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State and prospects of introduction of family medicine in Ukraine

Salo, Anastasiya; Yakovlev, Maksym 

BACKGROUND: In Ukraine, implementation of
family practice is declared to be a priority. Devel-
opment of primary health care on the basis of
family practice is defined by legislative acts. Nev-
ertheless, family clinical practice is neglected.
Funds are spent on expensive inpatient treatment,
while cheap primary health care is forgotten. Hos-
pitals and outpatient clinics, ambulance cars are
used to provide everyday medical care. Approxi-
mately one third of hospital patients should get
out-patient treatment. The aim of this study was
to analyze the functioning of the national system
of primary health care based on family medicine,
to identify the main trends of its development and
current problems.

MATERIALS AND METHODS: This study is ex-
ploratory. Eight semi-structured interviews with
family doctors from Kyiv city and Kyiv region were
conducted with "snowball" sampling. The data was
analyzed through qualitative content analysis of
the content of the interviews.

RESULTS: All respondents expressed a positive at-
titude to the implementation of family medicine.
They emphasized that the development of family
medicine is economically feasible and socially ef-
fective. Most respondents pointed out that not
enough time is devoted to the training of family

doctors. None of the respondents provides gyne-
cological care and manages pregnancies. Family
doctors are not interested in independent treat-
ment of patients, taking responsibility for them,
and thus expanding their skills and enriching their
experience. All respondents stated that the current
system of family practice financing and remunera-
tion is not up-to-date and must be changed.

CONCLUSION: The interviewed family practitioners
believe that the implementation of family clinical
practice in health care institutions is appropriate
for improvements of the health care system. Meet-
ing the task of family medicine development is
possible, provided that the approach to financing
of the sector, specialist training and incentives sys-
tem is changed.
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Состояние и перспективы внедрения семейной медицины в Украине
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УДК 303.4: 614.253.2-055](477)

АКТУАЛЬНОСТЬ: В Украине внедрение семейной
медицины является приоритетным направле-
нием развития здравоохранения. Развитие пер-
вичной медицинской помощи на принципах
семейной медицины определено нормативно-
правовыми и законодательными актами. Однако
состояние семейной лечебной практики в
Украине находится в запущенном состоянии.
Слишком много средств идет на дорогое стацио-
нарное лечение, тогда как дешевая первичная
помощь забыта. Для оказания повседневной ме-
дицинской помощи используются госпитали и
амбулатории, машины скорой помощи. Около
трети пациентов больниц должны лечиться ам-
булаторно. Целью данной работы было проана-
лизировать функционирование системы
оказания первичной медицинской помощи на

принципах семейной медицины, выявить основ-
ные тенденции ее развития и существующие
проблемы. 

МЕТОДЫ: Данное исследование является разве-
дывательно-поисковым. Метод сбора данных –
полуструктурированные интервью с семейными
врачами. Проведено восемь интервью с семей-
ными врачами Киева и Киевской области. 

Поиск семейных врачей осуществлялся методом
«снежного кома». Анализ данных проводился
методом качественного контент анализа содер-
жания интервью. 

РЕЗУЛЬТАТЫ: Все респонденты выразили пози-
тивное отношение к внедрению семейной меди-
цины. Все они отмечали, что именно развитие
семейной медицины экономически целесооб-
разно и социально эффективно. Большинство
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респондентов отметили, что на обучение высо-
коквалифицированных семейных врачей отве-
денного времени недостаточно. Никто из
опрошенных семейных врачей не оказывает ги-
некологическую помощь и не ведет беремен-
ность. Семейные врачи не заинтересованы
самостоятельно лечить пациентов, нести за них
ответственность и, как следствие, расширять
свои навыки и обогащать свой опыт. Все рес-
понденты высказались, что существующая си-
стема финансирования семейной медицины и
оплаты труда семейных врачей не отвечает по-
требностям времени и их необходимо менять. 

ВЫВОДЫ: Опрошенные врачи семейной прак-
тики считают, что внедрение семейной лечеб-
ной практики в государственных учреждениях
здравоохранения является целесообразным для
повышения эффективности системы здраво-
охранения. Выполнение задач, поставленных

перед медицинской отраслью, через внедрение
семейной медицины, возможно лишь при изме-
нении подходов к финансированию отрасли,
подготовки специалистов, разработки системы
мотивации.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: здравоохранение, первич-
ная медицинская помощь (ПМП), общая прак-
тика/семейная медицина (ОПСМ), семейный
врач, система финансирования, оплата труда
семейных врачей, мотивация. 
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Стан та перспективи впровадження сімейної медицини в Україні
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АКТУАЛЬНІСТЬ: В Україні впровадження сімей-
ної медицини є пріоритетним напрямком роз-
витку охорони здоров’я. Розвиток первинної
медико-санітарної допомоги на засадах сімейної
медицини визначено нормативно-правовими та
законодавчими актами. Однак сімейна ліку-
вальна практика в Україні знаходиться у занед-
баному стані. Занадто багато коштів йде на
дороге стаціонарне лікування, тим часом як де-
шева первинна допомога забута. Для надання
повсякденної медичної допомоги використову-
ють госпіталі та амбулаторії, машини швидкої
допомоги. Близько третини пацієнтів лікарень
мали б лікуватися амбулаторно. Метою даної ро-
боти було проаналізувати функціонування віт-
чизняної системи надання первинної
медико-санітарної допомоги на засадах сімейної
медицини, виявити основні тенденції її розвитку
та наявні проблеми.

МЕТОДИ: Дане дослідження є розвідувально-по-
шуковим. Методом дослідження є напівструкту-
ровані інтерв’ю з сімейними лікарями.
Проведено вісім інтерв'ю з сімейними лікарями
м. Києва та Київської області. Пошук сімейних
лікарів відбувався за допомогою методу «сніго-
вої кулі». Аналіз даних проводили методом якіс-
ного контент-аналізу змісту інтерв’ю.

РЕЗУЛЬТАТИ: Всі респонденти висловили пози-
тивне ставлення до впровадження сімейної ме-

дицини. Всі вони наголошували, що розвиток сі-
мейної медицини економічно доцільний і соці-
ально ефективний. Більшість респондентів
зазначили, що на підготовку висококваліфікова-
них сімейних лікарів відведеного часу недостат-
ньо. Ніхто з опитаних сімейних лікарів не надає
гінекологічну допомогу і не веде вагітність. Сі-
мейні лікарі не зацікавлені самостійно лікувати
пацієнтів, нести за них відповідальність і, як на-
слідок, розширювати свої навички і збагачувати
свій досвід. Всі респонденти висловилися, що
наявна система фінансування сімейної медицини
і оплати праці сімейних лікарів не відповідає по-
требам часу і її необхідно змінювати. 

ВИСНОВКИ: Опитані лікарі сімейної практики
вважають, що впровадження сімейної лікуваль-
ної практики в державних закладах охорони
здоров’я є доцільним для покращення ефектив-
ності системи охорони здоров’я. Виконання зав-
дання, яке поставлене перед медичною галуззю,
через впровадження сімейної медицини мож-
ливе лише за зміни підходів до фінансування га-
лузі, підготовки фахівців та розробки системи
мотивації. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: охорона здоров’я; загальна
практика/сімейна медицина; сімейний лікар;
система фінансування; оплата праці фахівців,
сімейних лікарів; мотивація. 


