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РОЗВИТОК МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
У К РА Ї Н О - Ш В Е Й Ц А Р С Ь К И Й П Р О Є К Т

На цьому етапі трансформації системи охорони здоров’я
саме сімейні лікарі й медичні сестри/брати є тими,
хто першими допомагає пацієнтам піклуватися про
їхнє здоров’я. І, напевне, вперше пацієнти особисто
відчувають такий тісний зв’язок зі своїм сімейним лікарем.
Ось чому співпраця з медичними університетами та
медсестринськими коледжами у пріоритеті діяльності
проєкту «Розвиток медичної освіти» в Україні, який
фінансується Швейцарською Конфедерацією. Можливість
постійного професійного розвитку для сімейних лікарів,
доступ до інноваційних тренінгових симуляційних
центрів, обмін досвідом за принципом «рівний – рівному»
сприяють цьому безперервному освітньому процесу.
Зміни в системі фінансування охорони здоров’я
вимагають нових управлінських рішень, умінь і навичок
управління людськими ресурсами, оптимізації наявної
інфраструктури, кращої організації процесів, залучення
додаткових ресурсів, якіснішого рівня комунікації – і
все це очікується від керівників закладів та управлінців
різного рівня вже сьогодні, зараз. Тому на початковому
етапі з метою охоплення ширшої аудиторії пропонуються
управлінські онлайн-курси, а на подальшу перспективу –
розроблення магістерської програми.

Уже понад 20 років Швейцарська Конфедерація через
проєкти технічної допомоги інвестує в розвиток людських
ресурсів в охороні здоров’я: ми разом організовуємо
різноманітні навчальні програми, створюємо симуляційні
лабораторії, обмінюємося досвідом на національному
й міжнародному рівнях тощо. Підвищення кваліфікації,
безперервний професійний розвиток через навчання
було й надалі залишається основним елементом проєктної
діяльності. Інвестиції в медичну освіту, освіту сімейних
лікарів, медичних сестер і медичних братів, управлінців
в охороні здоров’я вже зараз приносять конкретні
результати на місцях, де ми бачимо зміни в управлінських
підходах і зростаюче задоволення пацієнтів роботою
їхніх сімейних лікарів.

Нині маємо багато освітніх можливостей, особливо в
часи COVID-19 пропонується безліч онлайн-курсів, обмін
досвідом фахівців за принципом «рівний – рівному»,
освітній простір трансформується, і від нас усіх залежить,
яким він буде в майбутньому. Нам важливо пам’ятати про
якість освіти, й особливо медичної, на всіх її рівнях, не
може бути ніяких компромісів, коли мова йде про життя
та здоров’я людей. Зараз як ніколи визначення освітньої
траєкторії фахівця в його власних руках, а ми зі свого
боку працюємо над розширенням можливостей і якісних
освітніх продуктів.
2020 був роком особливих викликів, але який інший рік
був без труднощів? Ми ДЯКУЄМО всім, хто є разом з нами,
хто створює команди на місцях і спільноти однодумців,
розділяє спільне бачення, бере відповідальність та
творить краще майбутнє для України й українців!
Міцного всім здоров’я та наснаги до нових звершень!
Петро Ільків,
координатор проєктів,
Швейцарська агенція розвитку та співробітництва (SDC)
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ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ

ОНЛАЙН-КУРС

«ЯК ПРАВИЛЬНО
ВАКЦИНУВАТИ
ПАЦІЄНТІВ У
ТИМЧАСОВИХ
ПУНКТАХ ЩЕПЛЕННЯ»

«ВИКЛАДАЦЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ».
ВИПУСК ДРУГИЙ «ГРУПИ РІВНИХ
ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ ЗВО»

Актуальність теми вакцинації зростає
щодня в геометричній прогресії.
Так само зростає й запит на надійну
інформацію про організацію та
проведення вакцинації вже не лише
в закладах охорони здоров’я, а й
на підприємствах, в організаціях,
за місцем проживання пацієнтів.
Відповідаючи на виклики сьогодення
й прагнучи підтримувати належний
безперервний професійний розвиток
лікарів і лікарок, медичних сестер
і медичних братів, Проєкт спільно
з Академією Сімейної Медицини
України 29 жовтня 2020 року провели
онлайн-трансляцію, де не лише
розповіли, а й продемонстрували,
як саме організувати й провести
вакцинацію, зокрема на робочому
місці.

Дивіться запис трансляції за
покликанням:
https://fb.watch/2xE91D8fIh/

10 грудня завершився онлайн-курс
«Викладацька майстерність». Випуск
другий «Групи рівних для викладачів
ЗВО».
27
викладачів
закладів
вищої медичної і медсестринської
освіти
стали
сертифікованими
фасилітаторами груп рівних і вже в
січні–лютому 2021 року розпочнуть
проведення зустрічей груп рівних,
що дадуть можливість викладачам, які
прагнуть безперервного професійного
розвитку, детально
й
відверто
обговорювати
складні
випадки
освітнього процесу, поширювати
сучасні освітні методики, практики, а
також надавати підтримку одне одному
в запровадженні інновацій і необхідних
змін для поліпшення освітнього
середовища ЗВО.
Програма онлайн-курсу була дуже
насичена, поєднувала як теоретичну,
так і практичну підготовку майбутніх
фасилітаторів, тому не всі змогли
подолати обов’язкові етапи навчання.
Однак ті викладачі, які завершили курс,
мають суперготовність до організації та
фасилітації зустрічей груп рівних.
На початку 2021 року групи рівних почнуть функціонувати в Житомирському медичному інституті,
Харківському національному медичному університеті, Буковинському державному медичному
університеті, Тернопільському національному медичному універси-

«Онлайн-тренінг
для
майбутніх
фасилітаторів Груп рівних від україношвейцарського проєкту “Розвиток
медичної освіти” – це насправді гаряче.
Це про максимальне включення в
процес, уважність до найдрібніших
деталей, конструктивний стрес і
результат, що мотивує рухатися далі!
Дякую всім учасникам зустрічі –
майбутнім фасилітаторкам!»
Оксана Петринич, викладачка,
Буковинський державний медичний
університет
теті, Рівненській медичній академії,
Вінницькому національному медичному університеті, Львівській
медичній академії, Східноєвропейському національному університеті, Львівському національному
медичному університеті, Вінницькому фаховому медичному коледжі,
Львівському медичному фаховому
коледжі післядипломної освіти. Тож
якщо ви викладач цих ЗВО і прагнете якісного БПР, то приєднуйтесь
до груп рівних уже зараз, поки ще є
вільні місця!
Дякуємо викладачам і фасилітаторам
курсу – Ренато Галеацці, Акселю
Хоффманну, Анастасії Леухіній, Наталії
Трамбовецькій, Дар’ї Пироговій, Анні
Мигаль за чудовий курс і належну
підготовку наших фасилітаторів!
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ВИКОРИСТАННЯ ОБЛАДНАННЯ
ДЛЯ Е-НАВЧАННЯ, ЗАКУПЛЕНОГО
ПРОЄКТОМ, ПІЛОТНИМИ ЗВО

