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Скорочення 
 
ГРДУ Гіперактивний розлад з дефіцитом уваги  

C.I.C Компанія інтересів громади (Community Interest Company, С.І.С.)1 

ПСПЗДП  Послуги з охорони психічного здоров’я для дітей та підлітків (CAMHS 

– Child and Adolescent Mental Health Services) 

КПТ Когнітивно-поведінкова терапія  

КПОІ Конвенція про права осіб з інвалідністю/непрацездатністю (Convention on 

the Rights of Persons with Disabilities - CRPD) 

ДОЗ Департамент Охорони Здоров’я  

ЄС Європейський Союз  

ВВП Внутрішній Валовий Продукт  

ГІП Глобальна ініціатива в психіатрії (GIP –  Global Initiative in Psychiatry) 

ПДПТ Покращення доступності психологічних терапій (IAPT - Improving Access to 

Psychological Therapies) 

ICPC-2 Міжнародна класифікація первинної допомоги, Друге видання (ICPC-2 

International Classification of Primary Care, Second edition)  

ЛКВП Локальна команда впровадження проекту (LIT- Local Implementation Team) 

MH4U  Психічне здоров’я для України (Mental Health for Ukraine) 

mhGAP Програма дій з усунення прогалин в охороні психічного здоров’я (Mental 

Health Gap Action Programme) 

НУО   Неурядова Організація 

NHS Національна служба здоров'я (стосується Національної служби охорони 

здоров'я Об’єднаного Королівства) 

NICE Національний інститут клінічної досконалості 

NIMHE Національний Інститут Психічного Здоров’я Англії 

НПМО 2 Національна програма медичного обслуговування ( NSF, National service 

frameworks) 

РМ+ Програма «Управління Проблемами Плюс» (Problem Management Plus)  

ЗПГ Залучення Пацієнтів і Громадськості (РРІ, Patient and Public Involvement) 

ШАРС Швейцарська агенція розвитку та співробітництва (SDC Swiss Agency for 

Development and Cooperation) 

ОК Об’єднане Королівство 

ЮНІСЕФ Дитячий Фонд Організації Об’єднаних Націй 

ВООЗ Всесвітня Організація Охорони Здоров’я 

 

  

                                                           
 

1
 С.І.С – Community Interest Company -  Компанія інтерсів громади - одна з форм соціального підприємтва 

у Великобританії.  
2
 Національна програма медичного обслуговування (NSF, National service frameworks ) - це довгострокові 

стратегії покращення конкретних сфер допомоги, які встановлюють національні стандарти, визначають 
ключові втручання та встановлюють узгоджені терміни впровадження. Національні правила існують для 
усіх сфер медичної допомоги –  захворювання судин, допомога дітям, психічне здоровя, діабет та інші. 
https://web.archive.org/web/20081118173739/http://www.dh.gov.uk/en/Healthcare/NationalServiceFramew
orks/Mentalhealth/index.htm  

https://web.archive.org/web/20081118173739/http:/www.dh.gov.uk/en/Healthcare/NationalServiceFrameworks/Mentalhealth/index.htm
https://web.archive.org/web/20081118173739/http:/www.dh.gov.uk/en/Healthcare/NationalServiceFrameworks/Mentalhealth/index.htm
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Резюме  
Україна – це країна на перехідному етапі, в якій відбуваються зміни на всіх рівнях 

управління та у суспільстві. В рамках поточної реформи системи охорони психічного 

здоров’я, у співпраці зі Швейцарською агенцією розвитку та співробітництва було 

створено проект Психічне Здоров’я для України (Mental Health for Ukraine (MH4U)) з 

метою підтримки та сприяння покращенню якості допомоги та підтримки психічного 

здоров’я в Україні. 

Оскільки один з трьох українців в певний момент свого життя страждає від 

проблем з психічним здоров’ям, існує висока потреба в допомозі та підтримці. Ця 

потреба пов’язана зі спадщиною великих психіатричних установ і високим рівнем 

стигматизації та дискримінації, з якими щодня стикаються люди з проблемами 

психічного здоров’я. 

Цілі 
 

Системний огляд, здійснений компанією Implemental Worldwide, проводився у  

Львівській області та мав на меті сприяти розвитку пілотного проекту для вровадження 

більш децентралізованого, орієнтованого на пацієнта підходу, та на розвиток служб в 

громадах.  

 

Розробка пілотної програми у Львівській області 
 

Відповідно до 5 основних принципів, які стоять за цілями цього проекту, реформа 

повинна: 

1. Забезпечення доступності якісної, базованої на доказах, допомоги в сфері 
психічного здоров’я  

2. Підвищення можливостей3 та вмінь самодопомоги для людей, які мають 
проблеми з психічним здоров’ям 

3. Залучення та сприяння особам, які опікуються людьми з психічними 
розладами, в наданні їм допомоги та підтримки 

4. Сприяння розробці механізмів, які дозволяють здійснювати моніторинг  
(і покращення) якості допомоги 

5. Сприяння зниженню рівня стигми та дискримінації щодо проблем психічного 
здоров'я 

 
Команда проекту Психічне Здоров’я для України (MH4U) вважає своїм обов’язком 

співпрацювати із ключовими зацікавленими сторонами у Львівський області для 
розробки плану реалізації пілотного проекту. Цей процес почався завдяки можливості 
обговорення в рамках візиту в січні 2019 року і з того часу продовжився  як 
індивідуальними, так і груповими дискусіями. 

