Офіційні сторінки, новини, коментарі

МОЗ створює мобільні групи експертів із закупівель
препаратів, що запобігають COVID
Нещодавно МОЗ України оприлюднило інформацію, що з метою забезпечення роботи постійної робочої групи
МОЗ України з питань профільного супроводу державних закупівель (далі — група експертів) буде створена
група фахівців, які залучатимуться до роботи Групи експертів за напрямом «Лікарські засоби та імунобіологічні
препарати для запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої SARS-CoV-2».
Вимоги до кандидатів такі:
• повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Фармація» або «Медицина» та наявність спеціальності, що відповідає напряму роботи групи експертів, а
також стаж роботи за фахом не менше 3 років або повна
вища освіта (спеціаліст, магістр), стаж роботи за фахом,
що відповідає напряму роботи групи експертів не менше
3 років та виконання посадових обов’язків, безпосередньо
пов’язаних з напрямом роботи групи експертів (зазначається в резюме);
• досвід оцінки порівняльної ефективності (результативності),
безпеки та економічної доцільності лікарських засобів,
медичних виробів і допоміжних засобів до них, який може
бути підтверджено, зокрема, попереднім досвідом участі
в закупівлях лікарських засобів, медичних виробів, допоміжних засобів до них та/або проходженням відповідного навчання (зазначається в резюме);
• володіння англійською мовою на рівні, достатньому для
опрацювання матеріалів, що необхідні для ухвалення рішень
за напрямом роботи групи експертів, буде перевагою
(зазначається в резюме);
• надання згоди на обробку персональних даних тощо.

Як представникам інституту громадянського суспільства (далі
– ІГС) кандидатам рекомендується зважати на подання до МОЗ
заяви у довільній формі, підписаної уповноваженою особою
керівного органу ІГС, до якої рекомендується додавати:
• рішення, ухвалене в порядку, встановленому статутними
документами ІГС, про делегування для участі у відповідній
групі експертів;
• резюме;
• витяг із статуту (положення) ІГС щодо цілей і завдань його
діяльності, засвідчені в установленому порядку;
• інформацію про результати діяльності ІГС, що включає: річний
звіт та/або відомості про проведені заходи та/або реалізовані
проекти та/або виконані програми та/або друковані видання;
• наявну інформацію про джерела та розмір отриманого
фінансування за останні три роки за підписом керівника
організації (у довільній формі);
• згоду на обробку персональних даних тощо.
Документація із письмовим підтвердженням відповідності
зазначеним вище критеріям складається українською мовою. Усі
документи слід надсилати на адресу МОЗ.
Підготовлено ТОВ «Медікс груп»

МОЗ пропонує затвердити Порядок розробки
галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я
На сайті МОЗ України для громадського обговорення оприлюднено проект постанови КМУ, яким пропонується
затвердити Порядок розробки галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я (далі – Порядок). Порядок визначає
види, механізм і послідовність розробки галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я з метою забезпечення якості,
безпеки, доступності та ефективності медичної допомоги на засадах доказової медицини. Його дія поширюватиметься
на надавачів медичної і фармацевтичної допомоги, зокрема фізичних осіб – підприємців, які провадять господарську
діяльність з медичної практики, заклади охорони здоров’я, наукові установи, заклади вищої освіти, а також осіб, яким
надається медична допомога.
Порядком серед іншого затверджуються такі поняття, як «протокол фармацевтичного обслуговування», «фармацевтична практика», «фармацевтичне обслуговування». Зокрема, протокол
«фармацевтичного обслуговування» визначено як опис процесу
фармацевтичного обслуговування, який розробляється на основі галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я з урахуванням
клінічних настанов і можливостей системи охорони здоров’я й
може бути уніфікованим або локальним.
Згідно з Порядком розробки галузевих стандартів у сфері
охорони здоров’я здійснюється на основі принципів:
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• наступництва та безперервності надання медичної допомоги та фармацевтичного обслуговування;
• координації втручань і процедур;
• сприяння безперервній професійній освіті та високому рівню
професійної майстерності медичних, фармацевтичних та
інших працівників у сфері охорони здоров’я;
• захисту прав пацієнтів і підтримки їх потреб, зумовлених
розладами здоров’я;
• забезпечення здорових і безпечних умов праці;
• обґрунтування вартості медичних послуг, лікарських засобів

