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Модуль 1: «Основи організації охорони здоров’я та страхової медицини»
Організація охорони здоров’я як навчальна дисципліна та галузь практичної діяльності. Нормативноправові та медико-соціальні аспекти організації
охорони здоров’я. Організація медичної допомоги
населенню та шляхи її оптимізації. Реформування
системи охорони здоров’я України. Історія розвитку
менеджменту, управління та охорони здоров’я. Ор2
проф. Зіменковський А.Б.
ганізація охорони здоров’я в різних країнах світу.
Етико-деонтологічні та біоетичні проблеми в сучасній системі охорони здоров'я України. Міжнародне
співробітництво в охороні здоров’я. Основні завдання ВООЗ. Програми ВООЗ в системі охорони
здоров’я України.
Здоров’я людини і здоров’я населення як системні
категорії. Поняття здоров’я та хвороби. Визначення
стану здоров’я населення. Чинники, які визначають
2
к.фарм.н. Борецька О.Б.
здоров’я населення. Поняття профілактики захворювань.
Завдання та основні принципи системи охорони
здоров’я України. Види медичної допомоги та роль
2
к.фарм.н. Борецька О.Б.
клінічного провізора в системі надання медичної
допомоги населенню.
Оцінка якості медичних технологій. Параметри
якості. Державні механізми управління якості надання медичної допомоги. Основні технології конт2
проф. Зіменковський А.Б.
ролю. Напрямки покращення якості надання медичної допомоги населенню.
Пріоритетні об’єкти стандартизації в охороні здоров’я на сучасному етапі. План побудови стандарту
медичних технологій. Види медичних стандартів та
2
проф. Зіменковський А.Б.
їх характеристика. Вимоги до стандартів медичних
технологій.
Клінічний протокол, формуляр лікарських засобів
закладу охорони здоров’я (локальний формуляр) як
система захисту прав пацієнта, лікаря, середнього
2
к.фарм.н. Настюха Ю.С.
медичного працівника, клінічного провізора, провізора. Інформована згода пацієнта на медичне та
фармацевтичне втручання.
Комплекс заходів, що належать до первинної медико-санітарної,
стаціонарної,
амбулаторнополіклінічної та спеціалізованої допомоги населен2
к.фарм.н. Борецька О.Б.
ню. Роль і місце клінічного провізора в системі організації надання медичної допомоги населенню.
Тема лекції
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Охорона здоров'я та основи функціонування системи соціального медичного страхування. Завдання
медичного страхування. Лікарняні каси.
Види медичного страхування. Історичні аспекти
розвитку системи медичного страхування в Україні
та світі. Міжнародний досвід в удосконаленні системи соціального медичного страхування.
Причини та види непрацездатності. Медикосоціальна реабілітація. Роль страхових фондів у
відновлення працездатності та медико-соціальній
реабілітації.
ВСЬОГО

Завідувач кафедри клінічної фармації,
фармакотерапії та медичної стандартизації
ЛНМУ імені Данила Галицького
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Тема практичного заняття
Модуль 1: «Основи організації охорони здоров’я та страхової медицини»
Нормативно-правові та медико-соціальні аспекти організації охорони здоров’я.
Організація медичної допомоги населенню та шляхи її оптимізації.
Міжнародні моделі організації та фінансування охорони здоров’я
Роль ВООЗ у формуванні національних систем організації охорони здоров’я. Програми ВООЗ у системі охорони здоров’я України.
Система охорони здоров’я України, її завдання у підвищенні якості життя та формуванні громадського здоров’я. Реформування системи охорони здоров’я України.
Напрямки удосконалення системи організації охорони здоров’я.
Поняття здоров’я та хвороби. Чинники, які визначають здоров’я населення. Чинники ризику розвитку захворювань. Поняття профілактики захворювань. Методи і
джерела вивчення захворюваності населення. Методика визначення інвалідності.
Спосіб життя, як чинник, що визначає здоров’я населення та окремих членів суспільства. Значення способу життя для підвищення якості життя.
Заклади охорони здоров’я. Загальні характеристики. Класифікація. Основні риси
діяльності. Організація надання допомоги в закладах охорони здоров’я різного
типу.
Ліцензування та акредитація закладів охорони здоров’я.
Основи організації лікувально-профілактичної допомоги населенню.
Клінічний та клініко-фармацевтичний аудит. Індикатори якості як показники ефективності та безпеки медичної допомоги. Завдання клінічного провізора в системі
оцінки якості медичної допомоги.
Стандартизація в охороні здоров’я. Об’єкти стандартизації. Стандарти медичних
технологій. План побудови стандарту медичних технологій. Види медичних стандартів (клінічні рекомендації, настанови, клінічні протоколи, стандарти якості ISO
9000) та їх характеристика. Вимоги до стандартів медичних технологій.
Клінічний протокол як стандарт надання медичної допомоги в закладах охорони
здоров’я. Структура клінічного протоколу. Локальний протокол (локальний маршрут пацієнта). Принцип раціонального вибору лікарських засобів до клінічного
протоколу на засадах доказової медицини (на прикладі захворювань органів дихання, серцево-судинної системи).
Державний формуляр лікарських засобів як стандарт політики раціонального споживання лікарських засобів. Розвиток та впровадження Державної формулярної
системи. Принципи опрацювання формуляру закладу охорони здоров’я (локального формуляру), регіонального та Державного формулярів лікарських засобів.
Інформаційні технології в системі охорони здоров’я. Державна політика інформатизації охорони здоров’я. Інформаційно-документаційне забезпечення діяльності в
галузі охорони здоров’я.
Системи медичного страхування в Україні та світі. Завдання та значення медичного страхування в оптимізації процесу надання медичної допомоги. Медичне страхування в Україні та його розвиток. Медико-соціальне значення системи медичного страхування. Страхові фонди, їх медико-соціальне значення.
Державне регулювання системи медичного страхування та соціального забезпе-
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чення при плануванні сім'ї в Україні.
Причини та види непрацездатності. Соціальне забезпечення та медичне страхування при втраті працездатності та реабілітації.
Етико-правові засади медичної та фармацевтичної діяльності. Етико-деонтологічні
проблеми медичного втручання. Інформована згода пацієнта.
Біоетичні аспекти в охороні здоров'я. Завдання і роль комітетів з біоетики в організації надання різних видів медичної допомоги населенню.
Контроль засвоєння модуля 1.
ВСЬОГО

