Оголошення
щодо відбору проектів з розвитку первинної медичної допомоги
Проект «USAID Реформа ВІЛ-послуг у дії» (далі- Проект) оголошує конкурс проектів з
розвитку первинної медичної допомоги (далі- ПМД) для надання методологічної
підтримки в рамках підготовки до переходу на нову систему фінансування та впровадження
реформи охорони здоров’я на ПМД.
Передумова
Проект надає експертну та методологічну підтримку МОЗ України, обласним
державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування у впровадженні реформи
охорони здоров’я. Одним із напрямів роботи проекту є допомога у впровадженні системи
оплати за надані медичні послуги заснованої на результаті, враховуючи принцип «гроші
ходять за пацієнтом».
Для кого конкурс?
Місцеві управлінські команди ПМД, які складаються, однак не обмежуються,
представниками відповідних органів місцевого самоврядування, місцевих менеджерів
охорони здоров’я, представників надавача ПМД та громадськості.
Яка методологічна підтримка Проектом передбачається?
На основі оцінки потреб, Проект може надати методологічну підтримку за наступними
напрямками:
1. Проведення навчання місцевих фахівців на тренінгу «Управління закладами
первинної медичної допомоги в умовах реформування системи охорони
здоров’я»
2. Юридична підтримка у перетворенні місцевого закладу ПМД з комунальної
установи на комунальне некомерційне підприємство;
3. Оцінка наявної мережі ПМД та формування рекомендацій щодо побудови
спроможної мережі ПМД;
4. Оцінка та планування кадрового ресурсу місцевого закладу ПМД;
5. Оцінка наявного матеріально-технічного оснащення місцевого закладу ПМД;
6. Оцінка технічної спроможності та наявних електронних медичних
інформаційних систем в закладі ПМД для впровадження електронної
системи e-Health;

7. Розвиток спроможності місцевої управлінської команди ПМД в управлінні
закладами ПМД в умовах реформування системи охорони здоров’я;
8. Експертна підтримка щодо розробки плану розвитку місцевого закладу ПМД;
9. Підготовка інвестиційного плану для місцевого закладу ПМД;
Як подати заявку?
Для участі в конкурсному відборі проектів з розвитку ПМД необхідно надіслати на
електронну адресу Проекту hss@hss-share.net.ua наступний пакет документів:
Перелік членів проекту з розвитку ПМД з їх посадами та контактною
інформацією, який повинен включати, однак не обмежуватись, головним лікарем ЦПМСД;
економістом / бухгалтером/ фінансистом Центру первинної медичної допомоги (даліЦПМД); представника місцевої влади, що займається питаннями охорони здоров’я та
вказати контактну особу;
Мотиваційний лист місцевої управлінської команди ПМД про зацікавленість
у методологічній допомозі та підтвердження готовності активно працювати над
підготовкою ЦПМД для впровадження нової системи фінансування та формування
спроможної мережі ПМД (у довільній формі);
Лист-підтримки від відповідної місцевої влади;
Лист-підтримки від відповідної обласної державної адміністрації;
Короткий опис поточного стану ЦПМД (коротка інформація про склад
ЦПМСД та його власника; типи складових структурних підрозділів (Амбулаторії, ФАПи, КДЦ
та інше) та населені пункти в яких вони розміщені; кількість та віковий профіль населення,
яке обслуговують складові структурні підрозділи ЦПМД; кількість персоналу за категоріями
(лікарі, молодший медичний персонал, допоміжний персонал, адміністративний персонал,
інші);
Лист про готовність надавати наявні статистичні і аналітичні дані, а
також вказати наявність/ відсутність інформаційних систем збору статистичної інформації;
Інформацію про наявність/ відсутність попереднього досвіду роботи з
міжнародними проектами чи організаціями.
Крайній термін подачі заявок:
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Контактна особа
Марія Самко – радник з питань реформи охорони здоров’я на регіональному рівні, тел.+38
095 634 89 79, email: msamko@hss-share.net.ua,