У серпні 2020 року в рамках проєктних активностей,
спрямованих на підтримку спроможності закладів вищої
медичної освіти проводити дистанційне навчання, ми
передали нашим пілотам комплекти обладнання. І вже
зараз бачимо, як техніка допомагає у створенні контенту й
проведенні занять. Наповнення серверів для дистанційної
освіти, онлайн-консультації студентів і отримання
зворотного зв’язку від них, використання Google Meet і
Zoom, проведення конференцій та онлайн-занять — це
лише частина тих можливостей, які використовують
освітні інституції завдяки підтримці Проєкту.
Ділимося з вами фото наших партнерів і радіємо, що
разом ми є прихильниками крутезної філософії —
розцінювати кожен виклик як шанс. Шанс навчитися,
досягнути нових цілей, поліпшити самих себе й стати
спроможнішими. Оскільки актуальність дистанційної
освіти й дистанційних форм взаємодії у вирішенні
організаційно-адміністративних питань зростає, Проєкт
продовжуватиме співпрацювати й посилювати ЗВО в
напрямі е-навчання. Уже скоро анонси освітніх заходів і
нових можливостей. Залишаймося на зв’язку!

Партнери про Проєкт
«Я дуже вдячний тому фідбеку, який дав Проєкт, що
стало поштовхом для подальшого вдосконалення й
покращення нашого симуляційного центру. Завдяки
проєктним зустрічам, зокрема Зимовій сесії Осінньої
школи з медичної освіти, ми змогли також запровадити
реальну вибірковість у нашому закладі освіти».
Ігор Геруш, проректор,
Буковинський державний медичний університет

«Для нас є унікальною можливість перебувати разом
з такими потужними «акулами» освітнього процесу, як
Тернопіль, Харків, Буковина, тут ми змогли багато чого
почути й багато чому навчитись. Ці університети мають
потужні медсестринські коледжі, тож завдяки проєктним
зустрічам ми бачили, що вони роблять і відповідно
розробляли стратегію нашого закладу».
Юрій Согуйко, проректор з розвитку,
Львівська медична академія

«Проєкт постійно мотивує нас покращуватися. Коли
ми приїжджаємо або виходимо з дистанційних курсів
Проєкту, в нас з’являється бажання й енергія робити
дуже багато чого».
Анна Кирнична, викладачка,
Рівненська медична академія
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Тендер

Завершення тендеру
на закупівлю
обладнання для
симуляційних центрів
У вересні–листопаді 2020 року
Проєкт успішно провів тендери
на
закупівлю
медичного
й
симуляційного обладнання для
устаткування й забезпечення
сучасного
рівня
навчання
в
симуляційних
центрах
–
лабораторіях
клінічної
майстерності – ЗВО-партнерів
Проєкту. Компанії – переможці
тендеру вже на початку 2021
року поставлять до пілотних
ЗВО обладнання, яке передусім
спрямоване
на
розвиток
компетенцій із загальної практики
– сімейної медицини.
Наступним
кроком
Проєкт
оголосить проведення тендеру
на закупівлю комунікаційного
обладнання. На даний момент
тривають консультації з пілотними
ЗВО
Проєкту,
проходять
віртуальні тури для визначення
найоптимальніших конфігурацій
комунікаційного
обладнання,
яке якнайкраще забезпечувало б
процес симуляційного навчання.
Діяльність Проєкту в цьому
напрямі здійснюється відповідно
до
стратегічного
плану
розвитку лабораторій клінічної
майстерності, який включає не
лише
закупівлю
обладнання,
а й підготовку та навчання
інструкторів таких лабораторій,
розроблення
навчальних
сценаріїв, комунікаційну складову
тощо. Ми прагнемо максимально
посилити потенціал пілотних
закладів
вищої
медичної
й
медсестринської освіти щодо
симуляційного
навчання
та
розширити
можливості
студентів медичних ЗВО якісно
відпрацьовувати
ключові
практичні клінічні й інші навички,
починаючи вже з додипломного
рівня освіти.

ОНЛАЙН-ЛЕКЦІЯ
«ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ
ДОРОСЛИХ»

16
грудня
відбулась
онлайнлекція психологині Олени Банас,
присвячена особливостям навчання
дорослих, яка познайомила нас
з алгоритмом підготовки лекцій,
семінарів, онлайн-воркшопів та
інших освітніх подій, що базується на
практичних знаннях про дзеркальні
нейрони
та
нейрофізіологію
процесу засвоєння нових навичок.
Дзеркальні
нейрони
–
це
спеціалізовані нейрони головного
мозку, які активізуються як у процесі
виконання певної дії, так і під час
спостереження
за
виконанням
дій іншими, вони беруть активну
участь у пізнанні нового, засвоєнні
інформації та рухів, але лише за
умови, що дані передаються від
людини до людини. Феномен
реалізується так: головний мозок
однієї істоти «читає» головний
мозок іншої істоти, у т.ч. як
представників одного, так і різних
видів (беремо до уваги дослідження
взаємодії
людини
й
пташок,
домашніх тварин).
Під час лекції слухачі дізналися про:
•

п’ять каналів збору та засвоєння
інформації
із
зовнішнього
світу (згідно з концепцією А.
Мінделлу);

•

дослідження, які проводилися
щодо
участі
дзеркальних
нейронів у процесі пізнання
дорослою людиною нового,
сприйняття
й
засвоєння
інформації, закріплення навичок
і мотивації їх подальшого
використання;

•

приклади
дієвого
інструментарію викладача з
огляду на механізм опрацювання
дзеркальними нейронами даних
зовнішнього світу.

