ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ З ХВОРОБАМИ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 2015-2017 РОКИ
Проект "Поліпшення охорони здоров`я на службі у людей" визначений угодою про
позику №8475-UA від 19 березня 2015 року між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку (Світовий банк) має на меті розбудову медичної інфраструктури та
підвищення якості медичних послуг в Україні. Інвестиції будуть спрямовані на впровадження нового фінансового механізму в медичній сфері, профілактику, раннє виявлення
та лікування серцево-судинних і онкологічних захворювань, удосконалення первинної медико-санітарної допомоги, приведення нормативно-правових актів до кращих світових
стандартів, проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії тощо. Проект також передбачає реалізацію регіональних субпроектів у 8 областях України. Області були відібрані за результатами конкурсу проектів, який тривав з початку 2013 року.
Реалізація загального проекту розрахована на п’ять років та має об’єм фінансування в
261 млн доларів США, з яких близько 215 млн надається Світовим банком.
Субпроект від Запорізької області "Вдосконалення медичної допомоги хворим з
хворобами системи кровообігу у Запорізькій області на 2015-2017 роки" направлений на
розвиток і зміцнення первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) області, яка наразі
надається 32 центрами ПМСД.
Проект розрахований на 2 роки (червень 2015 – травень 2017) з обсягом фінансування
з боку Світового банку до 4 млн. дол. США і співфінансуванням з боку регіону щонайменше 10% вартості субпроекту, та можливістю пролонгації у разі успішної його реалізації.
Опис проблеми (на вирішення якої направлений субпроект)
Численні дослідження (в т.ч. і за підтримки Світового банку) засвідчують той факт,
що показники України у сфері охорони здоров'я є істотно гіршими, ніж цього можна було
б очікувати з огляду на її потенціал. Недостатня увага профілактиці та первинній медикосанітарній допомозі (ПМСД), відсутність системного підходу до запобігання неінфекційним захворюванням і боротьби з ними, надмірний акцент на спеціалізованій медичній допомозі є наслідком і одночасно причиною структурних диспропорцій в системі охорони
здоров’я і неефективного використання обмежених ресурсів. Система охорони здоров’я
Запорізької області і стан здоров’я населення в цілому відтворюють загальноукраїнські
тенденції.
Згідно з даними Головного управління статистики на 01.01.2015 року загальна чисельність населення області складала 1765,9 тис. осіб. Питома вага міського населення області становить 77,1%, сільського – 22,9% (по Україні ці показники у 2014 р. – 68,7% та
31,3%).
У віковій структурі населення області спостерігається подальше старіння популяції.
Питома вага населення старших вікових груп (60 і старше) збільшується і у 2014 році
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складала 23% (2010 р. -21%), що за шкалою Россета, розцінюється «як надзвичайно високий рівень демографічної старості» (по Україні у 2014 р. – 22%). Показник очікуваної тривалості життя при народженні на 10 років менший за показники європейських країн: у чоловіків 66,5 років, у жінок – 76,5 (по Україні 66,3 та 76,2).
Структура смертності в області за причинами смерті досить стабільна протягом
останніх років: хвороби системи кровообігу – 66,2%, новоутворення – 16,2%, а смертність
від зовнішніх причин – 6,6%.

Неінфекційні захворювання (НІЗ) є не тільки основною причиною смертності населення області але й складають основний тягар хвороб. В структурі поширеності та первинної захворюваності дорослого населення Запорізької області протягом останніх років
найбільшу частку (44,3%) складали хвороби системи кровообігу (ХСК). В цій групі найбільш важливими нозологіями є гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця (включаючи інфаркт міокарда) та цереброваскулярні захворювання (включаючи інсульти).
Гіпертонічна хвороба складає 45,5% від усіх хвороб системи кровообігу, або 2911 на
10 тисяч дорослого населення (понад 400 тис. хворих в Запорізькій області). Протягом
останніх років показник поширеності за даною нозологічною формою залишається майже
незмінним, а показник первинної захворюваності зріс більше ніж на 10% під час реалізації
пілотного проекту із лікування гіпертонії і становив 128,71 із значними коливаннями між
районами області (від 59,84 до 449,94). Значні коливання цього показника засвідчують різний стан і можливості ПМСД в окремих районах області.
Ішемічна хвороба серця займає 31,9% від усіх зареєстрованих хвороб системи кровообігу. Рівень поширеності за даною нозологією становить 2041 на 10 тисяч відповідного
населення (понад 300 тис. хворих в Запорізькій області).
Захворюваність на гострий інфаркт міокарду серед дорослого населення області в
2014 році склала 14,93 на 10 тисяч відповідного населення (понад 2 тисячі пацієнтів, тре2

