Рекомендації щодо проведення реформ у сфері охорони здоров’я
Рекомендації експертів громадянського суспільства, надані в робочих групах при
Національній раді відновлення України

Пропозиції. Ціль 6
Стратегічний пріоритет 6.1
Додати завдання:
6.1.1.1. Забезпечити розвиток медичного менеджменту з метою підсилення системи нагляду
за професійною діяльністю лікарів.
6.1.1.2. Забезпечити розробку нової Стратегії розвитку імунопрофілактики та плану її
виконання, яка визначає політику імунізації, враховуючи світовий та європейський плани з
вакцинопрофілактики (термін — затверджено урядом до кінця 2022 року).
6.1.1.3. Забезпечити оновлення дієвої системи зберігання та транспортування вакцин
(«холодовий ланцюг»).
6.1.1.4. Забезпечити на національному рівні управління залишками вакцин (налагодження
системи онлайн-моніторингу залишків і логістики вакцин у режимі живого часу).
Завдання 6.1.3
Додати:
6.1.3.1. Забезпечити адвокаційну та організаційну підтримку центрів контролю та їх
функціонування в кожному регіоні.
6.1.3.2. Створити модуль імунізації. Забезпечити обласні центри контролю та профілактики
хвороб повноваженнями керувати рішеннями в галузі імунопрофілактики (надати
повноваження ЦГЗ).
Завдання 6.1.10
Проводити та адвокатувати регулярні міжгалузеві зустрічі на різних рівнях системи охорони
здоров'я, включно з населенням і сектором ветеринарної медицини.
Розробити необхідні нормативно-правові акти для посилення механізмів залучення та
вдосконалення роботи приватних суб'єктів системи охорони здоров'я, інтегрувати в державні
стратегії та цілі державної політики.
Розробити необхідні нормативно-правові акти для підвищення голосу та залучення громадян
до рішень, на які громади мають мати можливість впливати, наприклад розвиток програми
медичних гарантій, планування мережі медичних закладів, а також створення системи
отримання зворотного зв’язку щодо якості та доступності медичних послуг.
6.3.1.1. Забезпечити розробку стратегій залучення міжнародних партнерів для вдосконалення
напрацювань.
Додати 6.3.1
Створити покроковий алгоритм дій для розробки та впровадження електронної інтегрованої
системи моніторингу та рутинного нагляду за всіма інфекційними захворюваннями на всіх

рівнях, забезпечення скоординованого
лабораторних даних.

аналізу даних епідеміологічного нагляду та

6.3.1.1. Забезпечити розробку стратегій залучення міжнародних партнерів для вдосконалення
напрацювань.
Пропозиції. Ціль 7
Стратегічний пріоритет 7.3
Завдання:
7.3.1.1. Проводити аналіз актуального стану комп’ютеризації та інформатизації всіх
комунальних закладів охорони здоров’я.
7.3.1.2. Розробити концепцію безпечного зберігання медичних даних.
7.3.1.3. Запровадити концепцію резервних банків інформації.
7.3.1.4. Розробити базовий інтерфейс з елементами медичної інформаційної системи.
Завдання:
7.4.1.1. Підвищити структурованість та стандартизацію медичних даних.
7.4.1.2. Спростити інтеграцію українських медичних систем у європейську. Забезпечити
можливість
для
іноземних
лікарів
бачити
історію
хворобу
українських
пацієнтів-переселенців.
7.4.1.3. Забезпечити мотиваційне середовище для зовнішніх рішень.
Завдання:
7.4.8. Створити покроковий алгоритм дій для розробки та впровадження електронної
інтегрованої системи моніторингу та рутинного нагляду за інфекційними захворюваннями на
всіх рівнях, забезпечення скоординованого аналізу даних епідеміологічного нагляду та
лабораторних даних. Забезпечити розробку стратегій залучення міжнародних партнерів для
вдосконалення напрацювань.
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Назва, опис
проєкту
«Холодовий
ланцюг»

Обґрунтування
Пандемія показала пласт питань щодо
відповідності системи охорони здоров'я не
лише міжнародним стандартам, але й
фізичному стану обладнання, устаткування
та процесів контролю задля безпеки
пацієнтів. Зокрема, дотримання належної
якості транспортування та зберігання
вакцин.
Наразі в Україні гострою є проблема
належного стану «холодового ланцюга» —
безперервної системи, що забезпечує
належні умови зберігання,
транспортування, приймання та обліку
медичних імунобіологічних препаратів
(вакцин, анатоксинів, алергену
туберкульозного тощо). Наявні норми
регуляцій і нормативно-правової бази в
Україні не відповідають часу й новим
стандартам світової та європейської
практики. Сучасна система «холодового
ланцюга» є необхідною умовою збереження
ефективності та безпечності
імунобіологічних препаратів.

Критерії / показники
виконання, пропозиції
1. Заміна побутового
холодильного обладнання
(холодильники, термосумки) на
спеціалізоване (медичне /
фармацевтичне).
2. Наявність безперебійного
електричного живлення для
холодильників, у яких
зберігається вакцина.
3. Наявність цілодобової
дистанційної системи
температурного моніторингу в
реальному часі.

Головний
відповідальний
орган влади
МОЗ, ЦГЗ,
ЦКПХ

Вартість
, млн
дол.
18,2

Джерела
фінансування

Нормативно-пра
вове
забезпечення
Наказ
Міністерства
охорони здоров'я
України від 16
вересня 2011 року
№ 595 «Порядок
забезпечення
належних умов
зберігання,
транспортування,
приймання та
обліку вакцин,
анатоксинів та
алергену
туберкульозного в
Україні»;
Закон України
«Про метрологію
та метрологічну
діяльність»

2

Інформаційні
системи
громадського
здоров'я та
імунізації

Закупівля Інформаційної системи
громадського здоров’я, зокрема імунізації, є
необхідною умовою для впровадження
інструмента отримання оперативної якісної
інформації про індикатори громадського
здоров’я. Це дасть можливість забезпечити
функціонування ефективної системи
епіднагляду за станом і показниками
здоров’я населення та моніторингу
факторів ризику, що на них впливають.

1. Розробка технічного
завдання.
2. Оголошення тендера.
3. Закупівля Інформаційної
системи громадського здоров’я.
4. Впровадження
Інформаційної системи
громадського здоров'я.
5. Навчання персоналу.

МОЗ, ЦГЗ

1

Постанова
Кабінету
Міністрів України

Тимофій Бадіков,
експерт Коаліції РПР,
виконавчий директор ГО «Батьки за вакцинацію»

Рекомендації підготовлені в межах проєкту Коаліції Реанімаційний Пакет Реформ «Посилення громадянського суспільства України в процесі прийняття
рішень», який фінансується Ініціативою «Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства України», що реалізується ІСАР Єднання у
консорціумі з Українським незалежним центром політичних досліджень (УНЦПД) та Центром демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ) завдяки щирій
підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Зміст рекомендацій не обов’язково відображає погляди
ІСАР Єднання, погляди Агентства США з міжнародного розвитку або Уряду США.

