
Реформа охорони здоров’я
Що чекати у 2018 ?



ТРИВАЛІСТЬ 
ЖИТТЯ В ЄВРОПІ

81 рiк *за даними ВООЗ у 2016 році



ТРИВАЛІСТЬ 
ЖИТТЯ В УКРАЇНІ

71 рiк *за даними ВООЗ у 2016 році



Реформа медицини та ринку лз

4

Чехія Латвія Польща Угорщина Словаччина

1991 1992 1998 1998 1992
2002-2006

Середня тривалість життя до реформи (ліворуч), у 2015 році (праворуч)

72

79 74

73

78

70,5

76

71

77
+7 років +6 років +5 років +5,5 років +6 років

68

*дані Світового Банку
Середня тривалість життя в Україні 71 рік



впровадження E-health (навчання)

укладання декларацій про вибір лікаря (квітень 2018) 

комп'ютеризація, встановлення ПЗ для E-health

Реформа: основнi змiни у 2018

1 впровадження автоматизації

2

3

4

Лише на первинній ланці: поліклініки, амбулаторії, сімейні лікарі ФОП

початок роботи НСЗУ5



збиратиме статистичні дані щодо медичних послуг та 
лікарських засобів

Що робитиме нсзу ?
1 укладатиме договори з надавачами медичних послуг (ЗОЗ та 

ФОП)

2

розроблятиме проект програми медичних гарантій, виносити 
пропозиції щодо тарифів, коригувати коефіцієнти3

забезпечуватиме функціонування електронної системи 
охорони здоров’я

5

ефективно використовуватиме кошти за програмою медичних 
гарантій4



прогнозування потреби у медичних послугах та лікарських засобах, 
забезпечення доступу пацієнтів та надавачів до інформації

Очiкуванi результати роботи нсзу
1 прозорий розподіл відповідальності за договори та покриття 

вартості медичних послуг

2
пропозиції щодо коригування тарифів для забезпечення стабільного 
виконання програми медичних гарантій та збалансованості державного 
бюджету

3

мінімізація паперового документообігу, що полегшує роботу 
лікарів

5

дотримання надавачами медичних послуг вимог за договорами 
про медичне обслуговування населення4



Пілотний проект з відшкодування вартості препаратів інсуліну

Постанова 1303 (ліки, що зареєстровані в Україні та є в стандартах лікування)

“Доступні ліки” 6 нозологій

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Лiками у 2018
1 Національний перелік 

2

3

4

Міжнародні закупівлі лікарських засобів5

427 МНН

32МНН



Нацперелiк ЗМiни 1 сiчня 2018

367МНН + fast track
1 28 МНН що включені до Державних програм та субвенцій 

інгаляційні засоби для наркозу

2 14 МНН для надання екстреної/невідкладної медичної 
допомоги

3 18 МНН що включені до 20-го видання Базового переліку 
основних лікарських засобів ВООЗ

Постанова КМУ №1303 – для пільгових категорій 

Проект відшкодування вартості препаратів інсуліну

Закупівлі ліків через міжнародні організації
Урядова програма “Доступні ліки”



Нацперелiк ЗМiни 1 сiчня 2018

427МНН 100% забезпечення 
закладами пацієнтів

1 Закупівля інших ліків, за потребою і рішенням ЗОЗ: зареєстрованих в 
Україні та наявних в галузевих стандартах лікування 

2 Нацперелік переглядатиметься Експертним комітетом щороку. 
Для включення нового ЛЗ необхідне фармакоекономічне обґрунтування 



Доступнi лiки: ДОСЯГНЕННЯ

198 препаратів

3 напрямки 
захворювань

серцево-судинні 
захворювання

діабет 2 типу

бронхіальна 
астма

80% зросла кількість споживання препаратів з доведеною 
ефективністю, що увійшли до програми

2 знизилася вартість препаратів до входу у 
програму (на 11,5% за час дії програми)

10 
збільшилася кількість пацієнтів, які 
користуються програмою – від 100 до 200 тис 
у кожному регіоні

10%
зросла довіра до сімейних лікарів: з 53% до 63% 
(за даними соціологічної групи “Рейтинг”)



Доступнi лiки
серцево-судинні 
захворювання

цукровий діабет
2 типу

бронхіальна 
астма

16 МНН + 1 МНН 2 МНН + 1 МНН 3 МНН 

+ захворювання 
шлунково-кишкового 
тракту

здоров’я матері і 
дитини

депресивні  
стани 

5 МНН 2 МНН 2 МНН 

21 МНН 32 МНН 700 млн 1 Млрд



4

Доступнi лiки: ЗМiни у 2018

+9 МНН
+3 напрямки 
захворювань

захворювання шлунково-
кишкового тракту

здоров’я матері і дитини

депресивні 
стани

1

30 днів на реалізацію препаратів за старими цінами

2 2018 електрона звітність 

для перегляду ціни для виробника

3 2018 електронний рецепт

5 ДНiв 



Дякую за увагу!
Роман iлик                          8.12.2017