тина з яких загинула), що вище показника 2010 року (13,94) та загальнодержавного за
2013 рік (13,57).
Показник поширеності цереброваскулярних хвороб складає 17,5% від усіх зареєстрованих хвороб системи кровообігу і становить 1119 на 10 тис. дорослого населення (понад
5 тисяч пацієнтів, 2107 з яких загинули). Захворюваність на інсульти серед дорослого населення області в 2014 році склала 37,71, що є вище показника по Україні за 2013 р.
(29,95) на 26%.
Як зазначає ВООЗ, поширення ХСК досягло значних масштабів, проте рівень захворюваності може бути істотно зменшений шляхом зниження впливу факторів ризику, діагностики на ранніх стадіях захворювання і своєчасного лікування.
Значну частину ХСК можна попередити. Ці хвороби пов'язані з поведінковими факторами ризику, що піддаються модифікації, серед яких тютюнопаління, нездорове харчування, відсутність фізичної активності і зловживання алкоголем. Зазначені фактори ризику призводять до надмірної ваги, підвищення кров'яного тиску і підвищення рівня холестерину.
Стратегія боротьби з ХСК, що запропонована ВООЗ, передбачає комбінацію заходів
на загальнодержавному і індивідуальному рівнях. І якщо на національному рівні є певний
прогрес (наприклад, закон про заборону куріння в громадських місцях, збільшення акцизів на тютюн і алкоголь), то заходи на індивідуальному рівні, які повинна забезпечувати
система охорони здоров'я, є неадекватними і високозатратними.
В даний час основна увага при наданні медичної допомоги в відношенні ХСК приділяється наданню невідкладної допомоги в стаціонарних установах. Пацієнти звертаються
в стаціонарні медичні установи, коли серцево-судинні захворювання досягають стадії загострення або критичних ускладнень. Подібний підхід є дуже дорогим і не призводить до
суттєвого зменшення тягаря НІЗ. Він також позбавляє людей можливості зберегти своє
здоров'я, звернувшись за медичною допомогою на ранній стадії захворювання.
Крім того, оскільки значна частина витрат на медичну допомогу оплачується пацієнтами самостійно, вартість лікування ХСК створює суттєве навантаження на сімейний бюджет, особливо для сімей з низьким рівнем доходів. Лікування захворювань серцевосудинної системи часто є тривалим і тому може бути дуже вартісним. Подібні витрати
можуть призвести до катастрофічних наслідків для сімейного бюджету і зубожіння. Це
також може негативно впливати і на прихильність пацієнта до призначеного лікування,
особливо коли лікар при призначенні не враховує соціальний стан пацієнта. Страх перед
подібними витратами, а також необхідність платити за певні види обстеження та лабораторні дослідження, віддаленість відповідних медичних закладів від місця проживання пацієнта є суттєвими перепонами, що змушують пацієнтів відкладати візит до лікаря при
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появі перших симптомів. Таке відкладання призводить до розвитку необоротних процесів
в організмі і ускладнень, які потребують значно більших ресурсів як зі сторони системи
охорони здоров'я, так і пацієнтів та їх сімей.
Основною структурою системи охорони здоров'я, яка ефективно може впроваджувати
заходи із зменшення тягаря НІЗ на індивідуальному рівні (або на рівні місцевої територіальної громади), є первинна медико-санітарна допомога (ПМСД). Однак історичні умови
розвитку системи охорони здоров'я в Україні не сприяли зміцненню первинної ланки, а
призводили до руйнації інфраструктури, зносу обладнання, зменшення ролі дільничних
лікарів, вимиванню кадрів та інших вад у послабленні ПМСД.
Система охорони здоров'я області, як і в цілому в країні, дуже інерційна і мало відповідає сучасним викликам і змінам, що відбуваються в суспільстві (старіння населення,
глобалізація і урбанізація з відповідною зміною способу життя, зміна структури захворюваності і смертності). Основна інфраструктура була закладена ще у радянський період, що
характеризувався екстенсивним підходом до розвитку мережі закладів охорони здоров'я.
Велика кількість медичних закладів, фрагментарність послуг, дублювання функцій є надбанням історичного розвитку, негативний вплив яких можливо зменшити шляхом структурної оптимізації.
Утримання мережі медичних закладів є на сьогодні основою функціонування системи
охорони здоров'я. Виділення ресурсів на охорону здоров'я, прив’язане до функціонування
стаціонарних ліжок, підтримує підхід, за яким фінансується процес лікування наслідків
хронічних захворювань. А відсутність ефективних профілактичних програм, ранньої діагностики і лікування на початкових стадіях таких захворювань призводить до значної їх
поширеності, занедбаності і високої частоти ускладнень, що потребує ще більше ресурсів
на спеціалізовану допомогу.
ВООЗ стверджує: "Медико-санітарна допомога, в якій головну роль відіграють вузькі
фахівці і яка орієнтована в основному на лікування в стаціонарі, випускає з виду важливі
потреби охорони здоров'я та соціального захисту і вимагає більших витрат, на відміну від
систем, в яких увага приділяється зміцненню здоров'я і профілактиці захворювань. У первинній ланці в багатьох країнах продовжує спостерігатися цілий ряд проблем, таких як
вузький спектр вирішуваних завдань, слабка взаємодія між співробітниками і підрозділами, обмежене визнання ролі і місця первинної допомоги, слабкі зв'язки з більш високими
рівнями допомоги та недостатнє фінансування".
Існуюча мережа ПМСД Запорізької області на сьогодні надає основну частину медичної допомоги населенню. Кількість звернень сягає 14 млн. на рік, або в середньому 8 відвідувань на одного мешканця. Однак якість і доступність цих послуг мають значні відмінності між районами області. Брак лікарів первинної ланки, незадовільна матеріально4

