
 

БОГДАН 
Тетяна Віталіївна,

29.10.1961 року народження.
Закінчила  Дніпропет-

ровський ордена Трудового 
Червоного Прапора медич-
ний  інститут  у  1986  році. 
Спеціальність – «Педіатрія».

Категорія — вища. 
1986  —  1987  рр.  — 

Чернігівська ЦРЛ (інтерна-
тура). 

З 1987 р. — головний лікар Верхньотокмацької 
амбулаторії. 

2010  —  2012  рр.  —  головний  лікар 
Чернігівської ЦРЛ. 

З 2012 р. — завідувачка та сімейний лікар 
Верхньотокмацької амбулаторії. 

З 2016 р. — головний лікар Чернігівського 
Центру ПМСД.

Спеціалізація: педіатрія, кардіологія, сімей-
ний лікар. 

ШКВОРЕЦЬ 
Катерина Вікторівна, 

08.01.1990 року народження. 
Закінчила  Дніпропет-

ровську медичну академію 
у  2013  р.  Спеціальність  – 
«Лікувальна справа» (сімей-
на медицина).

Без категорії.
2013 — 2015 рр. — інтер-

натура з сімейної медицини 
в Якимівській ЦРЛ, центр ПМСД. 

З  2015  р.  —  сімейний  лікар 
Дніпропетровського центру ПМСД №9.

З 2017 р. —  сімейний лікар Чернігівського 
центру ПМСД.

З 2018 р. — завідувачка Чернігівської амбу-
латорії ЗПСМ.

Спеціалізація: сімейна медицина, планує про-
ходження курсів із вузької спеціалізації.

РЕВА 
Наталія Юріївна,
 08.04.1954 року народження. 

Закінчила Запорізький медичний інститут 
у 1980 р. Спеціальність – «Лікувальна справа». 

Без категорії.
1980 – 1981 рр. – інтернатура в м. Запоріжжя 

(міська лікарня № 6); лікар-терапевт. 
З 1981 р. – терапевт Чернігівської ЦРЛ.
1984 – 1986 рр. – терапевт та головний лікар 

Чубарівської дільничної лікарні.
1986 – 1989 рр. – терапевт ЦРЛ Пологівського 

району.
1993 – 1998 рр. – терапевт Новополтавської 

амбулаторії.

З 2003 р. – терапевт Чернігівської ЦРЛ.
З 2017 р. – сімейний лікар Чернігівської ам-

булаторії ЗПСМ. 
Спеціалізація: терапевт, сімейний лікар.

БОГДАН 
Світлана Анатоліївна, 

27.09.1982 року 
народження. 

Закінчила Запорізький 
державний  медичний 
університет  у  2006  р. 
Спеціальність –«Лікувальна 
справа».

Без категорії.
2006 – 2008 рр. – інтер-

натура із психіатрії в Запорізькій обласній пси-
хіатричній лікарні.

2008 – 2011 рр. – працювала в Андріївській 
ЦРЛ.

З 2011 р. – Чернігівська ЦРЛ, психіатр.
З  2012  р.  –  завідувачка  поліклініки 

Чернігівської ЦРЛ.
З 2016 р. – лікар Чернігівської амбулаторії 

ЗПСМ.
Спеціалізація: психіатрія, терапія.

САЛЕНКО 
Олена Миколаївна.

05.02.1973  року 
народження.

Закінчила Запорізький 
державний  медичний 
університет  у  1996  р. 
Спеціальність – «Педіатрія». 

Без категорії.
1996 – 1997 рр. – інтер-

натура в Чернігівській ЦРЛ.
З  1998  р.  –  лікар  підліткового  кабінету 

Чернігівської ЦРЛ.
З 2010 р. – лікар-педіатр Чернігівської ЦРЛ.
З 2018 р. – сімейний лікар Чернігівської ам-

булаторії ЗПСМ.
Спеціалізація: педіатрія, сімейний лікар.