Також учасники лекції отримали
підготовлений
чек-лист
та
ознайомилися з особливостями
його використання в процесі
розроблення лекційного матеріалу
або ж планування виступу.
Ми вже почали використовувати
ці прогресивні знання у підготовці
наших освітніх заходів. Долучайтеся!
Переглянути лекцію можна за
покликанням:
https://fb.watch/2pXCVrfWIU/
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«ЕФЕКТИВНА КОМУНІКАЦІЯ
В ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ»

Кожен університет має особливі пріоритети
власного розвитку, запити на навчання й сформовану
організаційну культуру.
Не завжди освітні події, які
організовує Проєкт для всіх
медичних ЗВО, дають відповідь на
специфічний запит, можливість
розглянути
або
опрацювати
питання й процеси, які властиві
лише окремому закладу. Тому
підтримуємо окремими тренінгами
розвиток освітнього середовища
кожного
пілотного
медичного
ЗВО, який формулює свій запит
і звертається за підтримкою до
Проєкту.
Так, у грудні Проєкт підтримав
проведення
двох
тренінгів
«Ефективна
комунікація
в
медичному ЗВО»: перший – у
Буковинському
державному
медичному університеті, другий

– у Львівській медичній Академії
ім. А. Крупинського. Протягом
дводенного навчання на базі
власних ЗВО учасники тренінгів
розбирали
важливі
теми:
як
підлеглим конструктивно донести
ідею до керівництва? Як керівництву
краще комунікувати з підлеглими?
Що таке спонукальна комунікація?
Спілкувались, взаємодіяли, думали,
розв’язували ситуації, згадували
провали через не завжди свідому
комунікацію, багато рефлексували,
змінювалися.
Відчуваємо ще багато потенціалу
у
вивченні
теми
комунікації
в медицині, тому на цьому не
зупиняємося!
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Завершення курсу

«СИСТЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ
ЗДОРОВ’Я» І ХОРОШІ НОВИНИ
У переддень Нового року завершується онлайн-курс
«Системи фінансування охорони здоров’я», який
розпочався 20 вересня 2020 року. За цей час понад 700
учасників зареєструвались на курс, слухали лекції, читали
допоміжні матеріали, виконували тестові й письмові
завдання до курсу і стали впевненіше орієнтуватися в
цілях системи охорони здоров’я, наявних інструментах
управління системою, розуміють, що таке governance,
якими є особливості фармацевтичних політик і складові
системи «електронне здоров’я» в Україні.
Серед учасників першого потоку курсу – головні
лікарі й директори центрів первинної медичної
допомоги, спеціалізованих лікарень, приватних
клінік, лікарі, медсестри, представники громадських
організацій і проєктів міжнародної технічної допомоги,
комунікаційні менеджери, юристи, викладачі, студенти,
журналісти, аналітики. Це свідчить про значний інтерес
до реформи системи охорони здоров’я України й
важливість розуміння особливостей функціонування
різних складових цієї системи.
Нам приємно отримувати позитивні відгуки про курс,
водночас важливо чути коментарі, побажання, додаткові
запитання й продовжувати працювати над створенням
якісних освітніх продуктів, які відповідали б потребам,
зокрема, управлінців в охороні здоров’я. Уже дуже
скоро ми зможемо запросити вас на нові курси й
навіть на повну магістерську програму «Менеджмент в
охороні здоров’я».
А поки що маємо хорошу новину для тих, хто не встиг
зареєструватись або повністю пройти курс до Нового
року. Ми продовжуємо тривалість курсу до 1 лютого
2021 року! Скористайтеся «зимовими канікулами
заради безпеки» – часом посилених карантинних
обмежень з 8 по 24 січня – з користю, присвятіть його
навчанню!

«Таке варто слухати, щоб хотіти творити добро
стосовно інших. Давати можливість рости командам
однодумців. Адже, як казав один зі спікерів,
“професіонали повинні потрапляти в середовище,
де вони можуть реалізуватися. І завдання лідера –
не заважати їм показувати найкращий результат, а
створювати умови, які розкривали б цей результат
у найкращий спосіб”. Курс сподобався, хочу
продовження, бо нудного контенту вистачає, а от
такого – обмаль».
Вікторія Ковач, ММ «Добробут», м. Київ

«У лекціях хотілось би більше прикладів, скажімо,
Матвій Хрєнов обмовився про два міста, де були
хороші результати в лікарнях, хотілося більше
дізнатися про ці лікарні. Альона Горошко говорила про
принцип розрахунку тарифів «зверху вниз», хотілось
би дізнатись, чи враховувались платежі з кишень.
Цікаві лекції про теоретичні засади й міжнародний
досвід щодо платежів пацієнтів, але хочеться більше
дискусій, як це є в Україні і що треба змінювати».
З форми оцінки курсу учасником
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АНАСТАСІЯ
ЛЕУХІНА
Викладачка Київської
школи економіки,
Києво-Могилянської
бізнес-школи,
співзасновниця кампанії
#пуститевреанимацию,
авторка книги «Зовсім
не страшна книга».
Анастасіє, що найважливіше
мають знати про Вас наші
читачі?
Я почала викладати 19 років тому з
посади асистента в американському
університеті,
а
боротися
за
людяніше ставлення до пацієнтів
у лікарнях – з 2015 року: саме
тоді я стала співзасновницею
кампанії #пуститевреанимацию, яка
уможливила доступ відвідувачів до
пацієнтів реанімації. Це була велика
національна волонтерська кампанія
без гривні фінансування.

Чому Вам цікава тема медичної
освіти? Чому Ви вирішили
співпрацювати з Проєктом?
Я досить часто зустрічаюся зі
зверхністю, закритістю та неповагою
лікарів до пацієнтів або їхніх батьків
(якщо йдеться про дитину). І мені
хочеться це змінити. Щоб між
пацієнтом і лікарем став можливий
діалог, а не лише одностороннє
інформування про список ліків. Я
мрію, щоб лікарі і пацієнти були на
одному боці й разом ішли до здоров’я,
а не просто боролися з хворобами. Я
хочу, щоб у пацієнтові бачили не лише
тіло, яке треба полагодити, а й людину.