 

                                                           
 

3
 Англійськоюю мовою принцип звучить «Enhance the empowerment and self-care capacity of people 

experiencing mental health problems». Згідно виначення ВООЗ empowerment in mental health – це процес 
взяття під контроль та відповідальність за дії, які можуть і мають потенціал призвести до реалізації 
спроможності. Це поняття включає чотири аспекти: 1. впевненість у собі; 2. участь у прийнятті рішень;  3. 
гідність та повага; 4. приналежність та внесок у ширшу спільноту. User empowerment in mental health – a 
statement by the WHO Regional Office for Europe, WHO 2010 
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Головною метою початкової фази є визначити пріоритетні заходи, що 
сприятимуть розвитку спроможностей системи охорони психічного здоров’я протягом 
проведення більш масштабних урядових реформ в Україні. Такі заходи включають 
сприяння процесу поширення знань про кращі практики та визначення можливостей 
для подальшого апробування та розвитку існуючої місцевої інноваційної практики. 

 
Розробка пілотної програми – це складний процес, оскільки існує багато різних 

точок зору. Команда проекту Психічне Здоров’я для України (MH4U) має на меті 
підтримати об’єднання ключових зацікавлених сторін, узгодження пріоритетів і взяття 
колективної відповідальності за розвиток та впровадження програми змін. 
Рекомендації, викладені в цьому звіті, можуть використовуватися як інструкція для 
розробки плану впровадження. Його застосування на практиці вимагатиме часу та 
відданості місцевих зацікавлених сторін. 
 

Очікується, що роль зацікавлених сторін у цьому процесі буде високо оцінено і 
що їхні організації-роботодавці ставитимуться до часу, витраченого на підтримку цих 
розробок, як до важливого внеску у масштабніші зміни системи в Україні. 
 

Методологія огляду  
  

Під час двох візитів, було проведено консультації з різними зацікавленими 

сторонами з усієї системи, включаючи сферу соціальної допомоги, громадські 

організації (ГО) і наявні служби охорони психічного здоров’я. Метою візитів було 

зрозуміти, як надаються послуги зараз, визначити сильні і слабкі сторони системи та 

майбутні пріоритети для розвитку. 

Думки зацікавлених сторін були згруповані у шість ключових тем, які було 

використано для створення десяти рекомендацій, що допоможуть формувати фазу 

впровадження проекту Психічне Здоров’я для України (MH4U).  Акцент зроблено на 

налагодженні співпраці і досягненні консенсусу (згоди) серед наявних організацій, що 

надають послуги. 

З метою стимулювання ідей щодо подальших кроків у реалізації цих 

рекомендацій, разом з додатковими вказівками щодо їх впровадження, у звіті 

надаються приклади кращих практики та методів роботи з інших міжнародних програм 

реформування.  

Теми та рекомендації зацікавлених сторін 
 

Багато зацікавлених сторін в Львівській області бачать можливості, пов’язані з 

реформами охорони здоров’я, і, скориставшись шансом, вже розробили стратегічні 

плани. Всі надавачі послуг мають цінний досвід і навички, котрі відіграватимуть 

важливу роль у реформованій системі. 

Децентралізація та місцеве планування   
 

Завдяки зацікавленим сторонам, котрі узгоджують пріоритети і плани на місцях, 

існує можливість вивчити галузевий / регіональний підхід в контексті більш 

масштабного процесу децентралізації. 

Рекомендація 1: : Розробити організаційні структури, які дозволять людям збиратися 

разом та брати на себе колективну відповідальність за планування системи для 
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Львівської області (наприклад, місцева команда впровадження)  

Рекомендація 2: Місцева команда впровадження повинна визначити пріоритетні 

напрямки розвитку відповідно до місцевих потреб 

Залучення зацікавлених сторін 
 

Люди вмотивовані перспективами змін, тому хочуть зробити свій внесок у 

реформи. Проект Психічне Здоров’я для України (MH4U) надасть можливість залучити 

різні зацікавлені сторони, він сприятиме та підтримуватиме заохочення та залучення 

пацієнтів і громадськості. 

Рекомендація 3: Сприяти залученню широкого кола зацікавлених сторін і їх активній 

участі в плануванні системи охорони психічного здоров'я у Львівській області 

Розвиток лідерства  
 

Важливо визначити та підтримати «агентів змін». Це включає надання відповідної  
методології та практичних інструментів для підтримки процесу змін. Необхідно 
забезпечити підтримку як формальним лідерам, таким як професіонали в сфері 
охорони здоров’я – управлінці, так і неформальним лідерам, таким як громадські 
організації та члени громад. 
 
Рекомендація 4: Розвивати програми розвитку лідерських навичок та допомагати 

лідерам відігравати ключову роль у формуванні послуг   

Рекомендація 5: Забезпечити надавачів послуг навчанням (тренінги), щоб підтримати 

їх в процесі трансформації та в організаційному розвитку 

Розробка нової сучасної моделі охорони психічного 
здоров'я 
 

Запропоновані зміни до системи охорони психічного здоров’я повинні повною 

мірою використовувати міжнародну доказову базу і доступ до міжнародних керівництв, 

а також реагувати на зміни фінансування та розвиток інформаційних систем охорони 

здоров’я. 

