Основи медичної стандартизації
Лекції:
Семінари:
Практичні заняття:
Самостійна робота:
Разом:

V рік/ 9 семестр

32 год.
90 год.
94 год.
216 год.

Опис програми (Основи медичної стандартизації)
Кінцеві цілі дисципліни:
1. Опануванні теоретичними основами стандартизації в охороні здоров’я та її
термінологією;
2. Ознайомленні з концепцією стандартизації в охороні здоров’я;
3. Формуванні етико-деонтологічних принципів до опрацювання стандартів, як
документів, що підтверджують захист прав пацієнта, лікаря та клінічного провізора;
4. Засвоєнні методологічних основ стандартизації в охороні здоров’я;
5. Встановленні об’єктів медичної стандартизації та сфер використання стандартів в
охороні здоров’я;
6. Вивченні структури майбутнього державного інформаційного стандарту лікарського
засобу та сфери його застосування;
7. Вивченні механізмів, що об’єднують різноманітні ресурси для виконання практичних
робіт, пов’язаних з підвищенням якості надання медичної допомоги населенню через
систему медичної стандартизації;
8. Опануванні методологією формування списку життєво необхідних і важливих
лікарських засобів, формулярів лікувально-профілактичних закладів;
9. Опануванні принципами складання фармацевтичної частини протоколів (стандартів)
надання медичної допомоги при основних нозологіях з урахуванням клінікоекономічних факторів, доказовості та співвідношення користь/ризик;
10. Засвоєнні навичок опрацювання медичної та фармацевтичної документації з проблем
стандартизації.
Модуль 1. Основи медичної стандартизації
Змістовий модуль 1. Реалізація концепції медичної стандартизації в Україні. Основи
спеціальної термінології. Нормативно-правова база медичної стандартизації
Конкретні цілі:
 знати передумови створення системи медичної стандартизації в Україні та міжнародний
історичний досвід.
 Медичні стандарти, що опрацьовані на єдиній науково-методичній основі.
 застосування науково обґрунтованих критеріїв створення медичних стандартів, їх
уніфікований характер.
 Види стандартів, їх класифікація.Основи організації охорони здоровя
Змістовий модуль 2. Інформаційні бази медичної стандартизації. Об’єкти
стандартизації.
Конкретні цілі:
 Знати основні постулати доказової медицини та її ієрархічність щодо рівня
переконливості доказів.
 Застосовувати інформаційні джерела для опрацювання стандартів медичних технологій
(формулярів, формулярних переліків, інформаційного стандарту лікарського засобу,
клінічного протоколу тощо).
 Вміти розпізнавати та оцінювати об’єкти медичної стандартизації. вміти методологічно

оцінити різні стандарти медичних технологій, що застосовуються у професійній діяльності
клінічного провізора.
Модуль 2. Стандарти медичних технологій
Змістовий модуль 3. Види стандартів медичних технологій.
Конкретні цілі:
 знати види стандартів медичних технологій.
 Застосовувати інформаційні джерела для формування стандартів медичних технологій
(фармацевтичних формулярів, формулярних переліків, інформаційного стандарту
лікарського засобу, клінічного протоколу тощо).
 вміти методологічно оцінити стандарти медичних технологій різних видів, які потрібні
для професійної діяльності клінічного провізора.
Модуль 3. Клінічні протоколи, як стандарти медичних технологій
Змістовий модуль 4: Клінічні протоколи – інструменти для підвищення якості медичної
допомоги
Конкретні цілі:
 Знати види протоколів надання медичної допомоги - стандартів медичних технологій.
 Застосовувати інформаційні джерела та дані доказової медицини і фармації для
раціонального насичення та оцінки виконання клінічного протоколу.
 Вміти методологічно оцінити найбільш типові моделі пацієнта, які можуть бути описані
у клінічних протоколах із врахуванням класифікації МКХ-10.
 Знати специфічні особливості протоколів надання медичної допомоги на рівних рівнях
надання медичної допомоги (в амбулаторно-поліклінічних умовах та стаціонарах різного
профілю).
Змістовий модуль 5: Медико-економічне та клініко-економічне обґрунтування
медичного стандарту
Конкретні цілі:
 Знати види економічних досліджень при опрацюванні стандартів медичних технологій.
 Застосовувати інформаційні джерела та дані доказової медицини і фармації для
насичення та моніторингу клінічного протоколу.
 вміти методологічно оцінити найбільш типові медичні технології, які можуть бути
внесені у клінічні протоколи з урахуванням рентабельності виконання медичних послуг.
 знати специфічні особливості розрахунку витрат на медичні технології при опрацюванні
протоколів надання медичної допомоги в амбулаторно-поліклінічних умовах та стаціонарах
різного профілю.
Змістовий модуль 6: Формуляр, як методологічна база фармацевтичної частини
клінічних протоколів.
Конкретні цілі:
 Знати методологію фармакоекономічних досліджень при опрацюванні фармацевтичної
частини клінічних протоколів.
 Застосовувати інформаційні джерела та дані доказової медицини і фармації для
побудови фармацевтичної частини клінічного протоколу.
 вміти методологічно оцінити найбільш ефективні і безпечні лікарські засоби для
внесення у фармацевтичні формуляри окремих відділень та лікувально-профілактичних
закладів.
 знати особливості розрахунку витрат на лікарські засоби при опрацюванні
фармацевтичних формулярів для забезпечення медичної допомоги в амбулаторнополіклінічних умовах та стаціонарах.
Модуль 4. Методичні та нормативні документи в медичній стандартизації
Змістовий модуль 7: Особливості медичної документації в системі стандартизації в
охороні здоров’я в Україні
Конкретні цілі:

 знати види клінічних протоколів - стандартів медичних технологій.
 Застосовувати методичні і нормативні документи та інші інформаційні джерела, що
базуються на доказах, для насичення клінічного протоколу.
 Вміти методологічно оцінити раціональність вибору лікарських засобів для найбільш
типових нозологічних моделей пацієнта, які описані у клінічних протоколах.
 Знати особливості застосування протоколів надання медичної допомоги в амбулаторнополіклінічних умовах та стаціонарах.
Змістовий модуль 8: Медичні стандарти, як система захисту прав пацієнта, медичного
і фармацевтичного працівника. Інформована згода пацієнта на фармакотерапію та
фармацевтичну опіку
Конкретні цілі:
 Знати принципи і правила медичної етики та деонтології; основні засади біоетики в
клінічній практиці.
 Розуміти значення добровільної інформованої згоди пацієнта, як доказу факту його
інформування і підтвердження ним факту згоди на медичне (фармацевтичне –
фармацевтичну опіку) втручання.
 Оцінити стандарт медичних (фармацевтичних) технологій з позицій захисту прав
пацієнта, лікаря та клінічного провізора.
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