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Стратегічні та правові межі здоров’я матері та дитини
в країні – кандидаті на вступ до ЄС Республіці Сербія
Проаналізовано стратегічні та правові межі здоров’я матері і дитини,
що сформувалися у системі охорони здоров’я Республіки Сербія з часу
демократичної зміни національного уряду на початку ХХІ ст. Виокремлено
низку мультигалузевих і галузевих стратегій політики у сфері охорони
здоров’я, законодавчих актів, програм, наказів та інших нормативних
документів, розроблених за участі провідних фахівців у сфері громадського
здоров’я і спрямованих на зміцнення здоров’я дітей і жінок у Сербії.
Охарактеризовано систему надання медичних послуг дітям і жінкам
на первинному, вторинному і третинному рівнях медичної допомоги. Первинну медичну допомогу дітям і жінкам надають бригади лікарів (педіатри, гінекологи та сімейні лікарі) у центрах надання первинної медичної
допомоги з визначеним переліком заходів, до яких вони можуть вдаватись. Однак рівень забезпечення цих бригад у різних місцевостях різний.
Одним із шляхів оптимізації цієї системи є посилення децентралізації.
Спеціалізовану медичну допомогу жінки і діти отримують у дитячих
та акушерсько-гінекологічних відділеннях загальних лікарень. На третинному рівні високоспеціалізовані медичні послуги надають установи,
розташовані у містах Белград і Новий Сад. Охарактеризовано показники
дитячої та материнської смертності. Виокремлено фактори, які впливають на збільшення рівня дитячої смертності, як-от: бідність, несприятливі житлові умови, низький рівень грамотності матерів, застосування
насильства щодо дітей, брак антенатальних і постнатальних медичних
послуг. У процесі реформування системи охорони здоров’я, зокрема
децентралізації, вирішення питань, пов’язаних із функціонуванням центрів первинної медичної допомоги, було передано до компетенції органів
місцевого самоврядування. Сьогодні місцеві громади повинні розробляти
місцеві плани охорони здоров’я та формулювати програми, спрямовані
на вирішення проблем населення конкретної території.
Охарактеризовано ключові законодавчі акти, спрямовані на поліпшення якості медичних послуг і забезпечення доступності медичної
допомоги, зокрема Закон про охорону здоров’я, Закон про медичне
страхування, а також заходи, яких було вжито з метою запобігання
вживанню молоддю наркотичних речовин, зокрема створення мультидисциплінарних комісій з контролю за психоактивними речовинами.
Проаналізовано процес нормативно-правового наближення правової
системи Сербії до правової системи Європейського Союзу, наведено перелік уже підписаних міжнародних угод і перелік проблем, які постали
перед Сербією на шляху до набуття членства в Європейському Союзі.
Ключові слова: дитяче та материнське здоров’я, законодавство про
охорону здоров’я, Сербія, Acquis Communautaire.
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Стратегические и правовые рамки здоровья матери и ребенка
в стране – кандидате на вступление в ЕС Республике Сербия
Проанализированы стратегические и правовые рамки здоровья матери
и ребенка, сформировавшиеся в системе здравоохранения Республики
Сербия с момента демократической смены национального правительства
в начале ХХI в. Выделен ряд мультиотраслевых и отраслевых стратегий
политики в сфере здравоохранения, законодательных актов, программ,
приказов и других нормативных документов, разработанных при участи
ведущих специалистов в области общественного здоровья и направленных на улучшение состояния здоровья детей и женщин в Сербии.
Охарактеризована система предоставления медицинских услуг детям
и женщинам на первичном, вторичном и третичном уровнях медицинской помощи. Первичная медицинская помощь оказывается детям и
женщинам бригадами врачей (педиатры, гинекологи и семейные врачи)
в центрах оказания первичной медицинской помощи с определенным
перечнем мероприятий, к которым они могут прибегнуть. Однако уровень обеспечения таких бригад в разных местностях разный, что требует
оптимизации системы, в том числе путем усиления децентрализации.
Специализированная медицинская помощь оказывается женщинам
и детям в детских и акушерско-гинекологических отделениях общих
больниц. На третичном уровне высокоспециализированные медицинские услуги предоставляют учреждения, находящиеся в городах Белград и Новый Сад. Охарактеризованы показатели детской и материнской смертности. Выделены факторы, влияющие на повышение уровня
детской смертности, например, бедность, неблагоприятные жилищные
условия, низкий уровень грамотности матерей, применение насилия в
отношении детей, недостаточное наличие антенатальных и постнатальных медицинских услуг. В процессе реформирования системы здравоохранения, в частности ее децентрализации, решение вопросов, связанных с функционированием центров первичной медицинской помощи,
отнесено к компетенции органов местного самоуправления. Сегодня
местные общины должны разрабатывать местные планы охраны здоровья, формулировать программы, направленные на решение проблем
населения конкретной территории.
Охарактеризованы ключевые законодательные акты, направленные на улучшение качества медицинских услуг и обеспечение доступности медицинской помощи, в том числе Закон о здравоохранении,
Закон о медицинском страховании, а также меры, принятые с целью
предотвращения употребления молодежью наркотических веществ, в
частности, создание мультидисциплинарных комиссий по контролю за
психоактивными веществами. Проанализирован процесс нормативноправовой гармонизации правовых систем Европейского Союза и Сербии,
приведены перечень уже подписанных международных соглашений
и перечень проблем, возникших перед Сербией на пути к членству в
Европейском Союзе.
Ключевые слова: детское и материнское здоровье, законодательство
о здравоохранении, Сербия, Acquis Communautaire.
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