Рекомендація 6: Використовувати можливості впливати на розвиток нових моделей 

послуг в сфері психічного здоров’я, як частини впровадження реформи охорони 

здоров’я 

Рекомендація 7: Розробити місцеві «маршрути пацієнта», з впровадженням цілей та 

ключових елементів надання допомоги, відповідно до науково-доказових втручань, 

мультидисциплінарних протоколів та практичних рекомендацій для фахівців   

Рекомендація 8: Переглянути, реорганізувати та перерозподілити наявні ресурси в 

сфері психічного здоров’я для розвитку послуг в громадах та покращення існуючих 

служб в лікарнях 

 

 



7 
 
 

 

Задоволення потреб психічного здоров’я окремих груп 
населення 
 

Сучасні системи охорони психічного здоров’я спрямовані на виявлення та 

задоволення потреб конкретних груп людей, для яких вони створені. Наприклад, 

фокусуючись на підході, базованому на періодах життя (діти, підлітки, дорослі, люди 

старшого віку) або на виявленні вразливих груп. Також можна брати до уваги 

взаємозв'язок між фізичним і психічним здоров'ям. Незважаючи на те, що послуги 

служб психічного здоров’я для дітей та підлітків (CAMHS) у даний час фрагментовані, 

все ж існують деякі приклади інноваційних методів роботи у Львівській області, які 

будуть мати користь від подальшого розвитку. 

Рекомендація 9: Розробити спеціальну програму роботи служби психічного здоров’я 

для дітей та підлітків (CAMHS) у рамках пілотної програми для сприяння (промоції) та 

підтримки психічного здоров’я та благополуччя дітей, підлітків та їх сімей 

Підвищення професійного рівня працівників охорони 

психічного здоров’я (ОПЗ)  

Освітні програми та програми професійної підготовки є пріоритетними, адже 

визначають професійні компетенції та акредитацію для задоволення вимог системи 

охорони психічного здоров’я в громаді. 

Рекомендація 10: Сприяти навчанню та професійному розвитку персоналу сфери 

охорони психічного здоров’я, а також визначити можливості для розвитку місцевого 

потенціалу   

Висновки з другого візиту  

Загальниий висновок після другого візиту демонструє, що рекомендації, які 

викладені у звіті висвітлюють усі сфери, які необхідно розвивати у плані впровадження 

проекту. Окрім цього, важливо продовжувати співпрацю із зацікавленими сторонами 

для того, щоб проект MH4U  зосередився на підтримці розвику спроможності ключових 

осіб в процесі реформи психічного здоров’я.  

Огляд кращих практик  
 

У огляді наведено приклади міжнародних кращих практики та аналіз конкретних 

прикладів з усього світу, а також з України. У ньому подано важливі приклади, які були 

здійснені в інших програмах реформ сфери психічного здоров’я, включаючи: 

● Підхід збалансованої допомоги (balanced care approach) – це модель, яка 

адаптована з досвіду розвитку систем по всьому світу. Він описує відповідний 

баланс різних типів послуг охорони психічного здоров’я і може 

використовуватися для того, щоб сприяти створенню більш децентралізованої і 

орієнтованої на громади системи.  

● Реалізацію Національної програми послуг в сфері психічного здоров’я (National 

Service Framework for Mental Health) в Англії було проведене місцевими 

командами впровадження, які використовували національні керівництва і плани 
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послуг для розвитку і втілення локальних планів, з метою збільшення 

доступності допомоги, базованої в громадах. 

● Успіхи і виклики, з якими довелося зіткнутися під час розробки базованої в 

громадах допомоги у Литві, включно з підготовкою мультидисциплінарних 

команд і необхідністю залучення в процес всіх зацікавлених сторін, в тому числі 

отримувачів послуг і медичних працівників. 

● Оцінювання  програми деінституціоналізації «Psychargos» в Греції, яка показала 

обмеженості фрагментованої системи надання послуг і централізованого 

підходу до формування стратегій і планування, а також необхідність належного 

контролю та оцінювання. 

● Можливості подальшого розвитку уже існуючих місцевих моделей послуг, які 

вже включають інноваційні методи роботи, наприклад, вивчення досвіду Клініки 

Дружньої до Молоді – «Діалог». 

● Дослідження інших прикладів, пов’язаних з окремими аспектами, які є частиною 

цих рекомендацій, таких як розвиток компетенцій лідерів, інтеграція допомоги в 

різні служби та розвиток послуг в громадах, розвиток навичок та компетенцій 

персоналу. 

 

Розробка плану пілотної програми MH4U 
 

Ці рекомендації створені для пілотної програми, з метою сприяння розробці 
плану впровадження. У цьому розділі звіту подаються пропозиції щодо процесів, які 
сприятимуть розробці місцевого плану, виконанню рекомендацій та досягненню цілей 
програми. 

У рекомендаціях включено інформацію про те, як можуть бути організовані 
послуги, роль національних планів надання послуг та допоміжні керівництва, а також 
зроблено акцент на «маршруті» користувачів послуг. Також надана інформація щодо 
того, як працювати спільно над програмою розвитку та можливими ризиками, 
пов'язаними з впровадженням. 

У звіті пропонується, що реалізація цих планів покращиться, якщо будуть 

враховані такі аспекти трансформації: 

● Системний підхід і гарантія того, що у процесі розробки нових послуг, необхідно 

привернути  достатню увагу до вже існуючих послуг, з метою забезпечення 

належної якості допомоги.  

 

● Зміна в культурі і впровадження наукових принципів, щоб забезпечити 

узгоджене бачення розвитку і цінностей щодо будь-яких змін системи та шляхів 

їх впровадження. 

 

● Співпраця та партнерство, що є основою успішного розвитку послуг шляхом 

об’єднання зацікавлених сторін. 

 

● Лідерство, організованість та управлінські компетенції необхідні для об’єднання 

зацікавлених сторін та ефективного обговорення змін.  

 

● Створення компетентних груп в державних структурах, які сприятимуть аудиту і 

плекатимуть сприятливе для розвитку і навчання середовище. 
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● Управління проектами і необхідність ставити реалістичні цілі в прийнятні 

терміни, а також контроль для забезпечення досягнення цих цілей. 