АНІКЄЄВ 
Кирило Юрійович, 

24.08.  1988  року 
народження.

Закінчив  Запорізький 
державний  медичний 
університет  у  2011  р. 
Спеціальність – «Лікувальна 
справа». 

Без категорії.
2011 – 2013 рр. – інтер-

натура в КУ «Центральна клінічна лікарня №4 
м. Запоріжжя», терапевт.

З  2013  р.  –  терапевт  і  ендокринолог  у 

Чернігівській ЦРЛ.
2016 – 2017 рр. – КЗ «ПМСД м. Запоріжжя», 

дільничний терапевт.
З 2017 р. – лікар-ендокринолог та інфекціо-

ніст Чернігівської ЦРЛ.
З 2018 р. – лікар-терапевт Чернігівської ам-

булаторії ЗПСМ.
Спеціалізація:  терапія,  ендокринологія, 

інфекціоніст.

ЄФІМЕНКО 
Олег Володимирович,

  16.01.1973  року 
народження. 

Закінчив  Воронезьку 
державну медичну акаде-
мію в 1996 р. Спеціальність – 
«Лікувальна справа».

Без категорії.
З 2008 р. — терапевт 

Чернігівської ЦРЛ. 
З 2010 р. — рентгенолог Чернігівської ЦРЛ. 
З 2017 р. — терапевт Чернігівської амбула-

торії ЗПСМ.
Спеціалізація: терапія, рентгенолог.

ЛАПІНА 
Ніна Павлівна,

  09.06.1936  року 
народження.

Закінчила  Дніпропет-
ровський  державний 
медичний  інститут  у 
1960  р.  Спеціальність  – 
«Педіатрія». 

Без категорії.
З 1960 р. – Чернігівська 

ЦРЛ, лікар-педіатр. 
З 2017 р. – педіатр Чернігівської амбулато-

рії ЗПСМ.
Має звання «Заслужений лікар УРСР». 
Спеціалізація: педіатрія.

ЯЦИШИН 
Анатолій Григорович, 

01.09.1953  року 
народження.

Закінчив Вінницький ме-
дінститут ім. М. І. Пирогова 
в 1976 р. Спеціальність —
«Педіатрія».  Категорія  — 
вища.

1976  –  1977  рр.  –  ін-
тернатура в дитячій лікарні 

м. Мелітополь. 
З 1977 р. — Чернігівська ЦРЛ, педіатр. 
З 2017 р. – педіатр Чернігівської амбулато-

рії ЗПСМ. 
Спеціалізація: педіатрія.

СКОРОБАГАТОВ 
Сергій Вікторович, 

10.10.1956  року 
народження. 

Закінчив  Донецький 
державний  медінсти-
тут  ім.  М.  Горького  в 
1980 р. Спеціальність – 
«Педіатрія».

Категорія — перша. 
1980 — 1981 рр. —ін-

тернатура у дитячій лікар-
ні м. Бердянськ. 

З 1981 р. — педіатр Чернігівської ЦРЛ. 
З 1983 р. — головний лікар Владівської 

дільничної лікарні. 
З 2014 р. — завідувач та сімейний лікар 

Владівської амбулаторії ЗПСМ.
Спеціалізація: педіатрія, сімейний лікар.

СКОРОБАГАТОВА 
Любов Михайлівна, 

19.04.1953  року 
народження. 

Закінчила Запорізький 
медичний  інститут  у 
1977  р.  Спеціальність  – 
«Лікувальна  справа». 
Категорія — вища.

1977 — 1978 рр. — ін-
тернатура, міська лікарня 
№ 4 м. Запоріжжя.

З 1978 р. — терапевт Владівської дільнич-
ної лікарні. 

З 2014 р. — сімейний лікар Владівської ам-
булаторії ЗПСМ.

Спеціалізація: терапія, сімейний лікар.

ГРИЦЮК 
Людмила Іванівна, 
06.08.1959  року 
народження.