Я багато пройшла різних курсів
з
підвищення
тренерської
майстерності
й
поліпшення
викладання від Будапешта до
Друскінінкая,
від
Бледа
до
Стамбула. Мені є що про це сказати,
і я знаю на власному досвіді, як
дати суміш підтримки та поштовху
викладачеві, щоб він/вона захотіли
щось змінити. Зважаючи на мою
віру в те, що освіта змінить світ,
а медична освіта – медицину, я
хочу бути включеною. А ще мене
надзвичайно драйвить цей проєкт
і люди в групах – я люблю долати
виклики й сплітати мереживо
співтворчості з іншими, а наші
групи – це і є «ткацька» майстерня
зі співтворчості. І я щаслива,
що працюю разом над нашим
педагогічним мереживом.
Я вірю, що курс з викладацької
майстерності
допоможе
закладам
вищої
медичної
освіти змінюватися, що зміна у
відносинах
викладач–студент
поступово трансформує відносини
лікар–пацієнт. Сподіваюся знайти
серед учасників однодумців, щоб
розробити курс з комунікацій і
етики взаємодії з пацієнтами для
майбутніх лікарів.

Чим Вас привабила саме
ініціатива Групи рівних для
освітян, чому Ви вирішили
долучитися до цієї активності?
Досвід роботи всередині реформи
поліції (якою я професійно займалася
до того, як «пішла в медицину»)
навчив мене, що реформа будьякого сектору буде завершена тоді,
коли ми створимо інституції, які
постійно вчаться. Ними можуть
управляти лише люди, які постійно
вчаться. Групи рівних – це важливий
шлях відбору таких людей та їхньої
підтримки в навчанні. Бо без нього
не вижити в умовах постійних та
стрімких змін навколо.

На Вашу думку, чим Групи
рівних можуть посприяти
якості медичної освіти? Чи
Групи рівних – це робочий та
ефективний інструмент, чи є
свої особливості?
Групи рівних матимуть вплив не
лише на навчання викладачів. Мені
здається, що латентним ефектом
стане зміна культури викладання
й відносин з учасниками – адже
більш партнерські та «рівні»
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навчальні відносини й формати
допомагають краще вчитися і вчити,
а також дають змогу отримувати
більше задоволення. Задоволення
ж – головна передумова якісного
навчання!

Як Ви можете
охарактеризувати динаміку
групових занять, особливості,
які помітили, працюючи з
медичними освітянами?

ІНТЕРВ’Ю
критики, адже саме розуміння
запиту
на
зворотний
зв’язок
дає можливість найкраще його
запакувати для адресата. Це дуже
дисциплінувало групу в обговоренні
питань, а не людей і допомогло нам
краще структурувати дискусію.

Мене не полишає думка, що
мені дісталися дуже особливі
групи
й
учасники. Очікувала
консервативнішу
аудиторію
з
інтенсивним спротивом до змін. Я
натхненна відкритістю людей до
нового та їхньою серйозністю у
ставленні до власного професійного
зростання.
Учасникам інколи було непросто
представляти свою роботу для
обговорення з колегами з інших
ЗВО, відчувалося певне напруження
і стрес, пов’язані з очікуваною
критикою проведеної сесії. У цьому
напруженні відчувався дискомфорт
від усвідомлення й видимості
своєї неідеальності. Але без цього
дискомфорту ми рідко змінюємося,
тож він нам необхідний у здорових
дозах, щоб дошліфовувати себе та
свої вміння.

Книгу можна замовити на
non-scary.org

Якби запроваджували Групи
рівних наступного разу, то
що Ви змінили б у змісті,
організації підготовки
фасилітаторів Груп рівних для
освітян?

Чим був особливий формат
підготовки фасилітаторів
з огляду на COVID-19 і
наявні обмеження? Що Вас
здивувало/порадувало в роботі
з медичними освітянами?

Ми дізналися, що критичний
аналіз проведених сесій краще
проводити в малих командах без
тиску публічно визнавати свої
помилки. Тож наступного разу
я виділяла б додатковий час на
внутрішньокомандний
дебрифінг
після проведення сесії. Для того
щоб впоратися з цим викликом, ми
під час занять змінили структуру й
запропонували команді самостійно
визначати запитання для зворотного
зв’язку та глибину очікуваної

Зважаючи на обмеження в подорожах
і
неможливості
працювати
офлайн, ми навчилися дуже добре
задовольняти
свої
навчальні
потреби онлайн і вибудовувати
довіру всередині груп. Я також була
надзвичайно вдячна за можливість
вчитися в колег з медичних ЗВО
різним технікам та інструментам
роботи в онлайн. Ми домовилися
про додаткову сесію з однією з
учасниць, тож я з нетерпінням чекаю
на наш «факультатив рівних».

Анастасіє, який Ваш
попередній досвід був
помічний у навчанні/
фасилітації фасилітаторів Груп
рівних?
Я дуже багато використовувала
знань і досвіду, отриманих під час
навчання процесуальній психології
та процесуально орієнтованому
підходу у фасилітації роботи з
групами, а сам формат проведення
сесій
та
їхнього
дебрифінгу
підгледіла на чудовому курсі з
викладацької майстерності в Бізнесшколі Блед, Словенія, який пройшла
двічі з проміжком 12 років.

А чи пригадуєте Ви свій досвід
навчання, коли викладаєте?
Які лайфхаки, що Вам були
знайомі як студентці, Ви
використовуєте зараз під
час викладання? Які підходи,
на Вашу думку, найкраще
працюють для викладання
дорослим?
Моя філософія викладання полягає
в тому, щоб створювати навчальне
середовище, в якому є хороша суміш
довіри та провокаційних запитань,
щоб люди могли дивитися на себе
збоку й робити власні висновки,
визначати вектори для розвитку.
Мені здається, що час «наповнення
студентів як посудин» минув, і це
означає, що нам потрібно додати
багато поваги до особистості й
підтримки в роботі з учасниками
незалежно від того, вони на першому
курсі медичного університету чи
професори з досвідом.

Чи маєте подальші плани, які
пов’язані з медичною освітою і
Проєктом?
Завдяки надзвичайній підтримці
лідерів
Проєкту
ми
хочемо
розробити пілотний курс з робочою
назвою «Людяність та емпатія в
роботі медика» і створити його
разом з викладачами партнерських
ЗВО. Тож уже скоро шукатимемо
тих, хто зацікавлений пройти разом
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шлях дизайну нового курсу і його
запровадження у програму свого
закладу.

