
КОНЦЕПЦIЯ РОЗВИТКУ 
СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я М.КИЄВА

КМДА



cприятливі умови праці 
для лікарів

більш якісна та доступна медицина 
для населення

запровадження нових стандартів якості 
надання медичних послуг

раціональне використання 
коштів лікарень

1

КМДА

МЕТА



ОСНОВНІ НАПРЯМИ

вдосконалення ланки первинної медицини 
через надання комплексних якісних послуг

модернізація системи охорони здоров’я 
згідно з світовими стандартами

створення умов для запровадження 
страхової медицини

2

КМДА



розширення автономії медичних закладів 
у фінансовій та управлінській діяльності

створення єдиного медичного простору та розробка 
пропозицій для формування гарантованого пакету 
медичних послуг

впровадження електронної системи 
охорони здоров’я

вдосконалення системи контролю 
за наданими послугами

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

3

КМДА



умови для ведення 
господарської діяльності

самостійний розподіл грошей

фінансування за принципом 
«гроші йдуть за пацієнтом»

фінансова мотивація для лікарняних закладів та працівників

мотивація для використання ефективних методів лікування

раціональне використання отриманих коштів

використання для оплати послуги системи 
діагностично-споріднених груп (ДСГ)

ГРОШІ ЙДУТЬ ЗА ПАЦІЄНТОМ

4

РЕЗУЛЬТАТ

АВТОНОМІЯ ЗОЗ ФІНАНСУВАННЯ ЗОЗ

КМДА



РОЗВИТОК ПРИНЦИПІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ

гідна оплата 
за якісні послуги

оснащення
медичним обладнанням

збереження 
лікарів педіатрів

впровадження 
сучасних методів лікування

5

КМДА



впровадження заходів

СТВОРЕННЯ СУЧАСНОЇ МЕДИЦИНИ СТОЛИЦІ

детальний аналіз системи 
охорони здоров’я

розробка майстер-плану

6

КМДА



ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ
НАДАННЯ ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

дооcнащення необхідним обладнанням карет швидкої допомоги

достатня кількість укомплектованих бригад та гідна оплата праці

оновлення автомобільного парку

інтеграція електронних систем екстреної 
та лікарняної допомоги

7

КМДА



швидкий доступ до повної історії хвороби пацієнта, 
відомостей про обстеження, тощо

скорочення часу 
очікування на прийом 
пацієнта

можливість дистанційного 
запису до лікаря

електронна
реєстратура

єдина облікова
он-лайн система

електронна
медична картка

ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

РЕЗУЛЬТАТ

ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА – ЦЕ:

8

КМДА



визначення механізмів реалізації

зміни у нормативно-правовій базі

ініціювання проведення у м.Києві пілотного проекту 
щодо запровадження страхової медицини

ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ 
МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ

9

КМДА



10

КМДА

єдина система моніторингу 
рівня захворюваності

підготовка відповідних фахівців

розробка програм з профілактики хвороб,
здорового способу життя, тощо

співпраця з міжнародними організаціями

СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ СУCПIЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я