Насамкінець, «Львівський огляд» – це один із елементів всеохоплюючої програми 

MH4U, який інформуватиме, і отримуватиме інформацію про інші напрямки роботи.  

Рекомендації, подані у звіті, будуть розглянуті командою проекту Психічне Здоров’я 

для України (MH4U) і місцевими зацікавленими сторонами, і пізніше будуть використані  

у плані впровадження пілотного проекту у Львівський області. 
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Вступ 
 

Цей огляд системи є частиною початкового етапу проекту Психічного здоров’я 

для України (MH4U), що фінансується Швейцарською агенцією розвитку та 

співробітництва (SDC), призначений для того, щоб допомогти Українському Уряду із 

запропонованою Стратегією Національного Психічного Здоров’я. Його провів 

консорціум, який очолює GFA Consulting Group GmbH, разом з міжнародними 

партнерами: Implemental Worldwide C.I.C., Психіатричною Лікарнею Цюріхського 

Університету і національним партнером по впровадженню – Українським Католицьким 

Університетом у Львові. 

Консорціум підтримує представників урядових структур, професіоналів у сфері 

охорони здоров’я і щонайважливіше людей, які живуть з проблемами психічного 

здоров’я та їхні сім’ї, з метою побудови доступнішої системи охорони психічного 

здоров’я, котра надаватиме допомогу кращої якості і підтримуватиме людей в 

громадах.  

Мета проекту MH4U 

Покращення якості та доступності допомоги та психосоціальної підтримки для людей із 

психічними розладами в Україні 

Результат 1 Результат  2 Результат  3 

Національні та регіональні 

органи влади керуються 

відповідними нормативами, 

інституційною підтримкою, 

проявляють лідерство та 

здійснюють координацію 

створення послуго охорони 

психічного здоров’я в 

громаді  

Служби у сфері психічного 

здоров’я надають доступні 

науково-обгрунтовані 

послуги,   відбувається 

координація між різними 

секторами та рівнями 

надання допомоги 

 

Українці більше обізнані 

щодо способів запобігання 

проблемам з психічним 

здоров’ям та більш відкриті 

до використання послуг у 

сфері психічного здоров’я  

 

Хоча й існує частковий збіг з компонентом 1, у центрі уваги цього огляду системи 

є інформування та підтримка проекту MH4U щодо досягнення компоненту 2, головною 

метою якого є демонстрація доказів, а також пілотного проекту щодо користі більш 

децентралізованого підходу, орієнтованого на пацієнта та базованого в громадах. 

Результати можуть бути використані як зразок для подальшого розвитку української 

системи охорони психічного здоров'я. Львівську область було обрано для цього 

пілотного проекту.  

За цілями цього проекту стоять 5 керівних принципів: 

1. Забезпечення доступності якісної, базованої на доказах, допомоги в сфері 
психічного здоров’я  

2. Підвищення можливостей та вмінь самодопомоги для людей, які мають 

проблеми з психічним здоров’ям 

3. Залучення та сприяння особам, які опікуються людьми з психічними 
розладами в наданні їм допомоги та підтримки 

4. Сприяння розробці механізмів, які дозволяють здійснювати моніторинг (і 
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покращення) якості допомоги 

5. Сприяння зниженню рівня стигми та дискримінації щодо проблем психічного 

здоров'я 

 
Цей огляд системи не проводився ізольовано. Він грунтується на зусиллях, які уряд 

докладає для реформування системи охорони психічного здоров'я в Україні, та на 

іншій роботі міжнародних партнерів та організацій в Україні, включаючи вичерпний і 

всебічний аналіз ситуації, проведений Групою Світового Банку та Міжнародним 

медичним корпусом, який викладено у звіті «Психічне здоров'я на перехідному етапі» 

[1]. Інші програми, що зараз тривають, включають розвиток спроможностей у 

діагностиці та веденні психічних розладів у неспеціалізованих медичних службах 

Всесвітньою організацією охорони здоров'я за допомогою програми mhGAP. 

У даному огляді вивчалися бачення національних та місцевих органів влади, разом з 

позиціями зацікавлених сторін, для того, щоб оцінити систему та сформулювати 

рекомендації щодо етапу впровадження та підтримки поточних реформ. Він 

ґрунтується на методології, яка робить сильний акцент на взаємодії з різними 

зацікавленими сторонами в межах системи: від постачальників послуг охорони 

психічного здоров'я та користувачів, до соціальної допомоги та НУО. 

У рамках цього огляду системи команда Implemental відвідала Львівську область 

протягом п'яти денного періоду і працювала разом з більшою командою MH4U. Цей 

звіт синтезує думки, почуті під час цього візиту, разом з іншою відповідною 

інформацією з інших місцевих та міжнародних джерел для того, щоб скласти ряд 

практичних рекомендацій. У цьому звіті зафіксовано основні теми, сформовані під час 

зустрічей зацікавлених сторін. 

 

Контекст 
 

Проект MH4U здійснюється з урахуванням культури, історії та організаційних 
особливостей в України. Україна була частиною Радянського Союзу, до його розпаду в 
1991 році.  З часу здобуття незалежності ВВП України збільшився з  22,193 млн. дол. 
США в 1992 році до 112,154 млн. дол. США у 2017 році. В країні спостерігалась  
політична нестабільність, анексія Криму Росією 18 березня 2014 року та військовий 
конфлікт на Сході, що на даний час характеризується постійними серіями чергування 
припинення вогню та поновлення бойових дій. З цього часу економічне зростання 
призупинилося, а валюта послабилася. Ці події створили значні виклики, включаючи 
скорочення економіки до 9,8% у 2015 році. Це вплинуло на бюджет Національної 
охорони здоров'я, який зменшився з 3,75% від ВВП у 2013 році до 2,85% у 2016 році, 
що є суттєвою зміною у реальному вимірі. 
Незважаючи на таку економічну та політичну нестабільність, Україна - це країна на 

перехідному етапі, яка зазнає трансформацій в багатьох аспектах свого суспільства. 

