
 

*Захід проводиться за підтримки Європейського Союзу 

у рамках проекту Посилення коаліції РПР, який 

впроваджується Центром демократії та верховенства 

права. 

 

 

Семінар для регіональних журналістів:  

 

«Нова якість системи охорони здоров’я:  

як забезпечити успішне впровадження реформи» 

 

Дата проведення: 17-18 травня 2018 

 

ДЕНЬ 1. 17 ТРАВНЯ 

 

9.30 – зустріч, реєстрація 

10.00 – 10.30 – Реанімаційний Пакет Реформ, нові виклики та завдання  

Тарас Шевченко, співголова Ради Реанімаційного Пакету Реформ, директор 

Центру демократії та верховенства права  

 

10.30 – 12.00  - Концепція медичної реформи: реформування фінансування системи 

охорони здоров'я, стратегія змін на первинній ланці надання медичних послуг, гарантований 

державою пакет медичних послуг 

Олександр Ябчанка, речник Міністерства охорони здоров’я 

 

12.00 – 13.30 – Національна служба здоров’я України: основні завдання та перші 

кроки у 2018 році 

Олег Петренко, керівник Національної служби здоров’я України (ТВС) 

 

13.30 – 14.30 - обід 

 

14.30 – 16.00  

E-health: ключовий інструмент у провадженні реформи на первинній ланці 

медицини, вимоги до закладів охорони здоров'я/лікарів в процесі приєднання до E-health, 

основні переваги користування системою для пацієнта. 

Роман Ланський, експерт медичної групи Реанімаційного Пакету Реформ 

 

16.00 - 16.30 – кава-брейк 

 

16.30 – 17.30  – Декларування пацієнтів. Вибір лікаря 

Євген Гончар, експерт медичної групи Реанімаційного Пакету Реформ 

 

17.30 – 19.00 – Автономізація закладів охорони здоров'я: базові кроки в процесі 

автономізації для медичних закладів, основні проблемні моменти в роботі закладу в 

трансформаційний період 

Анастасія Левченко, заступник директора з економічних питань КМП Лікарня 

Придніпровська, м. Кременчук (ТВС) 

 

 

19.00 - поселення в готель, вечеря в готелі 

 

 

ДЕНЬ 2. 18 ТРАВНЯ  



 

*Захід проводиться за підтримки Європейського Союзу 

у рамках проекту Посилення коаліції РПР, який 

впроваджується Центром демократії та верховенства 

права. 

 

 

9.30 - 10.00 – реєстрація  

 

10.00-11.30 – Принципи та підходи до реорганізації мережі закладів охорони 

здоров'я у сільській місцевості в умовах децентралізації 

Олексій Яременко, ДЕЛОЙТ 

 

11.30– 13.00 - Програма Доступні ліки: за якими механізмами працює реімбурсація, 

категорії захворювань, які включені до програми, перелік ліків, які компенсує держава, 

подальший розвиток і розширення програми. 

 

13.00 – 14.00 - Центр громадського здоров'я: ключовий стейк-холдер у сфері 

профілактики хвороб, охорони та промоції здоров’я  

Володимир Курпіта, генеральний директор ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ 

України»  

 

14.00 – 15.00 – обід, від’їзд. 

 


