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ЗАЯВА
Київської Обласної Лікарської Ради стосовно виборчого процесу в Україні








Київська Обласна Лікарська Рада,
що створена і працює як громадська платформа обласних фахових лікарських та
інших медичних організацій та експертне середовище для прийняття спільних рішень
щодо розвитку і діяльності системи охорони здоров’я, захисту професійних інтересів
лікарів та інших медичних професіоналів у Київській області,
керуючись Резолюцією 27-ої Всесвітньої Медичної Асамблеї (Мюнхен, 1973 р.) з
доповненнями Резолюцією 35-ї Всесвітньої Медичної Асамблеї (Венеція, 1983 р.), які
визнають необхідність гідного представлення лікарського співтовариства в усіх
державних інститутах,
та Декларацією «Основи діяльності Київської Обласної Лікарської Ради»,
прийнятою Установчими зборами осередків лікарських асоціацій і товариств в
Київській області 22 лютого 2018 року,
розглянувши і підтримуючи Заяву Всеукраїнського Лікарського Товариства
стосовно участі лікарів у виборах
та керуючись необхідністю дотримання інтересів лікарів та пацієнтів,
заявляє про наступне:
Ми вважаємо, що здоров’я населення України є найвищою цінністю для держави в
цілому, для кожного державного діяча та політика.
Лікарі Київщини неухильно дотримуються професійної етики та забезпечують
виконання своїх фахових обов’язків, незалежно від політичних уподобань чи партійної
приналежності як самих лікарів, так і їх пацієнтів, і жодна політична доцільність,
особливості виборчих процесів чи позиції окремих політиків не можуть стати цьому
перепоною.
Ми підтримуємо право кожного медичного працівника в реалізації його громадянської
позиції та політичних інтересів, вважаємо, що багато лікарів, зокрема, членів фахових
лікарських організацій Київщини, можуть бути достойними обранцями українського
народу, як у Верховній Раді, так і в органах місцевого самоврядування. Таких лікарів
Київська Обласна Лікарська Рада буде підтримувати доступними їй законними засобами
незалежно від того, якою політичною силою вони будуть висунуті, чи будуть
зареєстровані як самовисуванці. Рішення про таку підтримку має бути схвалено
більшістю Київської Обласної Лікарської Ради з метою реалізації спільних пріоритетів
та цілей.
Ми готові до співпраці з політичними силами задля позитивних змін в інтересах людей
України та створення якісної системи охорони здоров’я відповідно до найкращих
світових практик.
Схвалено на засіданні Київської Обласної Лікарської Ради 21 березня 2019 року