Система охорони здоров'я не є винятком для реформ і в даний час переживає 

фінансові, системні та структурні зміни, що віддалять її від спадщини планової системи 

охорони здоров'я Семашко [2]. Існує давня проблема із системою охорони психічного 

здоров'я [3], яка зараз також перебуває на стадії реформування. Зосереджуючись на 

програмі децентралізації та інтеграції, вона спрямована на підвищення досяжності та 

доступності допомоги в Україні. Хоча в попередні роки було досягнуто прогресу, 

важливо визнати, що в українському суспільстві існує скептицизм щодо цих реформ, 

особливо в сфері охорони здоров'я4. 
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Надання психіатричної допомоги в Україні регулюється Законом «Про психіатричну 

допомогу», який встановлює вимоги щодо надання допомоги, та вимоги щодо захисту 

осіб, які мають проблеми з психічним здоров'ям, але він не охоплює надання 

психосоціальної допомоги. Україна також ратифікувала Конвенцію про права осіб з 

інвалідністю (КПОІ, CRPD) - ключовй документ для людей, які живуть з проблемами 

психічного здоров'я. Також визнано, що зміни законодавства для того, аби привести 

його у відповідність до КПОІ, є необхідні.   

Незважаючи на те, що оцінки різняться і до сьогодні відсутні епідеміологічні дані, 

приблизно 1 з 3 українців відчувають принаймні одну проблему з психічним здоров'ям 

протягом свого життя. Депресія переважає в Україні (6%), як і розлади, спричинені 

вживанням алкоголю (~ 5%). Тривожні розлади менш поширені (~ 3%) [5]. Загалом, є 

більше чоловіків з розладами, спричиненими вживанням алкоголю і ПТСР, в той час як 

серед жінок більш поширені депресія і тривожні розлади [5]. Хоча тяжкі проблеми 

психічного здоров'я є менш поширеними, вони можуть мати великий вплив на людей, 

що від них страждають, і на їх оточення. На Рисунку 1 наведені ці дані в контексті 

регіону. Цей звіт зосереджується на пілотній програмі MH4U - проекті, що також бере 

до уваги потреби психічного здоров'я людей, які постраждали від конфлікту на сході. 

 

Рівень поширеності Україна 

Середній 

показник 

ЄС 

Грузія Литва Польща 
Російська 

Федерація 

Депресивні розлади 

(всі вікові групи) 

всього  

6.31 5.02 4.96 3.90 5.01 5.51 

Чоловіки 5 4.12 4.23 3.00 4.44 4.32 

Жінки 7.39 5.85 5.62 4.65 5.64 6.49 

Тривожні розлади (всі 

вікові групи)  
3.18 4.89 3.46 3.17 3.88 3.12 

Чоловіки 2.45 3.29 2.61 2.46 2.81 2.41 

Жінки 3.78 6.36 4.22 3.76 4.85 3.71 

 

 

У ширшому контексті України існують підвищені фактори ризику для психічного 

здоров'я та благополуччя населення. Конфлікт на сході поєднується з іншими 

соціальними детермінантами, такими як бідність, безробіття та стрес у зв'язку з 

конфліктом. Зокрема, у Львівській області внутрішньо переміщені особи стикаються з 

втратою стабільності, сімейними конфліктами, поганим доступом до медичних послуг 

та ліків. Також, як фактор ризику, були виявлені небезпечні для життя події [1].  

У системі охорони здоров'я існують виклики, які включають низьку якість освіти, 

біомедичну спрямованість допомоги, відсутність допомоги в громаді та невідповідне 

надання послуг сільському населенню, оскільки догляд зосереджується у містах. 

Загалом, у суспільстві та серед медичних працівників бракує знань і розуміння про 

охорону психічного здоров'я. В сфері первинної медичної допомоги в даний час мало 

можливостей для ведення поширених проблем психічного здоров'я; це може свідчити 

про те, що деякі розлади здоров'я в Україні зараз недіагностовані.  

Існує високий рівень стигматизації щодо осіб з проблемами з психічним здоров'ям, як з 

поширениими проблемами, такими як депресія [6], так і з важкими – такими, як 

Рисунок 1. Поширеність проблем психічного здоров'я в Україні та регіоні [1] 
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шизофренія [7]. Діагноз психічного розладу може вплинути на здатність людини 

отримати роботу або навіть керувати автомобілем. Високий рівень стигматизації та 

упередження щодо надання послуг з охорони психічного здоров'я стають значними 

перешкодами для діагностики та лікування, і необхідно вирішити проблеми пов'язані з 

цими перешкодами. Ці перешкоди у отриманні допомоги особливо важливі, оскільки 

самогубство є однією з головних причин смерті в Україні, а рівень смертності від 

самогубства складає 22.4 на 100,000 - він близький до тих, які існують в країнах, що 

колись були членами Радянського Союзу, в регіоні [8].       

Незважаючи на економічні та системні виклики, інвестиції в психічне здоров'я мають 

економічний сенс. Група Світового банку надала попередню оцінку очікуваних витрат і 

вигод, дійшовши висновку, що за кожен 1 долар США, інвестований у розширення  

надання допомоги людям з поширеними психічними проблемами, буде отримано 2 

долари США у вигляді відновленого здоров'я та продуктивності [1].  

