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Оцінка проекту Стратегії (1) 

•Орієнтованість на людину 
•Економічна обґрунтованість оплати медичних 
послуг за результатом 
•Перехідний стан (гібридна СОЗ) 
•Закупівлі ліків через Міжнародні організації 
•Підхід до впровадження медичного страхування 
•Розділи “Управління”, “Фармсектор” 



•Відповідальність: Уряд надає більше допомоги 
знедоленим і менше заможній частині населення 
•Бізнес середовище: поліпшити якість 
обслуговування при мінімальних затратах 
•Лікарі загальної практики – приватні 
підприємці 
•Недостатня участь профільних асоціацій 
•Відсутність бачення медичної реформи у 
загальній стратегії реформування, що 
впроваджується в країні 

Оцінка проекту Стратегії (2) 



•Громадянське здоров’я 
•Скорочення ліжкового фонду. Персонал? 
•Освіта додипломна та післядипломна 
•План заходів 

Оцінка проекту Стратегії (3) 



Пропозиції до проекту Стратегії (1) 

•Державна концепція щодо формування свідомості 
населення щодо здорового способу життя, піклування 
про своє здоров’я 
•Не можуть бути надані якісні медичні послуги при 
мінімальних затратах. Є собівартість. Або велику частину 
має фінансувати держава, в якої немає коштів 
•Лікарі загальної практики – приватні підприємці – дуже 
дискутабельно у світлі існуючих підходів ведення бізнесу 
в Україні. На це можуть погодитися молоді лікарі, які 
націлені на отримання прибутку (знов повертаємося до 
вартості послуг), і це є надважкою справою для осіб 
перед пенсійного віку (скоротити не можемо – 
катастрофічно не вистачає лікарів ЗПСМ) 



Пропозиції до проекту Стратегії (2) 

 

•Недостатня участь профільних асоціацій – на 
сьогодні існує достатня законодавча база, яка 
надає можливість профільним асоціаціям вже 
сьогодні впроваджувати елементи самоврядності 
та перебрати на себе частину функцій МОЗ щодо 
післядипломної освіти, атестації, розробки 
адекватних протоколів та стандартів лікування. 
Перепона – МОЗ України та стереотипи 



Пропозиції до проекту Стратегії (3) 

 
•Прописати заходи щодо подальшого 
працевлаштування, спеціалізації вивільнених 
працівників лікарень, у т.ч. створення реальних 
стимулів для навчання на лікаря первинної ланки 
•Освіта додипломна – проаналізувати досвід 
передачі медичних внз до Міносвіти, зважити 
наслідки 
•Післядипломна освіта – солідарна участь 
закладів післядипломної освіти та профільних 
асоціацій 
•План заходів щодо реформування відкоригувати 



Резолюція 

Стратегію підтримую після внесення змін, що 
зазначені у Пропозиціях 

 
Дякую за увагу! 


