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1. МЕХАНІЗМИ РОЗМЕЖУВАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ МІЖ ПЕРВИННИМ, 

ВТОРИННИМ ТА ТРЕТИННИМ РІВНЯМИ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГОЮ. 
2. Запровадження нових підходів до розмежування медичної допомоги між первинним, 

вторинним та третинним рівнями медичної допомогою. 
3. Розмежування медичної допомоги за видами передбачає створення нових типів закладів 

охорони здоров'я, що диференціюються залежно від виду медичної допомоги (первинна, 
вторинна, третинна) та її інтенсивності. Розроблено критерії для запровадження нової 
класифікації закладів охорони здоров'я за рівнями надання медичної допомоги з метою 
проведення розмежування надання медичної допомоги за її видами. 

4. Відсутнє.  
5. Проведення структурних змін закладів охорони здоров'я, які надають первинну, вторинну, 

третинну медичну допомогу, запровадження критеріїв класифікації закладів охорони здоров'я 
за рівнями надання медичної допомоги для впровадження розмежування за видами надання 
медичної допомоги. 

6. Немає. 
7. Використання запропонованих методологічних засад для розмежування надання медичної 

допомоги за її видами сприятиме підвищенню рівня задоволення медико-санітарних потреб у 
наданні окремих видів медичної допомоги; зниженню фінансових бар'єрів для доступу до 
необхідних послуг; виділенню ресурсів закладам охорони здоров'я в залежності від якості і 
обсягів наданих ними послуг та у відповідності до потреб населення. 

8. Немає. 
9. Наказ МОЗ України від 05.10.2011 № 646 "Про затвердження нормативно-правових актів 

Міністерства охорони здоров'я України щодо реалізації Закону України "Про порядок 
проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, 
Донецькій областях та м. Києві» (зареєстровано Міністерством юстиції за № 1414/20152 від 
07.12.2011). Методичні рекомендації «Критерії класифікації закладів охорони здоров'я за 
рівнями надання медичної допомоги» // Главный врач. - 2010 - № 10 (114) - С. 58-62. 

10. НДР «Наукове обґрунтування підвищення ефективності системи фінансування охорони 
здоров'я при проведенні економічних реформ в Україні», № держреєстрації 0111U004017, 
2011-2013 pp. 

11. Немає. 
12. Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України: 02099, м. Київ, пров. Волго-

Донський, З тел.: (044) 576-41-19, факс (044) 576-41-20, E-mail: health@uiph.kiev.ua. 
13. Слабкий Г.О., Лехан В.М., В.П. Лисак, Ю.Б. Ященко, М.В. Шевченко, М.К. Хобзей, В.Я. 

Бойко, Г.Я. Пархоменко, В.Г.Слабкий, О.Б.Олексюк. 
14. Вчена рада Українського інституту стратегічних досліджень МОЗ України:, протокол 

засідання № 14 від 27.12.2011 р. 
15. Проведення семінару для організаторів охорони здоров'я та головних лікарів закладів охорони 

здоров'я. 
 

mailto:health@uiph.kiev.ua