 

Реформа охорони психічного здоров’я 
 

Протягом останніх десятиліть у багатьох країнах відбувалося реформування послуг у 

сфері психічного здоров’я для того, щоб забезпечити доступність допомоги, вищі 

стандарти допомоги, водночас, дозволяючи людям залишатися частиною громади, в 

якій вони живуть та робити свій внесок у суспільство. Існує багато підходів, що стоять 

за цими змінами. Наприклад, підхід, що ґрунтується на правах, котрий зосереджується 

на взаємозв'язку між психічним здоров'ям і правами людини [9], чи особистісно-

орієнтована допомога [10]. Всі ці підходи пропонують розуміння суті того, як поліпшити 

послуги або допомогти розвинути їх відповідно до певної системи. Цей огляд системи 

стосується багатьох з цих підходів, але основна увага буде зосереджена на принципах 

підходу, що базується в громаді і використовує модель збалансованої допомоги, як 

орієнтиру для структури системи. 

Реформи охорони здоров'я в Україні зараз добре реалізуються, а структурні зміни вже 

були застосовані до системи первинної медичної допомоги. Заклади первинної 

медичної допомоги Міністерства охорони здоров'я зараз функціонують як окремі 

практики, і більше 50% українських громадян підписали декларації з сімейними 

лікарями [11]. Зараз реалізується вдосконалення програми навчання, за допомогою 

програми mhGAP, а також прийняття інструментів, таких як ICPC-2. 

Протягом останніх кількох років державні та регіональні органи влади взяли на себе 

публічне зобов'язання реформувати систему охорони психічного здоров'я.  Це 

дозволить провести реорганізацію надання допомоги у сфері охорони психічного 

здоров'я та системи винагородження надавачів послуг. Також існують дискусії, щодо 

внесення змін до законодавства, яке стосується охорони психічного здоров'я,  

Концепція розвитку охорони психічного здоров'я в Україні на період до 2030 року була 

схвалена у 2017 році, а проект плану дій перебуває в роботі. Хоча реформа і 

реалізується, та все ж необхідно забезпечити якість медичної допомоги як в нових, так 

і в уже існуючих службах. 

Аналогічно, система ітернатів, які зараз ізолюють багатьох людей в Україні від 

суспільства, не відповідає КПОІ, також підлягає перегляду для того, щоб допомогти 

перевести таку допомогу на послуги, базовані в громаді [12]. Будь-яка реформа 

системи охорони психічного здоров'я повинна враховувати права людини в установах, 
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що надають соціальну допомогу, та вплив, який поточна система має на соціальну 

інтеграцію, житло та змістовну зайнятість. Ця ситуація повинна розглядатися як з 

моральної точки зору, так і з позиції впливу, який вона має на одужання людей  з 

психічними розладами. Судячи з досвіду отриманого під час реформ послуг охорони 

психічного здоров'я в лікарнях, що проводилися в усьому світі, Україна має хороші 

можливості для прийняття відповідних кроків, спрямованих на покращення доступності 

та покращення якості медичної допомоги людям, які мають проблеми з психічним 

здоров'ям, та їх сім'ям. 

Наразі модель фінансування охорони психічного здоров'я базується на кількості ліжок. 

В реформах необхідно запровадити пакет послуг для пацієнтів, коли фінансування 

йтиме за пацієнтом, який матиме вибір місця, де він чи вона хочуть лікуватися. 

Постачальникам більше не будуть платити за кількість ліжок, а за послуги, які вони 

надають. 

Наявні надавачі послуг стануть комунальними некомерційними підприємствами і 

матимуть право вільно визначати стратегію та розробляти відповідний план роботи. Це 

є суттєвою зміною, оскільки забезпечує гнучкість для того, щоб працювати більш 

незалежно. Запропоновані реформи також потенційно заохочуватимуть нових 

надавачів виходити на ринок (наприклад, неприбуткових НУО та приватних 

постачальників), а система з великою кількістю надавачів послуг має потенціал 

перетворення в систему, яка може покращити вибір пацієнтів, якість і результати. 

Враховуючи ці запропоновані зміни, а також український контекст, цей огляд пропонує 

розв'язати проблеми, що виникають у нинішній системі охорони психічного здоров'я, і 

розвивати сильні сторони крізь призму моделі збалансованої допомоги та розвитку 

допомоги, базованої в громаді. Використовуючи докази та досвід з усього світу та 

зосереджуючись на ключових пріоритетах, визначених зацікавленими сторонами, цей 

огляд має на меті забезпечити перший крок у проекті MH4U. 

 

Методологія огляду  
 

Методологія цього огляду системи має на меті зафіксувати та підтвердити інформацію 

про поточну структуру, функції та процес надання послуг з охорони психічного здоров'я 

у Львівській області. Огляд складався з різних компонентів: 

 Зустрічі з ключовими зацікавленими сторонами та інтерв'ю (під час кількох 

візитів на місця, де надаються послуги охорони психічного здоров'я) 

 Огляд літератури, найкращих практик та політик (включаючи українські 

нормативні документи охорони здоров'я, звіти та статті з рецензованих 

журналів) 

 Відгуки ключових експертів (як міжнародних, так і національних) 

 Аналіз прогалин для допомоги у розробці набору рекомендацій щодо рівнів 

системи 

Зустрічі та інтерв'ю із зацікавленими сторонами відбувалися протягом візитів на місця 

в усій системі, у лікарнях, диспансерах, НУО, інтернаті та клініках. Групі різноманітних 

фахівців з питань психічного здоров'я (включаючи медсестер, дорослих і дитячих 

психіатрів, шкільного психолога, терапевта зайнятості), менеджерам у сфері охорони 

здоров'я, керівникам галузі, які формуют політику та неурядовим організаціям, а також 
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співробітникам інтернату, було запропоновано представити свої погляди на поточну 

систему. Перелік місць або зацікавлених сторін, які були залучені в процесі підготовки 

огляду, наведено у Додатку 2. 

