
фармацевтичної галузі та пацієнтських організацій долучилися до події задля ознайомлення

з найновішими досягненнями в сфері ОМТ в Україні та скористалися нагодою поставити

нагальні питання в інтерактивній частині онлайн Форуму. В рамках 2-го Національного

Форуму з ОМТ були проведені семінари для зацікавлених сторін та експертів для

поглиблення знань у запровадженні та зміцненні функціонування ОМТ в Україні.

 

Форум завершився загальним переконанням його учасників щодо необхідності

започаткування незалежної ОМТ агенції в Україні та подальшого прогресу у запровадженні

Позитивного переліку в Україні.

24-25 вересня відбувся 2-й Національний

Форум з Оцінки Медичних Технологій (ОМТ),

який очолило Міністерство охорони здоров’я

України, за технічної підтримки USAID Україна та

проекту SAFEMed. Підсумки Форуму

сприятимуть прийняттю важливих рішень

директивними органами щодо оптимального

розподілу обмежених державних ресурсів для

максимального впливу на покращення

здоров’я населення.  Понад 120учасників

Форуму, включаючи представників державних

структур, лікарів, фармацевтів, представників

__
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2-Й НАЦІОНАЛЬНИЙ ФОРУМ З ОЦІНКИ МЕДИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (ОМТ)

Вересень 2020

Iгор Іващенко, заступник Міністра охорони здоров’я України з питань європейської

інтеграції зазначив:

Міністерство охорони здоров’я України максимально

задоволене тією роботою, яка здійснюється зараз

департаментом з ОМТ при Державному Експертному

Центрі. Я впевнений, що Департамент з оцінки медичних

технологій має повноцінну кадрову спроможність

трансформуватись у незалежну агенцію.

 ЩОМІСЯЧНИЙ ДАЙДЖЕСТ НОВИН

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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ЗАЛУЧЕННЯ МОЛОДИХ ЛІДЕРІВ ДО ТРАНСФОРМАЦІЙ

В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я

В 2019 році проект USAID SAFEMed, який впроваджує в

Україні міжнародна організація Management Sciences

for Health, започаткував ініціативу Jumpstart («Крутий

старт») для випускників вишів та молодих

професіоналів для отримання навичок та знань в якості

державних службовців та\або професіоналів з

розвитку. Впродовж року дев’ять молодих  початківців

працювали спільно з міжнародними експертами в

сфері менеджменту охорони здоров’я та фармації.

Багато з них отримали знання «з перших рук» щодо

_____трансформацій в національній охороні здоров’я від лідерів реформування галузі  -

Міністерства охорони здоров’я, Національної Служби здоров’я України, ДП «Медичні

закупівлі України» МОЗ України та Центру Громадського Здоров’я.

Дмитро Нестор, випускник Львівського медичного університету ім. Д.Галицького:

Ми маємо шанс долучитися до цікавої, складної але

надзвичайно важливої роботи та бути «на передовій»

реформ охорони здоров’я. Кожен консультант має

персонального супервайзера, який є провідним

експертом в своєму напрямі. Це дає нам шанс отримати

найкращі практики та навички та безпосередньо втілити

їх в своїй роботі.

Бенджамін Зіннер, Голова Офісу охорони здоров’я USAID, визнав, що ОМТ є головною

складовою реформи охорони здоров’я в Україні завдяки можливості спрямовувати зусилля

_  

Ми стільки вже зробили разом впродовж останніх

кількох років, що Україна зараз посідає одне з

провідних місць в галузі ОМТ.

державних інституцій на оптимізацію заощаджень та максимальне

використання витрат на охорону здоров’я українського народу.

Як зазначив пан Зіннер, Форум створив актуальну платформу для

_____відкритого та прозорого діалогу між всіма, хто бере участь у переведенні ОМТ в політичну

та практичну площину – Міністерство охорони здоров’я та його установи, лікарі,

фармацевти, економісти охорони здоров’я, пацієнтські організації, представники

фармацевтичної галузі та міжнародні організації.

Оксана Романюк

Радник з комунікацій, проект SAFEMed

oromaniuk@safemedua.org

Вул. Рейтарська 17, оф. 23,  5 поверх

Київ 01034, Україна 

Залишайтеся в курсі останніх новин
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