технічна база медичних закладів та віддалене розташування зменшують доступність медичної допомоги. Деякі райони мають показник відвідувань менше 4 на одного мешканця
в рік. Такі відмінності вказують на відсутність забезпечення рівного й справедливого доступу усіх громадян до медичних послуг первинної ланки належної якості.
В області практично немає закладів ПМСД, які б були повністю забезпечені обладнанням згідно з табелем оснащення, затвердженого наказом МОЗ України від 27.12.2013
року № 1150. Відсутність обладнання не дозволяє виконувати вимоги стандартів і протоколів надання медичної допомоги та підтримувати на достатньому рівні професійні навички медичним працівникам закладів ПМСД, що прямо впливає на якість надання медичної
допомоги.
Відсутність необхідного обладнання обмежує впровадження скринінгових програм в
ПМСД. Навіть такі прості тести як визначення індексу маси тіла або визначення рівня
глюкози в крові не завжди доступні в первинній ланці саме через відсутність елементарного обладнання.
У всіх амбулаторіях області лікарями первинної ланки використовується лише 29
комп'ютерів. Ведення паперових медичних записів, відсутність електронної бази даних
щодо здоров’я прикріплених пацієнтів обмежує можливості інтеграції діяльності ПМСД і
програм громадського здоров’я. Система збору статистичної інформації з використанням
паперових медичних записів є застарілою, має багато недоліків і не відображає реальної
картини. Відсутні електронні реєстри пацієнтів і можливості проведення моніторингу поведінкових і метаболічних факторів ризику CCЗ.
Лікарі ПМСД не можуть використовувати сучасні системи самонавчання через Інтернет, не мають доступу до довідкової інформації і зручних засобів комунікації з колегами.
Застосування принципів доказової медицини без доступу до відповідних баз даних залишається декларативним.
Незадовільні умови праці, велике навантаження через брак лікарів ПМСД, низька заробітна плата і статус в медичній ієрархії є складовими порочного кола і призводять як до
відтоку лікарів, так і до небажання молодих фахівців йти у первинну ланку. Через це укомплектованість лікарями первинної ланки в області складає 40-70%. Через значний дефіцит кадрів неможливо підвищити вимоги до кваліфікації лікарів.
Фінансування закладів ПМСД в основному покриває видатки на заробітну плату (понад 75%) та поточні видатки на утримання інфраструктури і енергоносії (15-20%). Капітальні видатки в ПМСД дуже обмежені і нерегулярні, що не дозволяє планувати оснащення
первинної ланки обладнанням у найближчій перспективі за рахунок місцевих бюджетів.
Недостатній розвиток ПМСД пояснюється слабкістю стратегічного керівництва системою охорони здоров'я, роздробленістю організаційних структур надання послуг, наявні5