Огляд літератури полягав у аналізі наявної в даний час інформації, включаючи звіт 

Групи Світового банку від 2017 року про психічне здоров'я в Україні та, зокрема, у 

Львівській області [1]. Національна команда впровадження доповнила цю роботу 

детальним аналізом того, як зараз надаються послуги в області. Вони також 

допомагали перекладати документи та розділи документів з української на англійську 

мову.  

Міжнародні експерти також надавали консультації в рамках процесу створення огляду 

та надавали свою експертну оцінку, погляди та думки щодо поточного стану системи 

охорони психічного здоров'я та кроки, необхідні для забезпечення впровадження 

реформи на основі кращих практик та міжнародних протоколів. Це підтверджується 

розглядами конкретних випадків, які відображають найкращі практики та подібний 

досвід з усього світу.  

Під час другого візиту на місце, група експертів повернулася до України і взяла участь 

у трьох наступних зустрічах зацікавлених сторін. Вони включали семінар з 

представниками згаданих служб надання послуг у Львівській області та 

представниками влади, які формують політику в Києві. 

Ці різні процеси огляду були використані разом для формування серії рекомендацій 

для етапу впровадження проекту MH4U. Первинні рекомендації були представлені 

зацікавленим сторонам, які були залучені у процесі і мали можливість ознайомитися та 

висловити свої погляди, розробити та сформувати подальші рекомендації.  

 
Обмеження 
 

Деякі важливі групи не були включені під час першого візиту на місце. Люди, які 

страждають від проблем з психічним здоров'ям у Львівській області, були відсутні під 

час візиту, а також думки тих, хто працює у сфері первинної медичної допомоги не 

було можливості почуті.  

Відгуки зацікавлених сторін з Львівської 
області 
 

Поточні виклики та можливості, пов’язані з 
реформами охорони здоров’я 
 

Перший візит в січні 2019 року дав змогу зацікавленим сторонам зустрітися з групою 
експертів, аби отримати можливість впливати на фокус пілотного проекту і сприяти 
розробці та підтримці плану впровадження. Зокрема, в результаті спілкування із 
зацікавленими сторонами, група оглядачів розробила набір рекомендацій для того, аби 
інформувати про стратегію розбудови спроможностей для підтримки розробки 
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ефективного плану впровадження експериментальної моделі збалансованої допомоги 
в сфері охорони психічного здоров'я у Львівській області. 

Багато зацікавлених сторін у Львівській області можуть бачити можливості, пов'язані з 

реформами в галузі охорони здоров'я, і вже демонструють підтримку цим змінам, 

розробивши стратегічні плани. Деякі надавачі все ще роздумують над тим, як 

найкраще позиціонувати себе. Усі надавачі мають цінні навички та активи, які 

відіграватимуть важливу роль у реформованій системі. Трансформація в напрямку 

розвитку системи на основі вільного ринку зробить управлінське бачення та 

спрямування ключовими для успіху чи невдачі організації.  

Деякі із зацікавлених сторін послалися на вже скасований Наказ 33 (що визначає 

співвідношення різних типів персоналу до кількості пацієнтів), а також відповідне 

визначення ролей та пов'язаної з ними оплати праці. Така організаційна політика не 

сприяла стратегічному мисленню або розвитку прогресивних систем. Спадщина 

планової системи Радянського Союзу довго впливала на статус працівників охорони 

психічного здоров'я та надання послуг, які повинні будуть суттєво адаптуватися для 

покращення якості медичної допомоги. 

Прикладом викликів для кадрових ресурсів, який часто згадують, є домінування 

молодших медсестер, які грають допоміжну роль, забезпечуючи базову та практичну 

підтримку. Це створило систему з недостатньою кількістю кваліфікованих медсестер з 

дуже високим навантаженням. Оплата праці кваліфікованих і молодших медсестер не 

надто відрізняється, що створює недостатню мотивацію для навчання на кваліфіковану 

медсестру. Заробітна плата для деяких фахівців, таких як медсестри, як правило, була 

дуже низькою, що призвело до труднощів утримання персоналу та певної міграції 

кваліфікованих кадрів до країн ЄС. 

Система, що ґрунтується на затверджених ролях, також обмежувала можливості для 

створення справжніх мультидисциплінарних команд. Нинішня система страждає від 

значної нестачі психологів і соціальних працівників. Перетворення на некомерційні 

підприємства створює можливість збалансувати трудові ресурси, і в новому 

середовищі надавачі матимуть більше можливостей для оплати праці персоналу на 

основі освіти, досвіду та здібностей. 

Важливим актуальним викликом, якому також надають важливе значення, є нестача 

кваліфікованих психологів (та інших відповідно кваліфікованих працівників), які можуть 

проводити психотерапію. Процесу реєстрації (стандартизація підготовки) для 

психотерапевтів або клінічної психології не існує, і внаслідок цього їхні послуги не 

використовуються в рамках існуючої системи надання послуг, багато психологів у 

державних установах використовуються для тестування, а не для втручання. Багато 

постачальників назвали ці питання критичними труднощами в рамках системи. 

Повідомлялося, що недостатньо уваги приділяється науково-доказовому підходу або 

впровадженню загальноприйнятих міжнародних клінічних протоколів та кращих 

практик. Деякі послуги, що надаються в даний час, не можуть розглядатися як 

відповідне лікування з доказаною ефективністю та результатами для пацієнтів. 