Що, на Вашу думку, варто було
б змінити в медичній освіті –
найпріоритетніші три аспекти?
Яким не суто медичним
речам треба навчати сучасних
студентів медичних ЗВО?
На мою упереджену пацієнтську
(а не тільки консультантську)
думку, дуже потрібно інтегрувати
практичне навчання комунікаціям
і роботі з конфліктами в медичній
практиці. Наразі є відчуття, що
багато медиків випускаються із ЗВО
з прошивкою зверхності й неповаги
до пацієнтів. Тож я змінювала б це на
прошивку людяності й відкритості у
вибудові відносин, бо вірю, що саме
хороші стосунки будуть основним
параметром якості й ефективності
в
медицині
майбутнього.
А
такі відносини потрібно вміти
вибудовувати і розвивати. Хороші
комунікації і коректне розуміння
рангу та влади у відносинах з
пацієнтами
здатні
допомогти.
Словом: комунікації, конфлікти та
робота з рангами.
Якщо говорити про комунікації,
то саме якісні й системні (прості
та продумані) комунікації зараз

врятують
багато
життів
від
COVID-19. Конфлікти пожирають
неймовірно багато часу й енергії
в роботі лікарів, тож уміння
працювати з ними та фасилітувати
відносини
може
зекономити
багато сил. Якщо ж говорити про
ранги, то, на мою думку, в медицині
відбувається багато зловживань
«владою» й рангом лікаря та повне
знецінення рангу пацієнта. Це
необхідно змінити насамперед,
щоб захистити лікаря від надмірної
відповідальності та звинувачень.

Які книжки, відео, виступи
надихнули Вас найбільше
останнім часом?
«Чукча – не читатель. Чукча –
писатель». Жартую трохи, але в
цьому жарті є доля правди. Я цього
року видала свою книгу «Зовсім не
страшна книга про життя, смерть
і все, що поміж ними», тож вона
сильно вплинула на моє розуміння
відносин пацієнт–лікар. Тепер у
мене є новий список книг і курсів
до опанування на майбутнє. А ще я
дуже сподіваюся знайти однодумців
серед
учасників
Проєкту
й
дослідити з ними питання, як саме
можна було б використовувати
книгу та історії з неї для роботи зі
студентами-медиками.

Партнери про Проєкт:
Завдяки навчанню на курсах «Викладацька майстерність:
зворотний зв’язок, групи рівних», я почала краще розуміти
свою роль як викладача, мені вдалося змінити ставлення до
студентів з позиції батьки–дитина на позицію дорослий–
дорослий. Я навчилася краще працювати в команді, чути
думку кожного учасника. Завдяки участі у проєктних
заходах я зрозуміла, що освіта вже ніколи не буде такою,
як раніше, і ми мусимо змінюватись зараз заради майбутніх
студентів. Тим часом вітаю з Новим роком, нехай 2021 рік
принесе нам усім миру, злагоди та здоров’я. Професійного
зростання, підтримки й зовнішньої мотивації з боку
адміністрації наших закладів, а внутрішню мотивацію ми
вже маємо!
Наталія Рудакова, викладачка,
Львівська медична академія

Як ви поповнюєте свій
внутрішній ресурс у
найскладніші моменти життя
або під час карантинних
обмежень?
Основне джерело сил для мене
– рух, дихання та свіже повітря.
У книзі є історія про те, як я
вигоріла й не могла працювати
з аудиторією, як зрозуміла, що
просто хорошого контенту для
викладання не достатньо, потрібна
енергія. У педагогіці надзвичайно
важливо, якою енергією ти ділишся
з учасниками, тому я дуже стараюся
фокусуватися на заняттях, не
планувати нічого в той день, коли
працюю з групою, та компенсувати
години за ZOOM прогулянкою в
парку.

Що Ви хотіли б побажати
партнерам нашого Проєкту у
новому 2021 році?
Розвивати ті чудові професійні
відносини, які ми виростили під
час спільних занять, і знаходити
підтримку у своїх групах рівних. Вони
не обов’язково одразу «зайдуть»,
але не здаватися і продовжувати
пробувати, бо основне в цьому
процесі – вибудовувати здорові
відносини між собою.

Після навчання наших викладачів на курсі «Викладацька
майстерність: зворотний зв’язок» ми імплементували
багато ідей у діяльність нашого ЗВО. Усі атестовані
електронні курси на інформаційно-освітній платформі
«Дистанційне навчання ХНМУ» мають форму зворотного
зв’язку, що дає можливість студентам формувати запит
на освітні матеріали, зауважувати недоліки та переваги
курсів, що, безумовно, дає можливість і мотивує викладачів
та авторів курсів до аналізу й удосконалення. Сучасні
інтерактивні інструменти комунікації (Slido, Google-forms,
Mentimeter) активно використовуються під час лекцій,
практичних занять, онлайн-зустрічей кафедральних
колективів. Такі сервіси допомагають створити атмосферу
взаємодії між колегами, викладачами й студентами попри
дистанційний формат навчання в умовах пандемії.
Ігор Завгородній, директор Навчально-наукового
інституту якості освіти ХНМУ, професор кафедри гігієни
та екології № 2
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Харківський національний медичний університет

УЧАСТЬ ХНМУ В ПРОЄКТІ «ІНІЦІАТИВА
АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ТА
ЯКОСТІ ОСВІТИ»
У 2020 році ХНМУ за результатами відкритого
конкурсу був відібраний для участі у дворічному проєкті
«Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти»
(Academic IQ) Американських Рад з міжнародної освіти,
що здійснюється за сприяння Посольства США в Україні,
Міністерства освіти і науки України та Національного
агентства із забезпечення якості вищої освіти.
Метою проєкту є об’єднання професійної спільноти
освітян середньої та вищої освіти для обміну досвідом
і співпраці задля імплементації принципів академічної
доброчесності й поліпшення якості освіти. Співпраця
українських і міжнародних експертів у рамках проєкту
має сприяти розвитку освітнього середовища задля сталої
реалізації норм академічної доброчесності й посилення
спроможностей системи освіти України в цьому напрямі.

У ХНМУ велика увага приділяється розвитку академічної
доброчесності й системи внутрішнього забезпечення
якості освіти, тому участь у цьому проєкті є можливістю
опанувати нові знання й інструменти, обмінятися
досвідом і розширити академічні й організаційні зв’язки
університету з цих питань. Три представники університету
вже взяли участь у першому заході проєкту «Академічна
доброчесність у системі внутрішнього забезпечення
якості освіти в університетах» 23–27 листопада 2020
року, позитивно оцінивши його інформативність і
корисність для подальшого розвитку системи якості
освіти в університеті.

ДІЯЛЬНІСТЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ
ХНМУ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ПРОЦЕСУ
ПЕРЕХОДУ НА ДИСТАНЦІЙНЕ
НАВЧАННЯ
Період карантину вніс відчутні корективи не лише в
роботу викладацького складу ХНМУ, а й у повсякденну
діяльність служб, які надають підтримку студентам і
викладачам університету. Перехід в онлайн-режим
призвів до створення нових умов взаємодії, які вимагають
відтворення безпечного простору, простору довіри й
взаємоповаги в новому форматі навчання. Така ситуація
поставила нові виклики перед психологічною службою
закладу, вплинула на тематику та формат заходів, які було
проведено протягом останнього кварталу для освітян.
Так, було проведено низку психолого-педагогічних
тренінгів, основною метою яких є поліпшення
комунікативних здібностей, навичок безконфліктного
спілкування, а також зниження рівня стресових реакцій у
студентів та співробітників ХНМУ. Відбулися й отримали
дуже позитивний відгук від студентства зустрічі з першої
психологічної допомоги, а також зустріч, спрямована на
профілактику впливу стресогенних чинників на буденне
життя студентів. Такі заходи, а також імплементація досвіду
європейських колег, який вивчають співробітники ХНМУ
під час освітніх заходів проєкту «Розвиток медичної
освіти», є важливим елементом подальшої розбудови
безпечного освітнього середовища європейського рівня
в умовах переходу на онлайн-роботу та спілкування.
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Тернопільський національний медичний університет

МІСЯЦЬ КОНФЕРЕНЦІЙ І ТРЕНІНГІВ У ТНМУ:
ОНЛАЙН-ФОРМАТ
Наукове життя ТНМУ було дуже насиченим протягом
жовтня–листопада 2020 року.
•

Так, 29–30 жовтня у ТНМУ відбулась міжнародна
науково-практична конференція «Галицькі читання»,
яка об’єднала патофізіологів усієї України для
обговорення актуальних питань патології за умов дії
надзвичайних факторів на організм.

•

А вже 5–6 листопада фахівці зустрілися під час XVII
Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Актуальні питання вищої медичної (фармацевтичної)
освіти». Вітаючи учасників, Михайло Корда,
ректор Тернопільського національного медичного
університету, зазначив, що цьогорічна конференція
присвячена найпекучішим питанням медичної освіти,
зокрема функціонуванню системи внутрішнього
забезпечення якості вищої освіти, інфраструктурному
забезпеченню освітнього процесу в умовах пандемії,
окресленню проблем дистанційного навчання.

ОНЛАЙН-ЗУСТРІЧ РЕКТОРА ТНМУ ЗІ
СТУДЕНТСЬКИМ ПАРЛАМЕНТОМ
Карантин вносить постійні зміни у професійну діяльність
людей, установ і закладів вищої освіти. Чергова традиційна
зустріч ректора Тернопільського національного медичного
університету, професора Михайла Корди з активом
Студентського парламенту відбулася в онлайн-режимі:
17 листопада 2020 року представники студентського
самоврядування змогли отримати відповіді на свої запитання
від представників адміністрації ЗВО. Студентів цікавили
питання організації зимової екзаменаційної сесії, процесу
підготовки й складання іспитів «Крок». Студпарламент
також висловив побажання зберігати відеолекції викладачів
для повторних переглядів і цікавився роботою наукових
гуртків в онлайн-режимі.

•

Викладачі
й
аспіранти
фармацевтичного
факультету ТНМУ 7–9 листопада 2020 року взяли
участь в онлайн-тренінгу з ЯМР-спектроскопії,
організованому спеціалістами лабораторії ЯМРспектроскопії Університету Мансури (Єгипет).
Головним лектором тренінгу був професор кафедри
фармацевтичної хімії, керівник лабораторії ЯМРспектроскопії, координатор співпраці ТНМУ й
Університету Мансури Хусейн І.Ель-Саббах (Prof. Dr.
Hussein I. El-Subbagh, Ph.D. , D.Sc.). У тренінгу брали
участь науковці з Єгипту, Іраку, України. Україна була
представлена науковцями ТНМУ, ЛНМУ, ЗДМУ, НМУ,
НФаУ та Рівненського медичного коледжу.

•

13–14 листопада понад тисячу учасників взяли
участь у Всеукраїнській науково-практичній онлайнконференції «Імплементація міжнародних стандартів
в гінекології та онкогінекології», присвяченій ювілею
вчителя, професора, доктора медичних наук Франчука
Анатолія Юхимовича. Запис трансляції конференції на
Youtube-каналі ТНМУ переглянуло понад 3000 глядачів.

ПЕРЕМОГИ Й РЕКОРДИ ТНМУ
• Студентка ТНМУ перемогла у конкурсі на кращу статтю про
вагітність. У жовтні 2020 року студенти ТНМУ взяли участь у
конкурсі від https://babylight.com.ua/ на найкращу статтю на вільну
тематику, пов’язану з вагітністю. Перемогу в конкурсі здобула
студентка шостого курсу медичного факультету Анастасія Кожарко
зі статтею «Раціон для майбутньої мами». Як приз Анастасія
отримала грошову винагороду в розмірі однієї студентської
стипендії.
• ТНМУ є організатором і рекордсменом України. Новий рекорд
з масажу зафіксували представники Книги рекордів України
в Тернополі 15 листопада 2020 року. Організатором рекорду
з «Королівського вогняного масажу» став Тернопільський
національний медичний університет імені І. Горбачевського, а саме
представники кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного
виховання. У заході взяли участь 50 найкращих масажистів
Тернополя.
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Нові можливості для навчання

НОВИЙ РАУНД НАВЧАННЯ ФАСИЛІТАТОРІВ
ГРУП РІВНИХ ДЛЯ МЕДИЧНИХ ФАХІВЦІВ
4 грудня 2020 року ми оголосили
відбір учасників – сімейних лікарів і
лікарок, медичних сестер і медичних
братів, управлінців ПМД – для
участі в другому циклі підготовки
фасилітаторів Груп рівних! Цього разу
цю ініціативу україно-швейцарський
проєкт «Розвиток медичної освіти»
реалізуватиме спільно з Академією
Сімейної Медицини України.