стю корпоративної конкуренції за сфери впливу, коли перевага віддається стаціонарній
медичній допомозі і високотехнологічним засобам діагностики на шкоду первинній допомозі.
Основними умовами для зміцнення ПМСД ВООЗ вважає - створення сприятливого
нормативно-правового середовища, автономність у питаннях управління, поліпшення фінансування, підвищення кваліфікації медичного персоналу з питань громадської охорони
здоров'я, застосування науково обґрунтованих методів у клініці та управлінні, практику
безперервного підвищення якості на рівні установ.
Саме на вирішення описаних проблем і був направлений процес реформування ПМСД
в Запорізькі області в останні роки. Створенням нових юридичних осіб - центрів ПМСД в 2013 -2014 р.р. в області вдалося організаційно оформити автономію первинної ланки і
одночасно усунути роздробленість її організаційних структур. Замість майже 600 закладів
ПМСД ( в т.ч. 140 амбулаторій і 373 ФАПів) було створено 32 центри ПМСД, до складу
яких амбулаторії і ФАПи увійшли вже в якості структурних підрозділів.
Запорізька область не була пілотною з реалізації програми реформування, тому не мала найбільш критичних важелів для зміцнення ПМСД – додаткового фінансування на капітальні видатки та істотного збільшення заробітної плати лікарям первинної ланки.
Зміцнення ПМСД тільки починається з формування мережі закладів і укомплектування їх відповідними кадрами, тобто створення необхідної структури. Важливими елементами структури також є прийнятний стан робочих місць медпрацівників, наявність відповідного медичного обладнання та меблів. Капітальні видатки в первинну ланку в останні
роки були скоріше виключенням, ніж правилом. Тому область взявши участь у конкурсі
проектів Світового Банку у 2013 році визначила пріоритетом розвиток саме ПМСД.

Участь Запорізької області у Проекті Світового банку з реформування регіональних
систем охорони здоров’я ставить на меті забезпечення рівного й справедливого доступу
усіх громадян до медичних послуг належної якості через зміцнення обласної мережі
ПМСД, впровадження профілактичних програм щодо ХСК, підвищення ефективності ме6

дичної допомоги (Додаток 1).
Система охорони здоров'я повинна гнучко реагувати на зміни, що відбуваються в суспільстві і пропонувати відповіді на існуючи виклики. Однак існує певний період між
впровадженням змін і отриманням результатів. Враховуючи час реалізації проекту 2 роки
можна стверджувати, що частина із означених результатів не може бути отримана до кінця проекту. Тим не менш, очікувані результати прогнозовані за тими процесами, які довели свою результативність в інших країнах і чий досвід узагальнено на рівні міжнародних
інституцій, таких як ВООЗ.
Планується залучення до участі у проекті всіх 32 центрів ПМСД області. Головними
принципами у розподілі ресурсів проекту серед учасників буде врахування їх активності,
відповідальності, попереднього досвіду, спроможності до залучення місцевих громад, командної роботи та орієнтації на потреби пацієнтів та населення в цілому. Керівникам і колективам центрів ПМСД слід розглядати участь у проекті виключно у площині можливостей власного розвитку для покращення надання медичної допомоги населенню, а не у якості пасивного отримання благодійної допомоги медичним закладом.
Основними заходами передбаченими за проектом є (Додаток 2):


