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Україні доволі складно розпочати реформу системи охорони здоров’я, яка майже не зазнала змін
з часів Радянського Союзу. Водночас, Україна продовжує залишатися країною з одним з
найвищих рівнів поширення ВІЛ-інфекції в Європі, при цьому епідемія сконцентрована в групах
високого ризику. Глобальна стратегія прискорення (Fast Track), яка закликає країни до пошуку
новаторських і невідкладних рішень для досягнення амбітних цілей 90-90-90, покладає на Уряд
України додаткову відповідальність за впровадження стратегічних змін і досягнення відчутних
результатів у відповідь на епідемію ВІЛ.
Необхідність впровадження реформ є беззаперечною, що підтверджено Стратегією сталого
розвитку «Україна-2020», яка затверджена Указом Президента України від 12 січня 2015 року №
5/2015. Орієнтиром реформи є програма Європейського Союзу "Європейська стратегія здоров'я
– 2020». За останні два роки МОЗ України, спільно з міжнародними та національними партнерами,
напрацював велику кількість проектів стратегій, законів та інших нормативних документів з різних
аспектів реформування системи охорони здоров’я. Однак їх впровадження часто зазнає спротиву
як на центральному, так і на місцевому рівні.
Міністерство охорони здоров’я у співпраці з Проектом USAID «Реформа ВІЛ-послуг у дії»
організовує конференцію «Обличчям до виклику: майбутнє реформи охорони здоров’я та
сектору ВІЛ в Україні», на яку запрошуються зацікавлені сторони у сфері ВІЛ, включаючи
державні органи обласного та місцевого рівня; урядові установи, міжнародних партнерів,
неурядових партнерів, академічний сектор та інших. Основною метою Конференції є привернення
уваги до процесів реформування системи охорони здоров'я і сектора ВІЛ з акцентом на
реалізацію державної політики, оптимізацію використання ресурсів і кадрового потенціалу. Тема
конференції наголошує на необхідності змін на національному і місцевому рівні задля
впровадження стратегії прискорення (Fast Track), досягнення глобальних цілей 90-90-90 і
припинення епідемії до 2030 року в контексті відчутного зменшення фінансування Глобального
фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією після 2017 року. Конференція буде
присвячена обміну стратегічними ідеями, досягненнями, кращим досвідом і практичними
інструментами, і, таким чином, об'єднає зусилля партнерів для забезпечення розробки програм,
фінансування та надання послуг, пов‘язаних з протидією ВІЛ-інфекції/СНІДу.
На особливу увагу заслуговують питання місцевої та регіональної відповіді на епідемію ВІЛінфекції/СНІДу та питання децентралізованого формування політики для ефективного надання
послуг та покращення показників стану здоров’я. Серед інших тем - стратегічні питання, пов'язані
з фінансуванням охорони здоров'я та формування нової системи охорони громадського здоров'я
в Україні.
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На конференції, зокрема, розглядатимуться такі теми:
• глобальні виклики епідемії ВІЛ та її наслідки для сталої національної відповіді
• стратегія фінансування охорони здоров'я та її зв'язок з наданням основних послуг для уразливих
груп населення
• кадрове планування в охороні здоров'я і секторі ВІЛ
• реформа системи ВІЛ-послуг на регіональному рівні
• роль регіонів у пілотуванні нових підходів і механізмів протидії ВІЛ
• моделі сталого надання послуг: забезпечення доступу для ключових груп населення
• використання стратегічної інформації для прийняття рішень у сфері ВІЛ, у тому числі аналіз
регіональних маршрутів пацієнта з ВІЛ та ефективність реалізації моделей надання послуг
Основна цільова аудиторія – державні органи (Міністерство охорони здоров'я, Міністерство
економічного розвитку і торгівлі, Міністерство фінансів, Міністерство соціальної політики),
Верховна Рада України, представники обласних адміністрацій, обласних управлінь охорони
здоров'я, а також неурядові організації і громадянське суспільство, які працюють в областях з
важким тягарем захворювання, міжнародні партнери та експертна спільнота – спробує виробити
спільне бачення майбутнього реформ в галузі охорони здоров'я та протидії ВІЛ. Передбачається,
що у конференції візьмуть участь близько 140 учасників, у тому числі зацікавлені сторони
національного рівня та міжнародні партнери.
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Національна Конференція
«Обличчям до виклику: майбутнє реформи сектору ВІЛ
та охорони здоров’я в Україні»
25-26 травня 2016 року, Kиїв, Україна
ПРОГРАМА
День перший, 25 травня 2016 р.
Час

