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Травень 2020

ПІДГОТОВКА СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ ДО НАДАННЯ ПОСЛУГ
ІНСУЛІНОЗАЛЕЖНИМ ПАЦІЄНТАМ
Проєкт USAID SAFEMed вже тривалий час є надійним партнером Національної служби здоров'я України
(НСЗУ) у впроваджені програми «Доступні ліки». За час співробітництва SAFEMed та НСЗУ було багато чого
зроблено для вдосконалення програми реімбурсації в Україні. Співробітництво Проєкту та державної
інституціі сприяє постійному оновленню та розширенню програми «Доступні ліки», а також пошуку та
впровадженню інноваційних рішень.
Наразі, SAFEMed надає підтримку НСЗУ в переданні програми забезпечення препаратами інсуліну до
програми реімбурсації. Очікується, що це відбудеться в 2020 році і успіх в цьому процесі означає, що
сімейні лікарі мають отримати знання та навички, необхідні для надання якісної медичної допомоги
інсулінозалежним пацієнтам. За цей час були проведені численні консультації з ендокринологами,
виконані детальні розрахунки та розроблені маршрути пацієнтів.
Наразі, при підготовці наступного етапу програми «Доступні ліки», важливо визначити проблемні питання,
які потребують вдосконалення під час надання допомоги хворим на діабет. На початку травня 2020 року
SAFEMed розробив опитувальник з метою кращого розуміння труднощів, з якими можуть стикатися сімейні
лікарі призначаючи ліки та змінюючи дозування для пацієнтів, які потребують інсулінотерапії. В результаті
проведення опитування відповіді понад 1000 лікарів первинної медичної допомоги допомогли визначити
їхні потреби та слабкі місця у наданні якісної медичної допомоги пацієнтам з діабетом.

Найбільш значущі основні результати опитування:
Сімейні лікарі володіють знаннями щодо належного
лікування та ведення пацієнтів з діабетом ІІ типу;
Більшість респондентів мають лише незначні знання про
лікування діабету І типу, яке передбачає інсулінотерапію;
Сімейні лікарі відкриті до отримання нових знань щодо
лікування та одноголосно виразили готовність приділити
час та докласти зусиль для навчання;
Нарешті, лікарі готові долучитися як до онлайнового, так і
очного навчання, щоб отримати знання, яких їм бракує.
За результатами опитування проєкт SAFEMed надаватиме
комунікаційну підтримку НСЗУ задля кращої підготовки
сімейних лікарів, щоб вони могли надавати якісну допомогу
інсулінозалежним пацієнтам у співпраці з ендокринологами.

Цей інформаційний бюлетень підготовлено завдяки підтримці американського народу через Агентство міжнародного розвитку Сполучених Штатів Америки (USAID) за умовами угоди №AID-121-C-17-00004.
Організація «Management Sciences for Health» несе повну відповідальність за зміст цього звіту. Викладений зміст не обов’язково відображає позицію USAID або Уряду Сполучених Штатів.
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СЕРІЯ ВЕБІНАРІВ З ОМТ
Вплив COVID-19 на щоденне життя людей у всьому світі
незаперечний. Рішення в сфері охорони здоров'я
необхідно приймати щодня, а іноді, навіть, щогодини і
керівникам складно це робити без достатніх доказів.
Тому керівникам і медичним працівникам складно
отримувати, розуміти та використовувати на практиці
відповідну інформацію. Існуюча потреба в навчанні
колосальна. Нажаль, в теперішніх умовах можливостей
для навчання дуже мало, університетські програми,
очне
____ навчання та конференції відміняються або перериваються.

Оцінка медичних технологій (ОМТ) використовується в багатьох країнах Європейського Союзу для
визначення оптимальних рішень в сфері охорони здоров'я шляхом порівняння безпеки, клінічної
ефективності та вартості. З 2017 року, завдяки роботі проєкту SAFEMed в сфері ОМТ з'явилося краще
розуміння функції ОМТ в Україні та був започаткований відкритий діалог між основними гравцями в цій
сфері в Україні. Щоб продовжувати таке навчання та для підтримки процесу інституалізації цього
підходу, SAFEMed розпочинає серію вебінарів з ОМТ, які стануть платформою для основних
зацікавлених сторін в сфері ОМТ в Україні. В рамках цієї серії вебінарів визнані лідери громадської
думки в сфері ОМТ розповідатимуть про досвід різних країн з урахуванням українських реалій та
торкнуться основних проблематики шляхом онлайн комунікації.
Серія вебінарів з ОМТ розпочалася наприкінці травня та включатиме такі теми:
Приклади організації ОМТ в різних країнах та адаптація моделей ОМТ до контексту різних країн;
Договори керованого доступу;
Аналіз кінцевих точок та результатів, а також об'єктивності досліджень - клінічних та економічних - з
з метою загальної оцінки доказів;
Економічне моделювання ОМТ та економічна доцільність;
Технічні запитання щодо підготовки досьє ОМТ;
Застосування ОМТ для оцінки технологій в сфері орфанних захворювань в різних країнах;
Шляхи застосування ОМТ для пріоритезації хвороб та патологічних станів;
Практичні приклади критичних оцінок та експертної оцінки доказів;
Застосування результатів ОМТ в процесі прийняття стратегічних рішень.
Серія вебінарів розпочалася із прикладів організації ОМТ в різних країнах світу. Кожен такий
приклад включає такі питання огляд системи охорони здоров'я країни; роль ОМТ в процесі прийняття
рішень та інституалізація; методи, процеси, вплив ОМТ, стратегії ціноутворення та системи
реімбурсації; досвід використання Договорів керованого доступу, якщо доцільно.
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