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План лекцій

Принципи функціонування системи медичної стандартизації. Основні складові
та об'єкти системи стандартизації в охороні здоров'я. Система стандартизації як
основний критерій вдосконалення якості медичної допомоги. Методологічні
основи стандартизації в охороні здоров’я.

2 год.

План семінарських занять
Нормативна база функціонування системи стандартизації та управління якістю
медичної допомоги в Україні. Формулярна система як складова системи
медичної стандартизації та інформаційно-економічна доктрина сучасної
медичної галузі.
Стандартизація фармакотерапевтичних технологій як базова модель і один із
пріоритетних чинників раціональної фармакотерапії. Критерії якості в оцінці
медичних технологій.

2 год.

2 год.

План практичних занять
Види стандартів медичної допомоги. Впровадження медичних стандартів, що
базуються на даних доказової медицини, як гарантія забезпечення якості
медичних технологій, процесів і ресурсів при наданні медичної допомоги.
Поняття локальних формулярів закладів охорони здоров'я, які функціонують у
діяльності лікаря та клінічного провізора (провізора).
Медичний стандарт, як система захисту прав пацієнта, медичного та
фармацевтичного працівника.

2 год.

2 год.
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