Назва заходу

09:00 – 09:30

Реєстрація учасників

09:30 – 10:15

Відкриття, привітання:
 Віктор Шафранський, в.о. Міністра охорони здоров’я України
 Ольга Богомолець, Народний депутат України, Голова Комітету Верховної Ради
України з питань охорони здоров'я
 Микола Поворознік, заступник голови Київської міської державної адміністрації
 Сьюзан Фрітц, Директор Місії Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в
Україні
 Яцек Тишко, Координатор ЮНЕЙДС в Україні, Об’єднана Програма ООН з
ВІЛ/СНІДу
 Дмитро Шерембей, Голова Координаційної ради Всеукраїнської мережі ЛЖВ
 Ібрагім Шехата, Директор, Проект USAID «Реформа ВІЛ-послуг у дії», компанія
«Делойт Консалтінг»
Ведуча: Ната Аваліані, керівник проекту USAID «Реформа ВІЛ-послуг у дії»

10:15 – 10:30

Реформа систем охорони здоров’я: стан та перспективи розвитку
Ольга Богомолець, Народний депутат України, Голова Комітету Верховної Ради
України з питань охорони здоров'я

10:30 – 10:45

Реформа системи громадського здоров'я для посилення відповіді на епідемію ВІЛ
в Україні
Ігор Перегінець, Заступник Міністра охорони здоров'я України

10:45 – 11:00

Надання ВІЛ послуг на первинному рівні медичної допомоги крізь призму
реформи охорони здоров’я
Чарльз Лерман, Директор офісу охорони здоров'я регіональної місії Агентства США з
міжнародного розвитку (USAID) в Україні, Білорусі та Молдові

11:00 – 11:30

Перерва на каву
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Реформа охорони здоров’я в Україні і світові стратегії подолання епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу:
рушійні сили боротьби з епідемією ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні
11:30 – 11:45

Глобальна стратегія прискорення - план дій
Елеонора Гвоздева, Радник з питань стратегічної інформації, ЮНЕЙДС в
Україні, Об’єднана Програма ООН з ВІЛ/СНІДу

11:45 – 12:00

Глобальні виклики епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу, місцева відповідь – як країни
можуть досягти цілей 90-90-90
Ната Аваліані, Керівник Проекту USAID «Реформа ВІЛ-послуг у дії»

12:00 – 12:20

Національна стратегія забезпечення сталого надання послуг у сфері протидії
ВІЛ/туберкульозу в Україні та план її реалізації
Наталія Нізова, Директор ДУ "Український центр контролю за соціально небезпечними
хворобами Міністерства охорони здоров’я України" (УЦКС)

12:20 – 12:35

Розробка і реалізація регіональної стратегії охорони здоров’я в Одеській області
Марія Гайдар, депутат Одеської обласної ради

12:35 – 12:55

Розширення доступу до лікування
Володимир Курпіта, Виконавчий директор, Всеукраїнська Мережа ЛЖВ

12:55 – 13:15

Розробка нового національного протоколу АРТ як ключовий крок на шляху до
виконання Стратегії 90-90-90.
Лариса Гетьман, заступник Директора з питань організації медичної допомоги ВІЛінфікованим пацієнтам, УЦКС

13:15 – 14:15

Обід
Національна стратегія фінансування охорони здоров’я та її вплив
на надання ключових послуг населенню

14:15 – 14:30

Кращий міжнародний досвід забезпечення фінансування основних послуг у
сфері охорони здоров’я
Ібрагім Шехата, Директор, Проект USAID «Реформа ВІЛ-послуг у дії», компанія
«Делойт Консалтінг»

14:30 – 14:50

Національна концепція фінансування охорони здоров’я
Ігор Перегінець, Заступник Міністра охорони здоров'я України

