
Реформа 
системи охорони здоров’я
ПЛАН  НА  2 0 1 8



5 напрямків реформ 
системи охорони здоров’я у 2018 році

1. Реформа фінансування первинної медичної допомоги

2. Розширення програми «Доступні ліки»

3. Нові кардіоцентри

4. Професійне ліцензування лікарської діяльності

5. Реформа держслужби в МОЗ



2018

Реформа первинної медичної допомоги
«Обери свого лікаря»



2018I півріччя  II півріччя

через місцевий бюджет від Національної служби здоров’я України

240 7 
за пацієнта

370 7 
за пацієнта

Медична 
субвенція

Оплата 
за тарифами



«Обери свого лікаря»
Квітень



Реформа почнеться, 
коли ви побачите цей знак 
на дверях вашого лікаря



Безоплатно Взяття біоматеріалів,
медичні втручання

ДІАГНОСТИКА СЕСТРИНСЬКІ ПОСЛУГИ

ЛІКАРСЬКІ ПОСЛУГИ

Консультація лікаря, лікування,
рецепти, довідки

4 основні види 
профілактичних оглядів
серцево-судинні захворювання,  
цукровий діабет, ВІЛ, туберкульоз

7 базових аналізів

Рецепти 
на «Доступні ліки»

Запис на прийом:



Вимоги до закладів від 
Національної служби здоров’я України

Автономізація ОбладнанняeHealth

КадриЛіки Графік

23 позиції

лікар 
та медсестра

спільно з іншими 
закладами

підключення 
до системи

невідкладної 
допомоги

комунальне 
некомерційне 
підприємство



Національна служба
здоров’я України



Спрощення ліцензування медичних 
практик первинної допомоги
30 днів        7 днів

Нові вимоги 
до оснащення практик 

Новий перелік послуг первинної 
медичної допомоги



2018

Розширення програми «Доступні ліки»
«За рецептом — безоплатно»



+ Щонайменше 10 додаткових 
препаратів — безоплатно 

+ Пілотне запровадження 
електронних рецептів 

+ Ліки при трансплантації



2018

Мережа кардіоцентрів
«20 000 врятованих життів»



13 нових 
реперфузійних центрів у 2018 році



1) Вінницька обл., м. Вінниця, КЗ «Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології» (КЗ «ВРЦСП»); 
2) Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування; 
3) Дніпропетровська обл., м. Дніпро, КЗ «Дніпропетровське клінічне об’єднання швидкої медичної допомоги»; 
4) Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, КЗ «Криворізька міська клінічна лікарня» № 2; 
5) Донецька обл., м. Маріуполь, КУ «Міська лікарня швидкої медичної допомоги»; 
6) Запорізька обл., м. Запоріжжя, Обласний медичний центр серцево-судинних захворювань (обласний кардіодиспансер); 
7) Івано-Франківська обл., м. Коломия, Коломийська центральна районна лікарня; 
8) Рівненська обл., м. Рівне, Центральна міська лікарня; 
9) Сумська обл., м. Суми, Обласна клінічна лікарня; 
10) Тернопільська обл., м. Тернопіль, Обласна клінічна лікарня; 
11) Черкаська обл., м. Черкаси, Черкаський обласний кардіологічний центр; 
12) Чернівецька обл., м. Чернівці, Обласний клінічний кардіодиспансер; 
13) Чернігівська обл., м. Чернігів, КЛПЗ «Чернігівська обласна лікарня».

2018



Відділення невідкладних станів 
Закупівля стентів 



Законопроект про професійне ліцензування 
лікарської діяльності

«Лікарям — професійну свободу»
2018



Реформа держслужби
«Новий МОЗ»
2018



• Cтратегічного планування та євроінтеграції 
• Науки, інновацій, освіти та кадрів 
• Медичних послуг 
• Громадського здоров’я  
• Фармацевтичний

У січні нові конкурси у директорати:



До роботи!