Закінчила Кримський 
ордена  Трудового 
Червоного  Прапора 
медичний  інститут  у 
1982 р. Спеціальність – 
«Педіатрія».

Категорія — вища. 
1982 — 1984 рр. — ін-

тернатура в центральній 
лікарні м. Мелітополь. 

З 1984 р. — педіатр Чернігівської ЦРЛ. 
З 1985 р. — педіатр Владівської дільнич-

ної лікарні. 
З 2014 р. – сімейний лікар Владівської ам-

булаторії ЗПСМ.
Спеціалізація: педіатрія, кардіологія, сі-

мейний лікар.

З 1 квітня 2018 року стартува-
ла офіційна національна кампанія 
з вибору лікаря: українці обирають 
терапевтів, педіатрів чи сімейних лі-
карів у закладах, які підключилися 
чи знаходяться у процесі підключен-
ня до електронної системи охоро-
ни здоров’я, та укладають із ними 
декларації.

Протягом тривалого часу україн-
ські ЗМІ були переповнені матеріала-
ми щодо втілення медичної реформи в 
життя. Однак у громадян залишається 
ще безліч питань до цієї кампанії. Наші 
читачі теж звертаються до газети з про-
ханням дати більш детальну інформа-
цію з цієї теми. Відповіді на найбільш 
поширені запитання громадян газеті 
«Нива» надала Катерина Шкворець – 
завідувачка Чернігівської амбулаторії 
загальної практики – сімейної медици-
ни Чернігівського Центру первинної ме-
дико-санітарної допомоги» (ЦПМСД).

 – Як підписати декларацію? Куди 
потрібно звертатися?

 – Спершу потрібно обрати лікаря. 
Найліпший варіант – обрати лікаря з 
власного досвіду, тобто того, роботою 
якого ви були задоволені. Інформацію 
про сімейних лікарів також можна отри-
мати в реєстратурі закладів охорони 
здоров’я або на їхньому офіційному сай-
ті. На дверях лікарняного закладу, який 
працює за медичною реформою, пови-
нна бути відповідна емблема, яка озна-
чає, що медзаклад має сімейних лікарів, 
із якими можна укладати декларації, а 
лікарня працює за єдиною електронною 
системою e-Health. Хочу зазначити, що 
Чернігівський Центр ПМСД сьогодні пе-
ребуває в стадії підключення до елек-
тронної системи охорони здоров’я, і 
процес цей планується завершити до 
1 липня 2018 року. У Чернігівській ам-
булаторії ЗПСМ Інтернет уже є. Нині 
здійснюється установка комп’ютерів 
і підключення до мережі всіх робочих 
точок. У Владівській амбулаторії ЗПСМ 
підключення до Інтернету буде здійсне-
но незабаром.

Щоб підписати декларацію:
1. Зверніться у медзаклад, де пра-

цює  терапевт,  педіатр  чи  сімейний 
лікар (саме ці три спеціалісти підпада-

ють під категорію сімейного лікаря), із 
яким ви хочете підписати декларацію. 
З собою потрібно мати паспорт, по-
датковий номер і мобільний телефон. 
Якщо ви підписуєте декларацію з пе-
діатром чи сімейним лікарем для ди-
тини, то візьміть також свідоцтво про 
її народження.

2.  Ваші  дані  та  контактний  теле-
фон занесуть у систему «Електронне 
здоров’я». Це зробить уповноважена 
особа закладу ПМД: у різних медзакла-
дах це може бути або реєстратор, або 
медсестра, або лікар тощо.

Зверніть увагу: декларації уклада-
ються виключно в електронній формі, 
не буде жодних бланків, форм, печаток 
тощо. Щоб пересвідчитися, що декла-
рацію підписує реальна людина й уне-
можливити будь-які спроби шахрайства, 
введено підтвердження за допомогою 
СМС-коду, який надходить на номер ва-
шого мобільного телефону. Так, після 
введення даних пацієнт отримує СМС 
із кодом на вказаний номер телефо-
ну, який уповноважена особа медза-
кладу вводить у систему «Електронне 
здоров’я» для підтвердження.