14:50 – 15:05

Фінансування послуг охорони громадського здоров’я
Віктор Галайда, Радник з питань фінансування охорони здоров’я, Проект USAID
«Реформа ВІЛ-послуг у дії»
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Розвиток людських ресурсів у сфері охорони здоров’я задля досягнення цілей Стратегії 90-90-90
15:05 – 15:20

Національна концепція стратегії розвитку та планування кадрового забезпечення у
сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та її операційний план на 2016 рік
Михайло Рябінчук, Менеджер з тренінгової діяльності та комунікацій, УЦКС МОЗ

15:20 – 15:35

Механізми перерозподілу функціональних обов’язків та схеми матеріального
заохочення медичних працівників для забезпечення інтегрованого надання
допомоги і послуг у сфері ВІЛ на місцевому рівні
Алішер Латипов, заступник керівника, Проект USAID «Реформа ВІЛ-послуг у дії»

15:35 – 15:50

Підготовка медичних кадрів у сфері ВІЛ: досвід Проекту USAID RESPECT
Вікторія Полищук, Технічний радник з питань розбудови спроможності у сфері медичної
освіти, Всеукраїнська мережа ЛЖВ, Проект USAID RESPECT

15:50 – 16:15

Перерва на каву
Робота в паралельних секціях

16:15 – 18:15

Реформа фінансування послуг охорони
здоров’я на практиці:
1. Автономність ЗОЗ: необхідність,
ризики та можливості
Павло Koвтонюк, проектний
менеджер реформи охорони здоров'я,
Національна рада реформ
2. Закупівля послуг охорони здоров’я:
можливі опції, інструменти і
механізми
Володимир Рудий, консультант з
координації впровадження нового
фінансового механізму, Спільний
Проект МОЗ України та Світового
банку «Поліпшення охорони здоров'я
на службі у людей»
3. Посилення ролі ПМСД з допомогою
дієвих механізмів фінансування. Чи
децентралізація приводить до змін?
Віктор Галайда, Радник з питань
фінансування охорони здоров’я,
Проект USAID «Реформа ВІЛ-послуг
у дії»
4. Розрахунок вартості послуг з
охорони здоров’я: стратегії для
закладів системи охорони здоров’я
в Україні
Максим Дуда, Радник з питань
фінансування охорони здоров’я,
Проект USAID «Реформа ВІЛ-послуг
у дії»

18:15 – 20:00

Прийом і неформальне спілкування
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Формування національної
системи охорони громадського
здоров’я. Панельна дискусія.
Ведучі:
Чарльз Вайтек, Директор
Всесвітнього підрозділу з ВІЛ СНІД
в Україні Центру контролю та
профілактики захворювань США
Ната Аваліані, керівник проекту
USAID «Реформа ВІЛ-послуг у дії»
- Iгор Перегінець, заступник Міністра
охорони здоров’я
- Хосе Роман ЛЕОН ЛОРА, керівник
відділу "Економічна співпраця, соціальний
та регіональний розвиток" Делегації
Європейського Союзу в Україні
- Світлана Осташко, начальник
Департаменту громадського здоров'я,
МОЗ
- Наталя Нізова, директор ДУ УЦКС
- Святослав Протас, в.о. Голови
Державної санітарно-епідеміологічної
служби України, головного державного
санітарного лікаря України
- Джек Деховітц, професор, департамент
медицини, відділення інфекційних хвороб,
Державний Університет Нью Йорка;
адъюнкт професор Школи громадського
здоров’я SUNY, Албані
- Віктор Ляшко, директор ГО
"Інфекційний контроль в Україні"
- Володимир Курпіта, Виконавчий
директор, Всеукраїнська Мережа ЛЖВ

День другий, 26 травня 2016 р.