НОТАТНИК

Фасилітатора групи рівних
Україно-швейцарський проєкт
«Розвиток медичної освіти»

Нагадаємо, що участь у Групах
рівних дає можливість регулярно
зустрічатися
з
колегами
для
обговорення складних випадків,
професійно розвиватися, здобувати
сучасні знання й засвоювати нові
навички. А ще отримувати бали
БПР і формувати власний вектор
професійного розвитку спільно з
іншими фахівцями.
Сьогодні такі групи вже працюють
у
Тернопільській,
Львівській,
Чернівецькій,
Харківській,
Рівненській областях, і нас дуже
надихають наші чудові фасилітатори,
які розвивають групи рівних навіть
під час COVID-19. Отже, ми прагнемо
розширювати
нашу
професійну
спільноту фасилітаторів Груп рівних
для сімейних лікарів і лікарок,
медичних сестер і медичних братів, а
також для управлінців закладів ПМД,

аби медичні фахівці постійно мали
доступ для своєчасного, якісного,
практично орієнтованого БПР.
Аплікаційна форма за покликанням:
https://fb.watch/2qdPMGerq9/
–
дедлайн заповнення аплікаційної
форми 25 грудня 2020 року.
Доєднуйтеся до розвитку професійної
спільноти фасилітаторів Груп рівних
і впроваджуйте якісні та сучасні
формати БПР в Україні разом з нами!

DIGITAL-ІННОВАЦІЇ ДЛЯ КРАЩОГО УПРАВЛІННЯ
ЗНАННЯМИ З СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ

Проєкт розпочинає роботу над створенням e-репозиторію –
структурованого онлайн-ресурсу, який слугуватиме джерелом
найсучасніших знань, актуальних досліджень, прикладів ведення
клінічних випадків, можливостей для розвитку клінічних і неклінічних
навичок для надавачів медичної допомоги на первинній ланці. Належне
й своєчасне використання цього ресурсу сприятиме безперервному
поліпшенню якості медичної допомоги через доступ фахівців до надійної
і доказової медичної інформації. Перевагою такого онлайн-ресурсу
є структурований підхід, об’єднання розрізнених джерел інформації,
посилення ролі професійних асоціацій у підготовці й своєчасному
поширенні належного контенту, якого потребують надавачі медичної
допомоги, особливо під час надзвичайних епідемічних ситуацій.
У грудні Проєкт проводить стратегічні консультації з питань організації
і наповнення e-репозиторію та вже в наступному кварталі представить
концепцію онлайн-ресурсу.

Після освітніх заходів Проєкту
моя викладацька майстерність
поліпшилась!
Я
активно
застосовую
різні
техніки
зворотного зв’язку в освітньому
процесі. Приділяю більше уваги
своєму БПР, а також спонукаю
до цього колег з БДМУ. Тепер
я краще розумію місію, візію й
стратегію власного професійного
розвитку, а також розвитку
мого закладу освіти. І взагалі
почуваюся
зацікавленішою
й вмотивованішою у своїй
професійній діяльності! Оскільки
вже маю амбітні професійні
плани:
вдосконалення
програми занять для студентів
і лікарів у симуляційному
центрі, проведення навчання
комунікативним
навичкам
для студентів і лікарів, дуже
зацікавлена в подальшій участі в
проєктних заходах!
Олена Коротун, доцентка,
Буковинський державний
медичний університет

Завдяки участі в освітніх
заходах, які організував Проєкт,
я відкрила для себе багато
нового й цікавого, дізналась
про культуру зворотного зв’язку,
фасилітацію й філософію закладу
вищої освіти, поглибила свою
викладацьку
майстерність
і
тепер, по завершенні навчання,
почуваюся щасливою, адже мій
рік (весна–зима) був наповнений
навчанням і саморозвитком. Я не
хочу на цьому зупинятись, прагну
подальшого розвитку, оскільки
тепер я не просто викладачка,
я фасилітаторка: натхненна й
мотивована Проєктом до нових
звершень. Наступний крок –
впровадження здобутих знань у
рідному університеті!
Софія Гусак, доцентка,
Тернопільський національний
медичний університет
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Початок курсу

Повторення курсу

ПОВТОРЕННЯ КУРСУ
«ВИКЛАДАЦЬКА
МАЙСТЕРНІСТЬ:
ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК»

ПОЧАТОК КУРСУ «УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ»
Ми вже інформували вас про розроблення й пілотування онлайн-частини
курсу «Управління якістю в охороні здоров’я». І от нарешті в нас все готово
до запуску! Тож уже на початку 2021 року ви зможете підвищити ваші знання в
галузі управління якістю в закладі охорони здоров’я, дізнатися від українських
і міжнародних експертів про їхній досвід імплементації системи навчання
персоналу, звітності, роботи із запобігання й подолання помилок. У рамках
курсу ви зможете попрацювати над розробленням процесів і політик для
власних закладів і вже після завершення курсу запровадити їх у життя.
52 відео, 12 читанок, 6 практичних завдань і тестувань – 6 тижнів повного
занурення в питання дизайну й виробництва послуг, навчання персоналу,
клієнтського сервісу і, звичайно, сертифікат про завершення курсу від
україно-швейцарського проєкту «Розвиток медичної освіти» й Київської
школи економіки. Не проґавте відкриття реєстрації й можливості розвивати
свій управлінський потенціал в охороні здоров’я!

Відповідаючи на численні запити: «А
коли знову буде курс про зворотний
зв’язок?», «А коли відкриєте набір
заявок?»,
аналізуючи
кількість
охочих доєднатися до навчання, ми
готові анонсувати повторення курсу
«Викладацька майстерність: зворотний
зв’язок».
Уперше Проєкт провів цей курс у
травні-червні 2020 року спільно з
освітньої агенцією «Інша освіта».
Понад 100 учасників з медичних ЗВО
із захопленням відкривали для себе
можливості конструктивного зворотного
зв’язку, особливості взаємодії на засадах
конгруентності і зараз із радістю діляться
з нами змінами, які відбулися в їхній
педагогічній діяльності завдяки цьому
навчанню.
Уже в січні 2021 року ми оголосимо
відбір
учасників
другого
потоку
курсу
«Викладацька
майстерність:
Зворотний зв’язок». З учасниками
курсу знову працюватимуть наші
улюблені, мегафахові тренерки Анна
Мигаль, Наталя Трамбовецька, Дарина
Пирогова з Іншої освіти. Знову потужний
теоретичний блок, знову можливість
відпрацювати навички у безпечному
середовищі, але на реальних кейсах. А ще
щирі емоції, нові професійні знайомства,
можливість долучитися до спільноти
освітян, які вірять у те, що час змін у вищій
освіті настав.
Цей курс буде цінним для тих, хто не зміг
потрапити на перший потік навчання.
Тож уже в січні аплікаційна форма
буде доступна на сторінці Проєкту у
Facebook! А поки що бережіть себе і
будьте здорові!
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ПАМ’ЯТКИ ПРО COVID-19
ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ І МЕДИКІВ
Незважаючи на те, що COVID-19 уже понад 10
місяців визначає багато аспектів життя людей,
а також діяльності системи охорони здоров’я
України, у пацієнтів не зменшується кількість
запитань щодо особливостей поведінки у разі
контакту з вірусом. Аби підтримати людей, у
тому числі лікарів і медичних сестер/медичних
братів за необхідності консультувати пацієнтів
з питань COVID-19, ГО «Академія сімейної
медицини України» за підтримки ініціативи
Холон,
україно-швейцарського
проєкту
«Розвиток медичної освіти», Центру економіки
охорони здоров’я Київської школи економіки
розробила поради для пацієнтів щодо поведінки
під час пандемії. Ці рекомендації допоможуть
пацієнтам бути незалежнішими від свого лікаря
та швидше реагувати на небезпечні ознаки.
Всього розроблено п’ять пам’яток:
•
Я боюсь захворіти на ковід. Що мені
робити?
•
У мене був контакт із хворим на ковід. Що
мені робити?
•
Я думаю, що захворів на ковід. Що мені
робити?
•
У мене ковід. Що мені робити?
•
Після ковід. Як зрозуміти, що ви вже здорові.
Завантажити пам’ятки можна за покликанням:
https://drive.google.com/drive/
folders/1LcmPpTiHvQGJagM_
eQyCWRcCbKOVfPA0?fbclid
=IwAR2z9MKy3AykrQ9GFRg4
KO0rpyWoba7OBxHKxs33zP7
ruUN06ZR5tCBGj7g

