоров’я і
тримає лікарів, що працюють в державних уста-
новах. Більшість українців вірять, що впровад-
ження офіційних платежів замінить неофіційні.
Проте болгари, маючи досвід офіційної оплати,
переконані, що неформальні платежі неможливо
викорінити. Трапляється думка, що офіційні пла-
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тежі можуть стати подвійним тягарем для паці-
єнтів.

ВИСНОВКИ: Позитивне ставлення до нефор-
мальних платежів може стати на заваді ефек-
тивних реформ у системі охорони здоров’я.
Існують підстави очікувати з боку лікарів ство-
рення перепон на такому шляху, оскільки
звичка стягувати з пацієнтів гроші може перева-
жити над прагненням покращити медичну допо-
могу. Неформальні платежі не сприяють
залученню коштів до системи охорони здоров’я і
не переносять стосунки лікаря й пацієнта в
етичну площину.
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