Час

Назва заходу

09:00 – 09:15

Привітання, огляд результатів роботи першого дня, програма на другий день

Посилення ролі і значення регіонів у протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні
09:15 – 10:45

Панельна презентація:
1. Децентралізація і реформа охорони здоров’я в Україні: співробітництво чи
суперництво
Павло Koвтонюк, Проектний менеджер реформи охорони здоров'я,
Національна рада реформ
2. Стратегія прискорення у м. Києві – місцеві заходи для досягнення цілей
90-90-90
Микола Поворознік, заступник голови КМДА
3. Ефективна співпраця зацікавлених сторін у регіональній відповіді на
епідемію ВІЛ
Віктор Лисак, начальник Головного управління охорони здоров'я Полтавської
ОДА
4. Побудова дієвої моделі надання ВІЛ-послуг на місцевому рівні
Алла Василькова, спеціаліст з питань охорони здоров’я, Проект USAID
«Реформа ВІЛ-послуг у дії»

10:45 – 11:15

Перерва на каву

Побудова сталої моделі надання послуг для ключових груп населення та людей,
які живуть з ВІЛ
11:15 – 13:30

Панельна презентація/запитання та відповіді:
1. Аналіз маршрутів пацієнта з ВІЛ та інформування розробників національної
та регіональних стратегій про недоліки у системі протидії ВІЛ
Олексій Яременко, заступник керівника - радник з питань політики охорони
здоров’я, Проект USAID «Реформа ВІЛ-послуг у дії»
2. ЗПТ: шляхи забезпечення сталого виконання і розширення програми
Ольга Бургай, менеджер програм з лікування, МБФ «Альянс громадського
здоров’я»
3. Колаборатив для покращення якості ВІЛ-послуг у 7 областях України,
Роман Йорік, заступник керівника, Проект USAID RESPOND
4. Залучення ресурсів з місцевих бюджетів для надання ВІЛ-послуг
Максим Демченко, Виконавчий директор БО «Світло надії», Полтава
5. Пілотний проект з інтеграції протитуберкульозних послуг на рівні ПМСД
Олена Хейло, старший радник з питань туберкульозу, Проект USAID
«Посилення контролю за туберкульозом в Україні»
6. Адвокація доступу уразливих спільнот до медико-соціальних послуг за
кошти місцевих бюджетів
Андрій Чернишев, керівник напрямку зовнішніх зв'язків та адвокації,
Громадська організація "Гей-альянс"
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13:30 – 14:30

Обід
Робота в паралельних секціях

14:30 – 16:00

Стратегічна інформація для прийняття
рішень

Обласні/місцеві стратегії забезпечення
сталості

1. Вартість і якість заходів з протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні: друга
фаза Інвестиційного аналізу
Улла К. Гріффітс, фахівець з
питань економіки охорони здоров’я

1. Обізнаність з питань місцевої
ситуації навколо ВІЛ для
планування ефективної відповіді
Наталія Ковбасюк, заступник
керівника Одеського обласного
інформаційно-аналітичного центру
медичної статистики

2. Використання даних для
прийняття рішень: сучасний стан
та потенційні можливості
Тетяна Салюк, керівник проекту
МЕТІДА, Альянс громадського
здоров’я
3. Інструменти для представлення
стратегічної інформації у сфері
ВІЛ
Марина Ніколко, Радник з питань
стратегічної інформації, Проект
РЕСПОНД
4. Прогнозування кадрового
забезпечення ЗОЗ у Миколаївській
області
Сергій Бєляков, фахівець з аналізу
даних, Проект USAID «Реформа
ВІЛ-послуг у дії»

5. Використання даних з системи
управління інформацією у сфері
ВІЛ для обґрунтування
стратегічних рішень
Анна Кошикова, керівник
Аналітичного відділу, Всеукраїнська
мережа ЛЖВ

2. Розвиток Центру профілактики та
боротьби зі СНІДом у м. Києві:
модель реформи
Олександр Юрченко, Головний
лікар КМКЛ № 5
3. Забезпечення сталості та
інституціоналізації ВІЛ-послуг в
медичному і соціальному секторі
Сумської області
Олексій Загребельний, керівник ГО
«Клуб «Шанс», Суми
4. Кращі регіональні практики
забезпечення послуг з догляду і
підтримки за кошти місцевого
бюджету
Елла Соколюк, Виконавчий
директор, Криворізьке відділення
Всеукраїнської мережі ЛЖВ
5. Формування відповіді на епідемію
ВІЛ на рівні громади у
м. Червоноград, Львівська
область
Дмитро Tигач, керівник Львівського
відділення Всеукраїнської мережі
ЛЖВ

16:00 – 16:30

Перерва на каву

16:30 – 17:00

Обговорення основних висновків і рекомендацій. Закриття Конференції
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