Міністерство охорони здоров’я України

Інформаційні матеріали МОЗ України до засідання Національної ради реформ
1) Щодо концепції та заходів з реформування системи охорони здоров’я
Показники здоров’я населення України значно відстають від аналогічних
показників країн-членів ЄС. Середня очікувана тривалість життя українців на 10 років
менша від загальноєвропейського рівня. Разом з міграцією, антитерористичною та
економічною ситуаціями, стан здоров’я ускладнив демографічну ситуацію.
Проблеми існуючої системи: застаріла інфраструктура, застарілі технології та
низька якість послуг, неефективне управління, неефективна модель фінансування,
суттєві витрати бюджету на застарілу інфраструктуру та неефективну систему.
На охорону здоров’я з держбюджету виділяється у середньому 3,5% від ВВП, а з
усіх джерел фінансування система отримує 7,6%, що відповідає міжнародній практиці.
Процес реформування спрямовано на створення ефективної системи галузі.
Підготовлено проект Національної стратегії реформування системи охорони
здоров’я в Україні, мета якої – докорінна протягом 5 років зміна пострадянської системи
охорони здоров’я (проект направлено на експертизу до ВООЗ).
Суть реформи зводиться до трьох головних принципів: перший – гроші йдуть за
пацієнтом; другий – у пацієнта є вибір лікувального закладу, головне – оплата не
установ, а послуг; третій – у лікарні завжди є можливість розпорядитися своїми грішми;
колектив обирає керівника.
МОЗ готує пакет законодавчих змін, який стане основою реформ, за участі
міжнародних експертів, фахівців та громадськості, урахуванням міжнародних практика,
результатів реалізації в Україні технічних (пілотних) проектів тощо.
Одночасно опрацьовуються зміни правил видачі ліцензій, реєстрацій препаратів,
обладнання тощо. Така дерегуляція розвантажить систему, сприятиме розвитку
приватного бізнесу, поліпшить ввезення сучасних медичних технологій.
Наступним кроком стане реформування вищої медичної освіти і науки з метою
доведення їх розвитку до європейського рівня. Розпочато аудит всіх державних
підприємств системи МОЗ, щоб визначити нерентабельні з них.
Утворена робоча група «Цільова команда реформ при Міністерстві охорони
здоров’я України» (наказ МОЗ від 05.03.2015 № 116).
Завершується підготовка спільного зі Світовим банком проекту «Поліпшення
охорони здоров’я на службі у людей» на підтримку реформування охорони здоров’я.
Підписано (19.03.2015) Угоду про позику між Україною та Міжнародним банком
реконструкції та розвитку (набуде чинності через 90 днів).
Зважаючи на соціально-економічну ситуацію в Україні, рекомендації Світового
банку та експертів вказують на недоцільність на даний час запровадження
загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування через можливі
значні ризики (законопроект готується). Найбільш прийнятним на сьогодні є підтримка
добровільного медичного страхування, а також затвердження гарантованого державою
обсягу медичних послуг.
Розвиток фармацевтичного сектору спрямовується на збільшення економічної та
фізичної доступності лікарських засобів, дерегуляцію фармринку, впровадження дієвих
механізмів щодо забезпечення населення ефективними й безпечними лікарськими
засобами, створення привабливого інвестиційного клімату, зменшення корупційних
ризиків. Формується нормативно-правова база (низка нормативно-правових актів
прийнято, підготовлена більшість проектів актів).
Розпочато створення системи громадського здоров’я, яка відповідатиме кращим
міжнародним практикам: готується концепція розвитку системи.
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Обговорюються підходи до оновлення застарілого санітарного законодавства, яке б
відповідало сучасним соціально-економічним реаліям.
МОЗ дотримується усіх норм у сфері державної політики з контролю за
наркотиками та забезпечення умов щодо лібералізації Європейським Союзом візового
режиму для України.
Реалізовується нова модель фінансового забезпечення місцевих бюджетів та
міжбюджетних відносин у т.ч. на утримання переданих у регіон медико-санітарних
частин МОЗ та закладів охорони здоров’я Укрзалізниці, за бюджетною програмою
КПКВК 2311410 «Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам»
згідно Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік».
У свою чергу, можливості спрямування медичної субвенції на капітальні видатки
закладів охорони здоров’я (у разі забезпечення у повному обсязі потреби у поточних
видатках та відсутності бюджетної заборгованості за захищеними видатками) могли б
сприяти частковому вирішенню проблемних питань.
Запроваджуються зміни щодо забезпечення ефективності державних лікувальних
програм та закупівельних процедур, зокрема: змінюються підходи до наповнення
програм та уникнення корупційних ризиків (зміни механізму виявлення потреби і
переліку необхідних лікарських засобів і медичних препаратів), впровадження
відкритих, у т.ч. електронних, торгів, а також аудиту та посилення (зміна акцентів) щодо
відповідальності, залучення усіх джерел фінансування тощо.

2) Пропозиції до Рішення Національної ради реформ
Підтримати пропозиції Міністерства охорони здоров’я України, а саме:
1. Ухвалення проекту Національної стратегії реформування системи охорони
здоров’я в Україні на період до 2020 року та прискорення подальших дій щодо
затвердження проекту.
Термін - до 1 червня 2015 року
2. Ініціативи щодо внесення пакету проектів актів законодавства про зміни системи
фінансування охорони здоров’я та форми управління закладами охорони здоров’я.
Термін – згідно плану на 2015 рік
3. Ініціативи щодо приведення у відповідність до європейських правил регулювання
імпорту, оптової та роздрібної торгівлі лікарських засобів, медичних виробів та
техніки та підготовки проектів відповідних нормативно-правових актів.
Термін – згідно плану на 2015 рік
4. Пришвидшити виконання заходів щодо підготовки спільного зі Світовим банком
проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» на підтримку
реформування охорони здоров’я.
У терміни, визначені Угодою про позику між Україною
та Міжнародним банком реконструкції та розвитку
5. Доручити Міністерству фінансів України внести зміни до Бюджетного кодексу

України щодо відповідних норм стосовно можливості спрямування медичної
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на капітальні видатки
закладів охорони здоров’я у разі забезпечення у повному обсязі потреби у
поточних видатках на бюджетний період за рахунок зазначеної субвенції та
за умови відсутності простроченої бюджетної заборгованості за захищеними
видатками зазначених закладів.
Термін – до 1 липня 2015 року
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