Якщо у вас немає мобільного – не 
проблема:  для  підтвердження  упо-
вноважена особа медзакладу сфото-
графує чи відсканує оригінали ваших 
документів, щоб долучити їх до декла-
рації в електронній системі.

3. Уповноважена особа медзакла-
ду роздруковує із системи «Електронне 
здоров’я»  примірник  декларації  для 
перевірки.

Уважно  перевірте  всі  свої  дані. 
Якщо помітили помилку, скажіть про 
це уповноваженій особі медзакладу. 
Декларацію роздруковуватимуть доти, 
поки все не буде правильно.

4. Якщо все правильно, уповнова-
жена особа медзакладу роздруковує 
із системи «Електронне здоров’я» ще 
один примірник декларації.

Обидва примірники декларації ма-
ють бути ідентичними й без помилок.

5. Пацієнт підписує 2 примірники 
декларації.

Один із них залишається у вас, ін-
ший – у медзакладі.

6. Уповноважена особа медзакладу 

накладає електронний цифровий підпис 
на декларацію та надсилає її в систему 
«Електронне здоров’я».

Ось так ви офіційно задекларували 
вибір свого лікаря. Гроші за ваше обслу-
говування держава (НСЗУ) сплачувати-
ме закладу, у якому працює вибраний 
вами лікар. Цей процес розпочнеться 
одразу, коли медзаклад увійде в ре-
форму: автономізується та укладе до-
говір із НСЗУ.

 – З ким із лікарів у Чер-
нігівському районі мешканці мають 
змогу укласти угоду?

 – У нашому районі таких лікарів 12. 
Це лікарі Чернігівського Центру ПМСД: 
сімейні лікарі Чернігівської амбулато-
рії ЗПСМ – Тетяна Віталіївна Богдан, 
Світлана Анатоліївна Богдан, Наталія 
Юріївна  Рева,  Катерина  Вікторівна 
Шкворець, Олена Миколаївна Саленко; 
терапевти – Кирило Юрійович Анікєєв, 
Олег Володимирович Єфіменко; педі-
атри – Ніна Павлівна Лапіна, Анатолій 
Григорович  Яцишин;  сімейні  ліка-
рі Владівської амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини – Сергій 
Вікторович  Скоробогатов,  Любов 
Михайлівна Скоробогатова, Людмила 
Іванівна Грицюк.

 – Чи підписується декларація 
«раз і на все життя»?

 – Декларація – це документ, який 
підтверджує, що пацієнт хоче обслу-
говуватися саме в цього лікаря. Так, 
підписуючи декларацію з конкретним 
лікарем,  ви  повідомляєте  державу 
(НСЗУ), що оплата за ваше обслугову-
вання має надходити в цей медзаклад. 
Але декларація не є юридичним доку-
ментом і не підписується «раз і наза-
вжди». Особа може укласти декларацію 
з іншим терапевтом, педіатром чи сі-
мейним лікарем. У такому випадку не 
треба скасовувати попередню декла-
рацію – достатньо просто укласти нову 
з обраним лікарем, а зміни автоматич-
но зафіксуються в системі. До речі, до 
кінця 2018 року договір можна уклас-
ти двічі.

–Якщо людина прописана не там, 
де живе? Як діяти в такому випадку?

 – З упровадженням нової системи 
пацієнти більше не прив’язані до мед-

обслуговування за місцем прописки чи 
проживання. Кожен має право обра-
ти терапевта, педіатра або сімейного 
лікаря у будь-якому медзакладі, який 
підключено до системи. Немає такої за-
конодавчої вимоги – підписувати де-
кларацію лише за місцем прописки. Ви 
можете обрати будь-якого лікаря, яко-
му довіряєте і чиє місце розташування 
зручне для вас.