Завідувач кафедри клінічної фармації, фармакотерапії
та медичної стандартизації
ЛНМУ імені Данила Галицького
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Тема самостійної роботи
Законодавчі та нормативні акти щодо охорони здоров’я. Права людини, громадянина,
пацієнта, професійного (медичного/фармацевтичного) працівника.
Державна та інші системи охорони здоров’я: структура, завдання, джерела фінансування
діяльності установ та закладів охорони здоров’я.
Поняття здоров’я та хвороби. Методи вивчення здоров’я. Показники здоров’я населення. Чинники ризику розвитку захворювань. Міжнародна класифікація захворювань та її
значення в організації надання медичної допомоги.
Види медичної допомоги. Рівні та етапи надання лікувально-профілактичної допомоги.
Адміністрування, менеджмент, акредитування закладів охорони здоров’я та фармацевтичного обслуговування, ліцензування, атестація.
Нормативно-правове регулювання медичної/фармацевтичної діяльності. Медична/фармацевтична практика. Інформована згода пацієнта на медичне втручання.
Програми ВООЗ, пріоритетні сучасні Національні програми в галузі охорони здоров’я,
їх нормативно-правове та ресурсне забезпечення. Медико-соціальне значення програм
охорони дитинства й материнства, боротьби із поширеними захворюваннями.
Нормативно-правова основа діяльності професійної діяльності клінічного провізора в
Україні. Участь клінічного провізора в реалізації Національних і міжнародних медичних
програм.
Соціальне страхування. Системи медичного страхування та їх характеристика. Страхові
фонди. Державні соціальні гарантії в медичному обслуговуванні населення. Законодавча
база медичного страхування.
Загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування, добровільне медичне
страхування. Фармацевтичне страхування. Професійне страхування.
Державне соціальне страхування та соціальне забезпечення у випадках втрати працездатності, професійних захворюванням, в охороні дитинства та материнства.
Види, етапи, рівні надання медичної допомоги. Установи, заклади, підприємства охорони здоров’я за видами і рівнями надання медичної допомоги, формами власності, їх роль
у реалізації програм охорони здоров’я та формуванні страхових відносин.
Поняття медичної експертизи, її види і значення в організації охорони здоров’я, медичної допомоги, страхових відносинах, управлінні якістю медичної допомоги та фармакотерапії зокрема.
Концепція управління якістю медичної допомоги в Україні. Критерії та експертиза якості в галузі охорони здоров’я. Значення клінічної і фармацевтичної економіки, клінічного
провізора в системі організації надання медичної допомоги.
Етика та деонтологія у медицині. Взаємовідносини лікаря, клінічного провізора та хворого на засадах професійної етики і деонтології.
Соціальна медицина та біоетичні проблеми. Медичне, фармацевтичне втручання. Етикоправові питання ятрогенних захворюваннь та ускладнень. Відповідальне самолікування.
ВСЬОГО

Завідувач кафедри клінічної фармації,
фармакотерапії та медичної стандартизації
ЛНМУ імені Данила Галицького
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