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ПЛАТФОРМА
ЗДОРОВ`Я



Щоб здійснити зміни в охороні здоров`я, потрібна велика команда актив-
них однодумців – експертів, громадських діячів та волонтерів. Для такої 
команди найвищою цінністю є здорове українське суспільство, і вона му-
сить бути готова взяти відповідальність у свої руки. Одним з інструментів 
для здійснення таких задумів є громадська організація. Тому я вирішив іні-
ціювати створення ГО «Платформа здоров`я».

Роботи однієї людини чи невеликої команди Агентів здоров’я недостат-
ньо, аби зрушити з місця реформи, і нам потрібна допомога небайдужих. 
У такий переломний для країни час бездіяльність є неприпустимою.  

Лише спільними зусиллями ми можемо досягти того, щоб слова «зміни на 
краще» перестали бути порожнім звуком, а стали реальністю. 

Долучайся до «Платформи здоров’я» - відкритого майданчику всеосяжної 
реформи охорони здоров’я в Україні. 

ТИМОФІЙ БАДІКОВ

Голова правління громадської організації  
«Платформа здоров`я»

badikov.org             fb.me/badikov.org

ВСТУП
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Здоров’я населення країни - єдиний об’єктивний критерій суспільного 
розвитку, найважливіший ресурс суспільства і основа його процвітання. 

Тому питання здоров’я людини і здоров’я нації у цей переломний і відпо-
відальний для українського суспільства період виходять на перший план, 
вимагаючи відповідей на внутрішні і зовнішні виклики, рішень щодо роз-
витку держави. 

Громадська організація «Платформа здоров`я», визначаючи свою страте-
гічну мету у розвитку системи охорони здоров`я, розпочинає діяльність і 
вітає підтримку громадян, влади, інших громадських організацій та бізне-
су у досягненні спільної мети – здорової України. 

ВСТУП
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«Платформа здоров’я» - це вільний майданчик соціально актив-
них людей, об’єднаних ідеєю формування цінності здоров’я кож-
ної людини. Це громадська підтримка у створенні стійкої системи 
охорони здоров’я в Україні, здатної забезпечити профілактику, лі-
кування, повагу до гідності пацієнта і сформувати відповідальність 
кожного громадянина за своє здоров’я.

ФІЛОСОФІЯ 
ПЛАТФОРМИ ЗДОРОВ’Я
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ФІЛОСОФІЯ 
ПЛАТФОРМИ ЗДОРОВ’Я

БАЧЕННЯ 

«Платформа здоров’я» 
розглядає здоров’я 
суспільства і кожного 
громадянина, як 
національну цінність і 
формує в соціумі стійку 
відповідальність за 
особисте і суспільне 
здоров’я.

Ми змінюємо ставлення 
до здоров’я людини і 
соціуму. Ми будуємо 

в Україні систему 
здорового суспільства 

та гідної якості життя 
кожного

МІСІЯ



ЦІННОСТІ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Ми беремо на себе 
відповідальність за розвиток 

Платформи здоров’я як 
способу реалізації статутних 
цілей і мети організації. Ми 
відповідальні за результати 
своєї роботи перед самими 

собою і суспільством.

ВІДКРИТІСТЬ

Громадська організація 
«Платформа здоров`я» - відкрита 

для всіх, кого турбує особисте 
здоров`я і здоров`я нації, хто 

готовий використовувати 
особисті часові, інтелектуальні та 
інші ресурси для просування ідей 

нашого об’єднання.



ГІДНІСТЬ

Це одна з найважливіших 
цінностей людини. Ми - за 

подолання страху населення 
перед медичною системою. 

ЗДОРОВ’Я

Це головне багатство кожної 
людини і держави. Кожна 

людина має право на здоров’я 
і здорове оточення. 

ЧЕСНІСТЬ

Чесний і відкритий діалог 
із суспільством, лікарями, 

пацієнтами, засобами масової 
інформації, державними і 

муніципальними органами 
допоможе нам зрозуміти, як 

система має бути змінена і які для 
цього потрібні інструменти.



 спільне бачення розвитку системи охорони здоров’я і про-
філактики, як реалізації права на здоров’я; 

 відповідальність кожного за особисте і суспільне здоров’я, 
як забезпечення безпеки здоров’я суспільства; 

 промоція необхідності створення умов високого рівня фі-
зичного і психологічного здоров`я, чистого навколишнього 
середовища, умов для реалізації особистих прав, свобод і      
творчого потенціалу громадян, як основи якості життя. 

НАШІ ЦІЛІ:
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НАПРЯМКИ 
ДІЯЛЬНОСТІ

«Платформа здоров’я» формує в суспільстві нові 
підходи розуміння здоров’я - від медичних аспектів 
здоров’я до якості життя людей, що виражається в 

розвитку трьох напрямків:
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БЕЗПЕКА 
ГРОМАДСЬКОГО 

ЗДОРОВ’Я

ЗДОРОВ’Я
ЯК ОСНОВА 

ЯКОСТІ 
ЖИТТЯ

ПРАВО 
НА ЗДОРОВ’Я

1

2
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ПРАВО НА ЗДОРОВ’Я

Право на здоров’я - означає забезпечення права кожного 
громадянина України на систему охорони здоров’я, яка 

надає всім рівні можливості для реалізації найвищого рівня 
здоров’я, який можливо досягти. 
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Громадська організація «Платформа здоров`я» по даному напрямку ста-
вить перед собою наступну мету: забезпечити усвідомлення кожною 
людиною свого права на здоров’я та персональної відповідальності за 
його дотримання. Забезпечення захисту права на здоров’я буде відбува-
тися через активне відстоювання і просування здоров’я, створення ос-
новних та істотних умов для його реалізації.

