Оновлений план реалізації
медичної реформи
15 листопада 2017
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Плани щодо реалізації медичної реформи уточнено
відповідно до реальних строків прийняття законодавства
01

Планувалося на початку Реформи

02

Плани уточнено після прийняття законів

 Набрання чинності законами
1 липня 2017

1 січня 2018

 Старт приписної кампанії (укладення декларацій про вибір сімейного лікаря),
Створення НСЗУ
2017

1 квітня 2018

 Фінансування первинної медичної допомоги через НСЗУ
1 січня 2018

1 липня 2018

 Перехід всіх рівнів медичних послуг на нові правила
Поступовий перехід з 2019
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2020 — всі медичні послуги фінансуються
за програмою медичних гарантій

Система охорони здоров'я
у 2018

 Відмова від паперового документообігу
 Збільшена сума фінансування
 Більше самостійності в прийнятті рішень
 Можливість збільшення зарплати лікаря

ФОП можуть перейти на фінансування
від НСЗУ без обмежень

 Підвищена якість обслуговування

НСЗУ

Комунальні заклади охорони здоров'я
можуть перейти на фінансування від НСЗУ:

 Безкоштовне надання ліків за Програмою
 Пацієнт сам обирає, де обслуговуватись і лікаря

 Тільки наприкінці кварталу (три «вікна можливостей»)

 Широкі можливості контролю сервісу з боку пацієнта

 Всі (ЗОЗ району / міста) або ніхто

01.01.2018

01.04.2018

Набули чинності
Закони

Старт
приписної кампанії

Субвенція

 Паперовий документообіг
 Сума фінансування як у 2017 році
 Фінансування за субвенцією до 01.07.2018

 Ліки необхідно купувати
 Обслуговування за пропискою та / або
 Необхідність доплачувати за послуги
неофіційно зі своєї кишені
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 Ніяких хабарів
01.07.2018

01.10.2018

Старт підписання
договорів з НСЗУ

Друге «вікно можливостей
для підписання договору

31.12.2018
Остання можливість
підписати договір у 2018

Що потрібно зробити для всіх комунальних ЗОЗ
у своєму місті / районі:
 Провести автономізацію
 Забезпечити комп’ютеризацію та належне програмне забезпечення
для використання eHealth, отримати ЕЦП ЗОЗ та лікарів ПМД
 Привести ЗОЗ у відповідність до табелів матеріально-технічного оснащення
 Забезпечити наявність чергового кабінету ПМД
 Застосування ICPC-2
 Укласти декларації про вибір лікаря ПМД
 Укласти договір з НСЗУ

Дорожня карта створення та розвитку НСЗУ
Сформовано концепцію
створення НСЗУ:

Закони щодо Реформи
набули чинності

 Завершено подачу заяв
кандидатів на конкурс

 Концепція розподілу
функцій НСЗУ / eHealth
/ МОЗ

Підготовчі заходи до старту
Реформи:

 Іде прийняття й
погодження ключових
нормативно-правових
актів

 Автономізація ЗОЗ

 Перелік цільових
бізнес-процесів

 Придбання обладнання й
навчання працівників ЗОЗ

1

2
01.12.2017

Офіційне оприлюднення законів з
реформи; готова методологічна
база фінансування ПМД:
 Бізнес-процеси, реєстри,
словники
 Електронна медична
документація
 Проекти НПА щодо створення та
функціонування НСЗУ
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3

01.02.2018

5

 Розпочато підписання
договорів ПМД та
фінансування за новою
схемою (капітація)
 Електронний документообіг
для надавачів, які працюють
з НСЗУ

 ЗОЗ можуть готувати проекти
договорів ПМД в Системі

01.03.2018
4

 Офіційний запуск НСЗУ

 Набрали чинності Постанови
КМУ про порядок
функціонування eHealth та
укладення договорів ПМД

 Внесені зміни щодо
електронного медичного
документообігу

01.01.2018

15.11.2017

 Оголошено результати
конкурсу на посаду Голови
НСЗУ

01.05.2018
6
01.04.2018

7

01.07.2018
8
01.06.2018

9

10

з 01.07.2018

 Постанова про утворення
НСЗУ прийнята Кабміном

 Положення про НСЗУ
затверджене КМУ

 Розпорядження КМУ про
призначення Голови НСЗУ

Підготовка до старту
другого етапу Реформи:

 Оголошений конкурс на
заміщення посади Голови
НСЗУ

 Завершено розробку
першочергового функціоналу
eHealth

 НСЗУ готова до запуску

 Вторинна, третинна та ін.
допомога

 Розпочато процес підписання
декларацій та підготовки
проектів договорів про надання
ПМД в системі eHealth

 Розпочато набір персоналу

 Зміни до суміжних процесів,
перехід до цільових процесів
фінансування та надання
медичних послуг

Ключові компоненти Реформи: що потрібно зробити
Комунальні ЗОЗ всього району/міста

Парламент і Уряд України

 Автономізація

 Погодити та прийняті нормативно-правові акти, що
забезпечать функціонування цільової системи
охорони здоров'я.