–З якими питання щодо здоров’я 
можна звертатися до лікаря, із яким 
особа підписала декларацію?

–  До  послуг  сімейного  лікаря 
входить: 

спостереження за станом здоров’я 
пацієнтів за допомогою різних дослі-
джень,  діагностування  та  лікування 
найбільш поширених хвороб, травм, 
отруєнь, патологічних, фізіологічних 
(під час вагітності) станів; 

- супровід пацієнтів із хронічними 
захворюваннями; 

- невідкладна допомога; 
- скерування пацієнта для надан-

ня йому вторинної  (спеціалізованої) 
або третинної (високоспеціалізованої) 
меддопомоги; 

- профілактика: вакцинація, огляди 
та дослідження пацієнтів із груп ризику; 

- виписування рецептів, за якими 
можна  отримати  препарати  за  про-
грамою відшкодування вартості ліків 
(«Доступні ліки»); 

- консультації. 
Сімейний  лікар  також  може  спо-

стерігати неускладнену вагітність та 
спостерігати  за  здоровою  дитиною 
відповідно до вікових особливостей та 
потреб. Він також може надавати окре-
мі послуги паліативної допомоги (су-
часний напрямок медичної допомоги 
та соціальної опіки, що застосовуєть-
ся відносно пацієнтів із важкими неви-
ліковними хворобами (в активній фазі 
розвитку), та обмеженою тривалістю/
прогнозом життя). Наприклад, оцінити 
ступінь болю, призначити та виписати 
рецепт на наркотичні засоби, психо-
тропні речовини для лікування больо-
вого синдрому.

Серед безкоштовних досліджень: 
- загальний аналіз крові з лейкоци-

тарною формулою; 

- глюкоза крові; 
- загальний холестерин; 
- печінково-нирковий комплекс (кре-

атинін, сечовина крові, АЛТ, білірубін, 
тимолова проба);

- протромбін, фібриноген;
- аналізи сечі; 
- електрокардіограма (ЕКГ) у ста-

ні спокою; 
- мікроскопія харкотиння; 
- сифіліс. У Чернігівській ЦРБ за ко-

шти – на гепатит В, С, ВІЛ.
Безкоштовною буде екстрена ме-

дична допомога, зокрема, для паці-
єнтів із серцевим нападом, інсультом, 
апендицитом, після ДТП чи побутової 
травми.

–До кого пацієнтові звертатися у 
випадку відпустки чи хвороби свого 
сімейного лікаря?

– У разі відпустки або хвороби вашо-
го лікаря буде заміна. Керівник Центру 
ПМСД призначає на його місце іншого 
лікаря. Так само, перебуваючи в іншо-
му місті, можна отримати невідкладну 
меддопомогу в найближчій до вас ам-
булаторії чи поліклініці.

–Який кінцевий термін вибору лі-
каря та підписання декларації?

–Це поняття в медичній реформі до-
сить гнучке. Кінцевого терміну як такого 
немає. Підписна кампанія триватиме до 
кінця 2018 року. Однак, якщо ви впев-
нені, що знайшли хорошого лікаря, не 
гайте часу, адже в нього може просто 
не залишитися місць для нових пацієн-
тів. Лікар може відмовити вам у підпи-
санні декларації, якщо він уже набрав 
максимально рекомендовану кількість 
пацієнтів: сімейний лікар може обслуго-
вувати 1800 пацієнтів, терапевт – 2000, 
педіатр – 900.

Також хочу наголосити, що нинішня 
відсутність підключення Чернігівського 
Центру ПМСД до електронної системи 
e-Health – тимчасова, і вона не означає, 
що підписна кампанія відтерміновуєть-
ся. Уже зараз можна звернутися до об-
раного вами лікаря, залишити йому копії 
необхідних документів, забезпечивши 
собі таким чином місце. Про час підпи-
сання декларації лікар вас повідомить. 

  Усі  матимуть  змогу  підписати 
декларацію. 
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