Я боюсь захвор ти на ков д.

Що мен робити?
Знайд ть с мейного л каря, якому ви дов ряєте
Пригадайте, чи укладали ви декларац ю з с мейним л карем.
Якщо н — познайомтесь з л карем у найближчому л кувальному заклад .
Якщо так, то онов ть контакт з своїм с мейним л карем. Д знайтесь граф к його
роботи, чи можна з ним зв’язатися у неробочий час як.

Одягайте маску в громадських м сцях
Нос ть маску правильно! Верхн й край маски має знаходиться на нос , а нижн й —
п д нижньою щелепою.
Маска повинна бути т льки ваша власна, суха та чиста.
Багаторазов та маски з тканини можна прати звичайним порошком, у машинц
чи вручну. Сушити на пов тр .

Мийте руки
П сля в дв дування громадських м сць та прогулянки на вулиц .
Перед тим, як одягати та зн мати маску.
Не торкайтесь обличчя брудними руками, а також навч ть цього ваших д тей.

Не в дв дуйте масов заходи
Якщо не впевнен , що в дстань м ж учасниками буде 1,5 метри, прим щення
буде пост йно пров трюватися та вс будуть у масках.
Якщо у вас або у ваших р дних є важк або хрон чн захворювання — варто
м н м зувати контакти з людьми.

При кашл та чханн прикривайте рот згином руки чи
одноразовою серветкою
Зроб ть додатков щеплення
Порадьтесь з вашим с мейним л карем щодо додаткових щеплень, наприклад,
в д грипу та пневмококу.

декана школи медсестринства Університету Джорджа
Вашингтона Памели Р. Джефріес, PhD, RN, FAAN, ANEF.

Сесія SESAM «Еволюція, основи та
майбутнє симуляційного навчання»
Якщо ви запроваджуєте або розвиваєте симуляційне
навчання у вашому ЗВО й хотіли б перейняти досвід
іноземних колег, нові ідеї й можливості симуляційного
навчання, особливо в умовах пандемічної реальності, то
можете звернутись до презентації «Еволюція, основи
та майбутнє симуляційного навчання», професорки,

Презентація включає стратегії, доказову основу для
використання та найкращі практики запровадження
симуляційного навчання в програми підготовки
медиків, а також огляд майбутнього використання та
траєкторії розвитку симуляційного навчання клінічним
дисциплінам. Через глобальну пандемію з’явилася
потреба у використанні віртуальних клінічних моделей,
тому під час презентації відбувається демонстрація
використання віртуальних методів симуляційної
медицини!
Переглянути презентацію можна тут:
https://www.youtube.com/
watch?v=o0GFYz7-CYk
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«БЮДЖЕТНИЙ ПРОСТІР ДЛЯ СИСТЕМИ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»
ВІД ВСЕСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
В Україні відбувається постійний
діалог
щодо
збільшення
фінансування охорони здоров’я.
Це складне завдання в сучасному
макрофіскальному
контексті,
який у всьому світі затьмарений
коронавірусною
хворобою
(COVID-19).
Державні
витрати
України на охорону здоров’я у
2019 році становили 3,2% від ВВП.
Цей показник значно нижчий від
наших
центральноєвропейських
сусідів (ОЕСР, 2020). Глобальна
пандемія вказала на слабкі місця
системи охорони здоров’я та
продемонструвала
можливості
ресурсного забезпечення. Попри
задекларовану
політичну
волю
до пошуку додаткових ресурсів
для охорони здоров’я, у часи
макрофіскальної кризи її реалізація
залишається політичним і технічним

викликом. Хочемо поділитися з вами
програмним документом авторства
Юрія Джигира, Еліни Далє і Хелен
Барруа, який висвітлює потенційний
бюджетний простір для охорони
здоров’я в Україні, а також дає
рекомендації
щодо
збільшення

цього простору в середньостроковій
перспективі. Звіт можна переглянути
за покликанням:
https://bit.ly/33Ta5FP
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Керівниця проєктного офісу:

Др. Тетяна Степурко
tetiana.stepurko@mededu.org.ua

Лідер проєкту:

Мартін Рааб, керівник відділу
Швейцарський центр міжнародного здоров’я, Швейцарський інститут тропічного і
громадського здоров’я
Swiss Tropical and Public Health Institute
(Swiss TPH)
Socinstrasse 57, 4051 Basel, Switzerland
martin.raab@swisstph.ch

Контакти офісу в м. Київ:

вул. Лютеранська, 6Б, кв. 43,
01001 Київ, Україна

Телефон:

+380 44 384 10 09

http://mededu.org.ua/

http://www.facebook.com/
MedEduUkraine/

https://www.youtube.
com/channel/
UCuzomB6fdx05qaGhdXiyfGg

Проєкт фінансується Швейцарською агенцією розвитку та співробітництва. Погляди й ідеї, представлені в
цьому документі, належать автору(-ам) і не обов’язково відображають погляди Швейцарської агенції розвитку
та співробітництва.

