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Ця презентація була підготовлено завдяки фінансовій підтримці Президентського плану невідкладних заходів, спрямованих на подолання СНІДу (PEPFAR), наданій через Агентство США з міжнародного
розвитку (USAID) в рамках Угоди з проектом «Реформа ВІЛ-послуг у дії» № AID-121-A-13-00007.
Зміст цієї презентації, за який несе відповідальність винятково ТОВ «Делойт Консалтінг» та партнери-виконавці,
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Система громадського здоров’я

Модель системи громадського здоров’я
МОЗ
(Директорат громадського здоров’я)

Інші міністерства
та служби

Центр громадського здоров’я

Медстатистика

Центри здоров’я
Органи місцевого
самоврядування

Регіональні
ЦГЗ
Центри МіО

Лабцентри МОЗ

Територіальні
підрозділи

Регіональний рівень
Громадське
здоров’я

Існуючі установи та заклади
Обласний лабораторний центр МОЗ
України
Обласний
Міжрайонний
філіал
філіал
Центри профілактики та боротьби зі
СНІДом
Профілактична
Клінічна
частина та МіО
частина

РЕГІОНАЛЬНИЙ
ЦЕНТР
ГРОМАДСЬКОГО
ЗДОРОВ’Я

Обласні протитуберкульозні заклади
Профілактична
частина та МіО

Клінічна
частина

Центри здоров’я
Повний склад
Центри медичної статистики
Повний склад

Медични послуги
В рамках госпітальних
округів багатопрофільні
лікарні інтенсивного
лікування І або ІІ рівня;
Спеціалізований заклад
ОЗ (у разі наявного
обгрунтування
доцільності його
створення)

Розподіл повноважень

Національний
рівень

•
•
•
•
•
•

Визначення пріоритетів громадського здоров’я
Біобезпека
Розробка та моніторинг державних програм
Епіднагляд – управління даними з регіонів
Реагування на надзвичайні ситуації національного значення
Керівництво зі створення регіональних центрів

Регіон

•
•
•
•
•
•
•

Створення регіональних центрів
Регіональні програми громадського здоров’я
Координація дій у сфері громадського здоров’я
Реагування на надзвичайні ситуації регіонального значення
Моніторинг
Формування баз даних про стан здоров’я та аналіз
Регіональні інформаційні кампанії

Громада

• Повідомлення про інфекційні хвороби,
у окремих випадках – обстеження вогнищ
• Просування принципів здорового способу життя
та консультування
• Координація з ПМД - вакцинація, ВІЛ, ТБ тощо

Модель фінансування громадського здоров'я
Міністерство фінансів

Національний
рівень

Субвенція на
громадське здоров'я

Міністерство охорони здоров'я
Департамент/управління громадського здоров'я

Центр громадського здоров'я

ОДА

Національна служба здоров'я

Блок-контракт (грант) на ГЗ
Утримання

Обласні
підрозділи НСЗ

Обласні центри ГЗ

Утримання

Лікарепідеміолог

Обласний
рівень

Контракт

Лікарепідеміолог

НУО

Приватні,
державні та
комунальні
постачальники

Рівень
громад

Фінансування системи
громадського здоров’я

Медична субвенція vs.
Субвенція на громадське здоров'я

колишня СЕС

(1 472,2 млн.грн.)

Бюджетна програма

Первинна
допомога

наприклад,
біологічна безпека

Центр
громадського
здоров'я МОЗ

Первинна
допомога

‘Громадське
здоров'я’

Спеціалізована
допомога
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Субвенція на
громадське
здоров'я

Медична субвенція

“Громадське здоров'я”

(55 540,1 млн.грн.)

Медична субвенція

Спеціалізована
допомога

Громадське здоров'я
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Фінансування національної системи
громадського здоров’я
Рутинний епіднагляд
та готовність до реагування /
боротьба з епідеміями

шляхом

Утримання Центру громадського здоров’я МОЗ
Субвенція/ кошторисне утримання регіональних
центрів у складі Медичної субвенції

шляхом

Закупівлі Центром громадського здоров’я МОЗ
визначених послуг
у сфері громадського здоров’я

шляхом

Закупівлі Національною службою здоров’я послуг у
сфері громадського здоров’я, що надаються
закладами охорони здоров’я

Моніторингові лабораторні дослідження;
Операційні дослідження;
Дозорний епіднагляд

Профілактична робота
в системі медичної допомоги
(консультування, скринінги тощо);
Оплата за результат (рівень вакцинації, ВІЛ, ТБ
тощо)
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ВІЛ-послуги в реформі охорони
здоров’я

Надавачі послуг та фінансові механізми

ПМД

Лікарні

НУО, спільноти,
ЦСССДМ

автономія постачальника послуг - самостійно вирішує, як повинна бути організована його робота для
забезпечення запланованих в договорі результатів

• Каптаційна оплата
• Оплата за результат в
системі ГЗ
• Утримання, додаткові
послуги (місцеві
бюджети)
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• DRG/ глобальний
бюджет

• Оплата за послуги ГЗ
в т.ч. місцеві бюджети

• Оплата за випадок
(наприклад ЗПТ)
• Оплата за випадок
(місцеві бюджтети)
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Схема бюджетного планування
Загальнодержавна программа ВІЛ
(на 5 років)

Субвенція на
громадське здоров'я

Бюджетна програма
із закупівлі медичних
послуг

•

Профілактика

•

АРТ

•

Лікування

•

Доплати
стимулювання за
результат

•

ЗПТ

•

Інші медичні послуги

•

Тест-системи

•
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Бюджетна програма
по закупівлі
лікарських засобів і
виробів мед.
призначення

Витратні матеріали
(шприци,
презервативи,
тести)

Місцеві бюджети

•

Витратні матеріали
(тести,.)
• Збільшення
охоплення програм
(профилактіка, ЗПТ,
гепатити ....)
• Доплати
стимулювання за
результат
• © Deloitte
Соціальні
Copyright
Development LLC.послуги
All rights reserved.
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