Захист, активне відстоювання і просування здоров`я – це дії і заходи 
покликані на досягнення прихильності і зацікавленого ставлення лю-
дей, громадськості і органів влади , а також прийняття ними відповід-
них зобов’язань для системної підтримки програм охорони здоров`я
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БЕЗПЕКА ГРОМАДСЬКОГО  
ЗДОРОВ’Я

Безпека громадського здоров’я - означає розвиток 
системи комплексної діяльності держави і громадських 

об’єднань щодо формування усвідомленої турботи 
і відповідальності кожного члена суспільства про 

особисте і громадське здоров’я. 
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Метою даного напрямку є формування здорового, безпечного і благо-
получного середовища, яке підтримує, сприяє і дозволяє людям вести 
здорове життя. 

Ми концентруємо свої зусилля на:

 перехід від лікування до профілактики та здорового способу життя 

 доступність до лікування всіма категоріями громадян, викорінення 
дискримінації і повага до прав і гідності пацієнта, 

 контроль з ефективністю та прозорістю використання бюджетних ко-
штів 

 створення сприятливого середовища для здоров’я, 

 перехід від патерналізму до відповідальності за своє здоров’я, життя і 
його тривалість, 

 народження філософії турботи кожного громадянина про громадське 
здоров’я, вихід здоров’я за рамки медицини. 

Система безпеки здоров’я мусить будуватися на профілактиці захво-
рювань та створенні умов для досягнення благополуччя як окремої 
людини, так і всього суспільства на основі узгоджених спільних дій і 
об’єднання зусиль професіоналів і волонтерського сектора у співп-
раці з державними та приватними організаціями, розвитку співпраці 
між різними секторами.
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БЕЗПЕКА ГРОМАДСЬКОГО  
ЗДОРОВ’Я
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ЗДОРОВ’Я ЯК ОСНОВА 
ЯКОСТІ ЖИТТЯ

Здоров’я як основа якості життя - означає, що сфери 
здоров’я і якості життя є нерозривними і такими, що 

взаєморегулюються, тому цілі щодо їхнього забезпечення 
повинні досягатися одночасно і в сукупності. Даний підхід 
обумовлено тим, що індикатори якості життя виражаються 

у фізичному здоров’ї населення і демографічному 
благополуччі, задоволеності населення індивідуальними 

умовами життя і соціальною задоволеністю станом справ 
у державі, дотриманні загальнолюдських цінностей і 

можливістю творчо себе проявляти і впроваджувати інновації. 

Якість життя - це категорія, за допомогою якої характеризують істотні об-
ставини життя населення, які визначають ступінь гідності та свободи осо-
бистості кожної людини. Всесвітня органзація охорони здоров`я виділяє 
шість сфер якості життя: фізична сфера, психологічна, рівень незалежнос-
ті, самостійності, соціальні зв’язки, навколишнє середовище та особисті 
погляди і уявлення / духовність. Здоров’я є головним елементом і осно-
вою якості життя, отже, діяльність організації стане фундаментом у розбу-
дові нової системи охорони здоров`я України.
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ДОЛУЧАЙСЯ   ДО «ПЛАТФОРМИ ЗДОРОВ’Я» - 
ВІДКРИТОГО МАЙДАНЧИКУ ДЛЯ ВСЕОСЯЖНОЇ 
РЕФОРМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ! 

ЦІКАВИШСЯ 
МЕДИЦИНОЮ?

ХОЧЕШ МАТИ 
В УКРАЇНІ 
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 
РІВЕНЬ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ’Я?

НАБРИДЛИ 
РОЗВАЛЕНІ 
ЛІКАРНІ? 

Найменування отримувача: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ПЛАТФОРМА ЗДОРОВ`Я”  

Номер рахунку: 26007056225147 

Код: 41927308 

Банк отримувача: СТОЛИЧНА ФIЛIЯ ПАТ КБ”ПРИВАТБАНК” КИЇВ

Код Банку (МФО): 380269 

Призначення платежу: Добровільний внесок громадянина України на статутну діяльність

info@health-platform.org.ua

www.facebook.com/healthplatformorgua/

www.twitter.com/healthplatformorgua/ 

www.instagram.com/healthplatformorgua/ 

health-platform.org.ua

АБО СЛІДКУЙ ЗА НАМИ У СОЦМЕРЕЖАХ: 

ЩОБ ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ, ЗАХОДЬ НА САЙТ:

ЩОБ ДОПОМОГТИ ПРОЕКТУ ФІНАНСОВО: 

ЯКЩО МАЄШ БУДЬ-ЯКІ ПИТАННЯ - ПИШИ НА ПОШТУ:

ЗДОРОВ’Я ЯК ОСНОВА 
ЯКОСТІ ЖИТТЯ



health-platform.org.ua

info@health-platform.org.ua 

044 334 58 06

Долучайся до «Платформи 
здоров’я» - відкритого майданчику 
для всеосяжної реформи охорони 
здоров’я в Україні


