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Ми обрали для дослідження заяву лідери партії ВО «Батьківщина» Юлії Тимошенко про медичну 

реформу. Оскільки політична сила Тимошенко балотується до парламенту, її очільниця їздить з так 

званими «робочими візитами» різними регіонами України. Відтак, третього липня 2019 року 

відбувся брифінг Тимошенко у львівському «Пресклубі», під час якого вона розповіла про 

майбутню роботу в парламенті та зміни в соціальній сфері, які ініціюватиме ВО «Батьківщина». 

Тоді ж, відповідаючи на одне з питань, політикиня зробила заяву про медичну реформу, яка саме 

впроваджується в Україні.  

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=Lvt2v0BUWzo 

 Вважаємо, ця тема є актуальною, адже навколо медична реформа буквально «обросла» фейками 

та міфами, які спотворюють її справжню суть і блокують подальший розвиток. Також аналізуємо 

слова Тимошенко, так як хочемо зрозуміти, чи маніпулює вона свідомістю суспільства перед 

виборами. 

Зосередимося на ключових тезах, які озвучила Тимошенко. 

МАНІПУЛЯЦІЯ 

«Медреформа, яка проводиться в останні роки, є інструментом мінімізації українців на своїй 

власній землі. І, після війни, найбільша наша біда – це те, що смертність вдвічі перевищує 

народжуваність в Україні. Це депопуляція та колосальна демографічна катастрофа….Щороку наша 

чисельність стає меншою на 250 тисяч. І все, що ми зараз маємо,у тому числі супроводжується 

медичною реформою». 

Дійсно, станом на 01.12.2018 Держстатом було встановлено, що смертність в Україні майже вдвічі 

перевищує народжуваність. http://http//www.ukrstat.gov.ua/express/expr2019/01/05.pdf. Загалом з 

січня по квітень 2018 року населення зменшилося на 165,6 тисяч осіб, отже дані, озвучені 

Тимошенко, не мають документального підтвердження.  

Однак немає жодного підтвердження, що така демографічна ситуація склалася через медичну 

реформу. В Україні триває війна, яка несе чимало втрат. Середній вік, коли люди стають батьками, 

зростає. Найімовірніше, Юлія Тимошенко гучними заявами про те, що медична реформа вбиває і її 

треба негайно зупинити, намагається викликати суспільний резонанс та отримати більшу 

підтримку на дочасних парламентських виборах. Тому таку риторику політикині можна назвати 

маніпуляцією.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Lvt2v0BUWzo
http://http/www.ukrstat.gov.ua/express/expr2019/01/05.pdf


 

 

НЕПРАВДА 

«Люди хворі, без діагнозу  і по дві-три години сидять в черзі. І в нас зараз починаються епідемії, 

яких не було останні 50 років, і люди помирають без медичної допомоги.» 

Вочевидь, пані Тимошенко має на увазі епідемію кору, яка сколихнула Україну. В Україні  понад 55 

тисяч людей захворіли на кір від початку 2019 року за даними МОЗ 



http://moz.gov.ua/article/news/z-pochatku-roku-na-kir-zahvorili-bilshe-55-000-ukrainciv-moz-ukraini-

zaklikae-regioni-provoditi-specoperacii-dlja-podolannja-spalahu?fbclid=IwAR1Cgld6SEttdqwZwJ2qy-

jeLCZxda_qDDBhzUFTaWWlQYZPYlKRKD8XUQs  

З початку року (з 28 грудня 2018 р. до 27 червня 2019 р.) на кір захворіли 55 300 людини — 25 987 

дорослих і 29 316 дитини, а від ускладнень кору померли 18 людей. Протягом спалаху, з літа 2017 

року, на кір захворіли більше 110 тис. людей, 39 з яких померли.  

Єдиним захистом від кору є щеплення. Держава надає понад 900 тисяч доз вакцин від кору, 

краснухи та паротиту. Наразі отримати безкоштовне щеплення можуть як діти, так і дорослі – 

вікове обмеження МОЗ скасував. 

 Тому слова про «люди помирають без медичної допомоги» не відповідають дійсності. Скажімо, в 

червні 2018 завершилася спецоперація на Хмельниччині. Там у межах додаткових заходів з 

імунізації щеплення отримали 9 тисяч дітей та 11 тисяч дорослих. Загалом, за результатами 

спецоперації, понад 176 тисяч дітей в області вакциновані від кору. Тож нині захист від хвороби є у 

96,5% дітей, які відвідують дитячі садки і школи Хмельниччини.  

Медична допомога є, інша річ, чи хочуть скористатися люди тими вакцинами. Бо, скажімо, деякі 

блогери-мільйонники пропагують антивакцинацію, як-от Соня Стужук. І люди схильні вірити таким 

«інфлюенсерам», а не офіційним джерелам. 

https://www.instagram.com/p/BtTyou9AZGI/?igshid=1xxyhpgq5dljo  

https://www.instagram.com/p/BtdlJe-A5Hr/?igshid=1sk7qim21x1xz 

 Наступна теза про «епідемії, яких не було останні 50 років» - теж не є правдою, коли мова йде про 

кір. Щеплення проти кору проводять уже понад 50 років, і за ці роки вакцини зарекомендували 

себе як безпечний та ефективний спосіб профілактики. Достатньо двох доз щеплень і людина 

захищена. Про це інформує МОЗ: http://moz.gov.ua/article/health/spalah-koru-v-ukraini-scho-treba-

znati-pro-hvorobu-i-jak-zahistiti-sebe 

  Спалахи кору мають циклічний характер і відбуваються кожні 5—6 років. Головна причина 

спалахів — низьке охоплення щепленнями. 2016-го року менше половини українських дітей 

отримали щеплення від кору за графіком. Із вересня 2017 року, за рішенням оперативного штабу 

МОЗ з реагування на ситуацію з кором в Україні, тривають посилені заходи з імунізації, щоби 

захистити якомога більше дітей і запобігти епідемії. 

НЕПРАВДА 

Також Тимошенко заявила, що внаслідок медичної реформи хворі «не мають нормального 

доступу до швидкої медичної допомоги».  

Ця заява є наслідком поширення фейків. Про неможливість викликати швидку писали чи не всі 

ЗМІ, однак ця інформація неправдива. Як зазначили на сайті МОЗ http://moz.gov.ua/article/reform-

plan/teper-oficijno-moz-ukraini-rozpochinae-pershij-etap-transformacii-ekstrenoi-medichnoi-dopomogi- 

, концепцію розвитку екстренної медичної допомоги уряд розглянув 22 травня 2019 року. Тобто, 

до цього часу швидка працювала за тими ж стандартами, що й раніше,а отже, реагувала на всі 

виклики. Це підтвердила й особисто в.о. Міністра охорони здоров’я Уляна Супрун на виступі під 

час Львівського медіафоруму. 
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