Доукомплектування закладів ПМСД медичним обладнанням і меблями;



Кадрова політика (в першу чергу збільшення кількості лікарів-інтернів в ПМСД)



Навчання і інформація:
-

створення регіонального навчально-тренінгового центру сімейної медицини
та його філій в кожному центрі ПМСД;

-

навчання лікарів ПМСД основам доказової медицини і використанню ресурсів Інтернет в повсякденній діяльності;

-

впровадження стандартів і протоколів в діяльність ПМСД;

-

ведення шкіл здоров’я для пацієнтів із хронічними захворюваннями в
центрах ПМСД;





Управління та інформаційні технології (IT):
-

пілотування 3-х центрів ПМСД (комп'ютеризація робочих місць лікарів);

-

створення електронного реєстру пацієнтів;

-

впровадження ведення електронних медичних записів;

-

удосконалення системи збору статистичних даних;

Комунікація з громадськістю (PR):
-

створення системи комунікації з населенням стосовно профілактики ХСК

-

проведення моніторингу громадської думки відносно процесу реформування ПМСД;
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Очікуваними результатами реалізації проекту є:
1.1. Підвищення якості послуг ПМСД з виявлення і ведення пацієнтів з ГХ буде
забезпечено через :
1.1.1. Розробку локальних протоколів ведення пацієнтів з ГХ та ІХС та матеріалів для
пацієнтів
На сьогоднішній день в Україні розроблені національні настанови (протоколи) з ведення пацієнтів з ГХ та ІХС, що затверджені Наказами МОЗ від 24.05.2012 № 384 та від
23.11.2011 № 816. Однак не в усіх закладах ПМСД розроблені локальні протоколи і не всі
лікарі мають відповідні знання. В рамках реалізації проекту буде розроблено (удосконалено) локальні протоколи, які визначатимуть дії медичних працівників на всіх етапах профілактики, діагностики та лікування ГХ та ІХС.
Матеріали для пацієнтів (інформаційні буклети та щоденники контролю АД) дозволять залучити пацієнтів до контролю за своїм станом. Зростання обізнаності населення
щодо власних можливостей і послуг ПМСД у профілактиці ХСК і підтримки пацієнтів з
хронічними захворюваннями, крім зменшення перешкод для звернення буде слугувати
також і навчанню пацієнтів раціонально використовувати можливості охорони здоров'я
для власних потреб. Розширення власних можливостей пацієнтів у збереженні здоров'я
або у підтримці життєдіяльності і збереженні максимально можливої якості життя при наявності хронічного захворювання, крім прямих вигід для пацієнтів та їх сімей, значно
зменшує навантаження на систему охорони здоров'я в цілому
1.1.2. Тренінг лікарів та м/сестер з виявлення та ведення пацієнтів з ГХ
Навчання лікарів застосуванню локальних протоколів у своїй практичній діяльності
дозволить створити основу для ефективного ведення пацієнтів з ГХ .
1.1.3. Проведення вимірювання АТ і оцінки факторів ризику ХСК для всіх жителів регіону відповідної категорії не менше ніж один раз на рік.
Така діяльність дозволить сформувати реєстри пацієнтів з ГХ у кожній амбулаторії
ПМСД, а також групи пацієнтів з наявними факторами ризику розвитку ССЗ. Таким чином, всі мешканці області будуть мати змогу отримати кваліфіковану консультацію лікаря
і, в разі необхідності, постійний нагляд. Це дозволить знизити кількість гострих випадків
ХСК, а також кількість ускладнень у хронічних хворих. Наслідком комплексного зміцнення ПМСД і вирішення проблем із здоров'ям пацієнтів на первинному рівні стане зменшення кількості викликів ШМД до пацієнтів з ХСК та зменшення кількості госпіталізацій.
1.1.4. Впровадження системи безперервного професійного розвитку лікарів ПМСД та
стимулів для забезпечення якості послуг ПМСД з виявлення і ведення пацієнтів з ГХ та
ІХС.
Наявність локальних протоколів і навіть знання їх лікарями не гарантують, що їх бу8