 Виконання стандарту технічного оснащення
 Комп’ютеризація та встановлення ПЗ для
роботи з eHealth
 Укладання декларацій про вибір лікаря ПМД
 Навчання працівників роботі з eHealth

 Критично важливим є дотримання запланованих
законодавчих строків погодження та затвердження
НПА
 Забезпечення набрання чинності всіма потрібними
законами до 1 січня 2018 року
 Призначити Голову НСЗУ

Національна служба здоров’я України

eHealth

 Визначити цільові функції Служби

 Розробити функціонал та IT систему, необхідний
для старту Реформи (укладення декларацій про
вибір лікаря ПМД, договорів з НСЗУ, електронна
медична документація, проведення розрахунків за
ПМД)

 Розробити організаційну структуру
 Розробити та затвердити цільові бізнес процеси
 Розробити посадові інструкції
 Найняти персонал для забезпечення роботи Служби
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 Провести тестування системи (у тому числі – під
навантаженням) та отримати погодження КСЗІ

1

Національна служба здоров'я

Детальний план

Листопад 17

 Проект організаційної структури
 Ключові процеси, необхідні до запуску ПМД:
• Укладення декларацій та договорів
• Розрахунок сум фінансування
• Ведення електронної медичної
документації
 Погодження та прийняття Положення про
НСЗУ
 Призначення Голови НСЗУ (із урахуванням
конкурсу)
 Реєстрація НСЗУ
 Цільова організаційна структура та посадові
інструкції
 Повний набір цільових бізнес-процесів
Служби
 Набір персоналу до НСЗУ
 Старт первинної медичної допомоги у
новому форматі
 Розробка дорожньої карти другого етапу
Реформи (до 2020 року)
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Грудень 17

Січень 18

Лютий 18

Березень 18

Квітень 18

Травень 18

Червень 18

Липень 18

3

Система eHealth
Детальний план

Листопад 17

 Постановка задачі щодо першочергового
функціоналу системи
• Укладення декларацій та договорів
• Розрахунок сум фінансування
• Ведення електронної медичної
документації
• Ключові реєстри
 Погодження КСЗІ для системи eHealth
 Розробка першочергового функціоналу
Системи
 Тестування системи, включаючи тестування
під навантаженням
 Старт підписання декларацій вибору лікаря
ПМД в Системі
 Старт підготовки проектів договорів на
надання ПМД в Системі
 Старт обліку ПМД в електронній системі,
відмова від паперового документообігу
 Старт розробки концепції автоматизації для
другого етапу Реформи (до 2020 року)
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Грудень 17

Січень 18

Лютий 18

Березень 18

Квітень 18

Травень 18

Червень 18

Липень 18

2

Підготовка закладів охорони здоров'я всього району / міста

Детальний план

Листопад 17

 Прийняття та погодження нормативноправових актів щодо автономізації
 Автономізація комунальних ЗОЗ всього
району чи міста (тільки якщо весь район
автономізується можна буде отримати
фінансування за договорами про медичне
обслуговування з НСЗУ)
 Приведення ЗОЗ у відповідність до
стандартів технічного оснащення:
•
Медичне обладнання та приміщення
відповідно до табелів оснащення
•
Комп’ютеризація та програмне
забезпечення для доступу до eHealth,
автоматизовані робочі місця лікарів
•
Отримання ЕЦП ЗОЗ та ЕЦП лікаря з
ПМД
•
Навчання працівників роботі в eHealth
 «Приписна кампанія» (укладення
декларацій вибору лікаря ПМД)
•
Проведення роз’яснювальної роботи
серед пацієнтів
•
Допомога пацієнтам обрати лікаря і
укласти декларацію в електронній
формі
 Укладення договору про медичне
обслуговування населення з НСЗУ
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Грудень 17

Січень 18

Лютий 18

Березень 18

Квітень 18

Травень 18

Червень 18

Липень 18

Ключові ризики та шляхи їх зниження
Ризик

Опис ризику

Відсутність законних підстав для Реформи



Закон № 6327 досі не підписаний Головою ВР,
Президентом та не оприлюднений



Законопроект № 6604 не прийнятий у другому
читанні

Шляхи подолання / зниження


Забезпечення тісної взаємодії, швидкого
реагування та взаємоузгоджених дій усіх
заінтересованих осіб