дуть дотримуватися. З цією метою проектом передбачається крім адміністративного впливу на медпрацівників ПМСД впровадження системи мотивації для забезпечення якості.
Передбачається розробка індикаторів, що будуть свідчити про виконання лікарями локальних протоколів на практиці. За результатами моніторингу буде складено рейтинг лікарів, амбулаторій і центрів ПМСД.
Для стимулювання лікарів (всього в області зараз працює 850 лікарів ПМСД) брати
участь у забезпеченні якості медичної допомоги планується впровадити наступні стимули:
для перших 15 лікарів рейтингу – навчальна поїздка до Нідерландів (або ін. країни Європи
з розвиненою ПМСД) для вивчення найкращого Європейського досвіду; для перших 100
лікарів рейтингу – закупівля комп’ютерів і підключення до мережі Інтернет (в рамках
процесу дооснащення ПМСД). Підключення закладів ПМСД до мережі Інтернет, крім збільшення можливостей для навчання медпрацівників, буде сприяти використанню телемедичних технологій, створювати можливості для консультацій з колегами і спеціалістами
вторинного рівня.
Для стимулювання керівників центрів ПМСД брати участь у забезпеченні якості медичної допомоги планується впровадити наступні стимули: перші 15 Центрів ПМСД - навчальна поїздка до Естонії (або Литви) з метою вивчення досвіду переходу від радянської
моделі до сучасної європейської моделі ПМСД.
1.1.5. Навчання лікарів ПМСД основам підприємництва. Для лікарів (до 20 осіб), які
виявили бажання стати приватними підприємцями: - провести тренінг з основ підприємництва; спільно розробити бізнес модель діяльності приватного лікаря; організувати навчальну поїздку до Естонії (або Литви) для знайомства з досвідом роботи приватних підприємців в ПМСД.
Використання європейського досвіду (навчальні поїздки для лікарів і головних лікарів
центрів ПМСД) стане також вагомим внеском у зміцнення регіональної ПМСД.
1.2. Підвищення доступності медичної допомоги при хворобах системи кровообігу,
яке досягається через наближення закладів ПМСД до місця проживання пацієнтів. Формування нової мережі закладів ПМСД в області вже триває. Однак в місцевих бюджетах
існує дефіцит ресурсів і є потреба у залученні додаткових джерел. Кошти необхідні для
оновлення інфраструктури - на ремонти приміщень закладів ПМСД, доукомплектування
закладів ПМСД обладнанням і меблями, комп'ютеризацію і підключення до Інтернет. За
кошти проекту центри ПМСД, амбулаторії і медичні пункти будуть доукомплектовуватися відповідним обладнанням і меблями в першу чергу у відремонтованих за рахунок місцевих ресурсів приміщеннях. Таким чином буде стимулюватися залучення місцевих громад до розвитку інфраструктури ПМСД.
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Доступність медичної допомоги на рівні ПМСД, як точки первинного контакту пацієнта із системою охорони здоров'я, буде збільшено також через усунення перешкод для
звернення. Інформованість пацієнтів про те, які послуги вони можуть отримати безкоштовно в найближчому закладі ПМСД і відповідне ресурсне забезпечення таких послуг, є
критичними рішеннями, що дозволять зменшити проблему. Важливою є також поінформованість пацієнтів про переваги раннього виявлення певних захворювань або факторів
ризику і про значні подальші витрати, які вони можуть понести у разі відкладення візиту
до лікаря.
1.3. Пілотування трьох центрів ПМСД з метою створення єдиного інформаційного простору
Запровадження електронного реєстру пацієнтів і ведення електронних медичних записів дасть змогу створювати електронні бази даних щодо здоров’я пацієнтів з можливістю
їх агрегації відносно цілої громади, моніторувати поведінкові і метаболічні фактори ризику НІЗ, отримати більш достовірну (у порівнянні з паперовими носіями) статистичну інформацію. Це дозволить більш виважено підходити до планування обмежених ресурсів і
подальшого контролю за їх використанням.
Виокремлення пацієнтів по групах ризику НІЗ і моніторинг факторів ризику надасть
лікарям ПМСД можливість застосування індивідуальних профілактичних заходів із збереження здоров'я пацієнтів або надання медичної допомоги на ранніх стадіях захворювань.
2. Зростання поінформованості населення щодо нових послуг ПМСД буде забезпечено через здійснення моніторингу громадської думки відносно реформування охорони
здоров’я і відповідного інформування населення щодо змін в діяльності ПМСД.
Процес реформування і особливо такої соціально значущої сфери як охорона здоров’я, порушуючи стабільність в суспільстві, спричиняє незадоволеність певних сторін і
тим самим збільшує ризики для втілення реформ. Неврахування цих ризиків на етапі планування в подальшому може обернутися перевитратами матеріальних ресурсів, часу, а
іноді взагалі неможливістю проведення змін. Причому протистояння може проявлятися як
у відкритому супротиві місцевих громад реформам, так і у формі скритого саботажу із затягуванням прийняття необхідних рішень. Тому своєчасне інформування населення, відкритість у прийнятті рішень і прозорість дій є ключовими аспектами забезпечення підтримки у впровадженні реформ.
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Додаток 1