Підтримка Уряду

Можливий опір заінтересованих органів у
погодженні НПА, необхідних для старту Реформи
(НСЗУ, eHealth, електронний медичний
документообіг)



Забезпечення тісної взаємодії, швидкого
реагування та взаємоузгоджених дій усіх
заінтересованих осіб



Підтримка Уряду

Відсутність погодження КСЗІ на eHealth

eHealth не використовуватись НСЗУ без
погодження КСЗІ

Підтримка Уряду

НСЗУ платитиме за «мертві душі»

Відсутність змін в Законах для автоматичного
обміну eHealth з державними Реєстрами

Підтримати та внести до Верховної Ради
законопроект про внесення змін до законів для
функціонування eHealth (доступ до реєстрів)

Труднощі використання системи eHealth
закладами на початковому етапі

Пацієнтам потрібна буде допомога працівника
ЗОЗ підчас укладення декларації в Системі
eHealth



Провести навчання працівників ЗОЗ



Забезпечити наявність ПЗ для роботи з
eHealth



Відсутність підзаконних НПА для Реформи
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Законопроект № 7000 потребує змін

Додатки
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Плани щодо реалізації медичної реформи уточнено
відповідно до реальних строків прийняття законодавства (1/2)
Січень 2018

Лютий 2018

 Постанова про Утворення НСЗУ

Погодження

Прийняття

 Порядок використання коштів бюджетної програми НСЗУ на
ПМД та порядок використання медичної субвенції на 2018 рік

Погодження

Прийняття

 Порядок реалізації державних гарантій медичного
обслуговування на рівні ПМД на 2018-2019 роки

Погодження

Прийняття

 Порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника ЗОЗ,
порядок укладання контракту з керівником та також типова форма
контракту

Погодження

Прийняття

 Розпорядження про призначення Голови НСЗУ

Березень 2018

Оголошення та проведення конкурсу на посаду Голови НСЗУ

 Положення про НСЗУ

Погодження

Прийняття

 Положення про Раду громадського контролю НСЗУ та порядок
проведення конкурсу на її формування

Погодження

Прийняття

 Порядок функціонування електронної системи охорони
здоров’я (eHealth)

Погодження, в тому чисті експертиза КСЗІ

Прийняття,
погоджена КСЗІ

 Порядок укладення договорів про медичне обслуговування,
типовий договір для ПМД

Погодження

Прийняття
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Квітень 2018

Травень 2018

Призначення
Голови НСЗУ

Затвердження персонального складу Ради
громадського контролю НСЗУ

Плани щодо реалізації медичної реформи уточнено
відповідно до реальних строків прийняття законодавства (2/2)
Січень 2018

Лютий 2018

Березень 2018

 Зміни до наказів МОЗ стосовно електронного медичного документообігу

Погодження

Прийняття

Реєстрація у Мін’юсті
(15 робочих днів)

 Порядок надання ПМД

Погодження

Прийняття

Реєстрація у Мін’юсті
(15 робочих днів)

 Порядок вибору лікаря, який надає ПМД і затвердження декларації про вибір лікаря, який надає
ПМД

Погодження

 Порядок складення програми медичних гарантій, критерії відбору медичних послуг

Погодження, в т.ч.
з Мінфіном

Прийняття

Реєстрація у Мін’юсті
(15 робочих днів)

 Методика розрахунку тарифів та коригувальних коефіцієнтів

Погодження, в т.ч.
з Мінфіном

Прийняття

Реєстрація у Мін’юсті
(15 робочих днів)

 Методичні рекомендації з питань перетворення ЗОЗ з бюджетних установ у комунальні некомерційні
підприємства

Погодження

Прийняття

 Примірне положення про Опікунську раду ЗОЗ

Погодження

Прийняття
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Прийняття,
Реєстрація у Мін’юсті
(15 робочих днів)

Необхідна підтримка з боку Уряду
►
►

Сприяти прийняттю, підписанню та оприлюдненню Законів з Реформи
Максимально сприяти погодженню / прийняттю нормативно-правових
актів Кабміном та міністерствами / службами:





►

►

Постанов КМУ (з питань НСЗУ, eHealth, автономізації та питань використання
бюджетних коштів за програмою та субвенціями)
Наказів МОЗ і Мінфіну
КСЗІ для Системи eHealth (не пізніше березня 2018)

Підтримати та внести до Верховної Ради законопроект про внесення змін
до законів для функціонування eHealth (доступ до реєстрів) та інші
технічні зміни для безперешкодної роботи НСЗУ та надавачів
Підтримати процес проведення конкурсу та призначення Голови НСЗУ
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