Схема структурних елементів проекту
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Додаток 2
Складові досягнення очікуваних результатів.
Структура

Процеси

Результати

 Формування мережі закладів ПМСД
 Доукомплектування
закладів ПМСД обладнанням і
меблями
 Комп'ютеризація і підключення до Інтернет
 Створення електронного
реєстру пацієнтів
 Створення регіонального
навчально-тренінгового
центру сімейної медицини
 Збільшення кількості лікарів-інтернів для ПМСД

 Наближення закладів ПМСД
до місця проживання пацієнтів
 Усунення перешкод для звернення до ПМСД
 Навчання медичних працівників ПМСД роботі з поставленим обладнанням
 Навчання лікарів ПМСД основам доказової медицини і
використанню ресурсів Інтернет в повсякденній діяльності
 Впровадження
локальних
протоколів в діяльність ПМСД
 Моніторинг поведінкових і
метаболічних факторів ризику
НІЗ
 Розробка і впровадження обласних програм профілактики
НІЗ на основі системного підходу
 Розробка і впровадження
скринінгових програм для
ПМСД
 Започаткування локальних
програм місцевих стимулів для
працівників ПМСД
 Ведення електронних медичних записів
 Удосконалення системи збору статистичних даних
 Проведення
моніторингу
громадської думки відносно
процесу реформування
 Інформування
населення
щодо змін в діяльності ПМСД
 Розробка бізнес-моделі приватної практики в ПМСД. Навчання лікарів основам підприємництва

 Підвищення доступності медичної допомоги
 Підвищення якості медичної допомоги
 Сповільнення
темпів
зростання тягарю НІЗ
 Зростання поінформованості населення щодо
реформ ПМСД
 Зростання обізнаності
населення щодо власних
можливостей і послуг
ПМСД у профілактиці
НІЗ
 Збільшення довіри населення
до
закладів
ПМСД
 Підвищення прихильності пацієнтів до лікування
НІЗ
 Зменшення
кількості
викликів ШМД до пацієнтів з НІЗ
 Зменшення
кількості
госпіталізацій пацієнтів з
НІЗ
 Збільшення укомплектованості штатів ПМСД
 Поява лікарів ПМСД –
приватних підприємців
 Отримання достовірних
статистичних даних
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