Організаційні виклики означають, що існуюча система створила фрагментацію надання 

послуг та відсутність визначених маршрутів допомоги пацієнтам. Це створює особливі 

труднощі для своєчасного доступу до відповідних послуг, особливо для дітей та 

молоді. 

Було відзначено, що існує нестача послуг НУО та послуг з адвокації, і це впливає на 

промоцію та превенцію (профілактику). Існує недостатньо даних щодо можливостей 
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залучення пацієнтів та громадськості до діяльності, включаючи ініціативи користувачів 

послуг та розширення прав громадян, що є ключовим способом подолання 

стигматизації та дискримінації. 

Існують також системні обмеження між обласним і міським фінансуванням, а також між 

надавачами медичної та соціальної допомоги. Організація системи призводить до 

напруженості, коли надавачі обслуговують пацієнтів, які сприймаються як такі, чиє 

лікування не профінансовано, і це є критичною проблемою. Виписка пацієнтів з 

лікарняних послуг та послуг соціальної сфери є проблематичною для поточної системи 

допомоги. 

Сучасні послуги охорони психічного здоров'я не можуть існувати ізольовано, вони 

повинні бути частиною ширшої системи. Складається враження, що наразі існує дуже 

обмежений рівень співпраці між галузями, такими як соціальна сфера, освіта та 

загальна медицина. Це вимагає від Міністерства звертати більшу увагу на рівень 

надавачів послуг. Без міжгалузевої підтримки реформа охорони психічного здоров'я не 

зможе бути  реалізована. Було чітко відчутно, що є необхідність у посиленні 

міжгалузевої співпраці та створенні структур, що сприятимуть міжгалузевому діалогу.   

 

Теми, що виникли під час розмов із зацікавленими 
сторонами  
 

З розмов зацікавлених сторін було визначено шість основних тем: 

Децентралізація та місцеве планування 
Залучення зацікавлених сторін 

Розвиток лідерства  
Розробка нової сучасної моделі охорони психічного здоров'я 

Задоволення потреб психічного здоров’я окремих груп населення 
Підвищення професійного рівня працівників охорони психічного здоров’я  

 
Огляд кожної теми надається разом з короткою інформацією про ключові повідомлення 
та відгуки від візитів на місце. Більше інформації щодо зворотного зв'язку із 
зацікавленими сторонами наведено у Додатку 2. 
 

Децентралізація та місцеве планування  
Резюме ключових повідомлень: 

 
 Існують побоювання, що центральна влада не буде надавати достатнього 

фінансування для підтримки реформ у сфері охорони здоров'я, і це не 
дозволить здійснити заплановані зміни в системі охорони психічного здоров'я. 

 Було визнано необхідність розвитку послуг у районах з поганою доступністю, у 
цьому випадку регіональний або галузевий підхід був би корисним, особливо 
для розвитку мережі послуг в громадах.  

 Було б корисно роз'яснити, що ж таке «послуги в громадах», і які елементи 
будуть складати таку систему. 
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Залучення зацікавлених сторін 
Резюме ключових повідомлень: 

 
 Зацікавлені сторони підтвердили свою готовність брати участь у реформі 

системи охорони психічного здоров'я 

 Було запропоновано велику кількість ідей щодо того, як можна покращити, 
розбудувати або змінити служби охорони психічного здоров'я 

 Пріоритети змін включають розбудову потенціалу первинної медичної допомоги, 
вирішення проблеми стигматизації та об'єднання всіх постачальників для 
взаємодії та спільної роботи 

 Внесок працівників, користувачів послуг та їхніх сімей, ширших груп 
громадськості, НУО та уряду необхідно враховувати протягом всього цього 
процесу 
 

 
Розвиток лідерства 
Резюме ключових повідомлень: 

 
 Заплановані зміни до національної системи охорони здоров'я вимагатимуть 

Відгуки зацікавлених сторін 

Психічне здоров’я ніколи не виноситься на порядок денний – це «останній вагон в 

останньому потязі» 

Ми повинні дати чітке визначення того, що ж таке пілотний проект, і оцінити 

готовність громад підтримати пропозиції 

Нам необхідно ідентифікувати існуючі моделі, які добре працюють, і подумати про те, 

як їх покращити і посилити їх  підтримку, а також подумати про те, як усунути 

перешкоди і розробити рішення, як на регіональному, так і на національному рівні. 

Регіональний підхід до планування - скорочення ліжок та децентралізація з метою 

підтримки людей у сільській місцевості 

Відгуки зацікавлених сторін 

 stakeholders 
“Нам потрібна незалежна, об'єктивна оцінка поточної ситуації та рекомендації щодо 

того, як ми повинні організувати все в майбутньому” 

“Найбільший прогалина полягає в необхідності створення платформи, котра би 

об'єднала різні зацікавлені сторони у сфері охорони здоров'я та соціальної політики та  

сприяння діалогу - саме це може запропонувати проект” 

“Для побудови та розвитку співпраці у цих агентствах необхідні міжгалузева цільова 

робоча група та міжгалузевий підхід” 

“НУО / громадянське суспільство відіграють роль, так само як засоби масової 

інформації та відкритий доступ до установ”  
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розвитку бізнесових, лідерських навичок та освіти в галузі сучасних послуг 
охорони психічного здоров'я 

 

 Лідери можуть стати піонерами у наданні сучасних послуг у сфері охорони 
психічного здоров'я у Львівській області.  

 

  Було б корисно надати керівництва та фасилітацію тим, хто прагне здійснити 
зміни у своїх службах або ширше в системі. 

 
Розробка нової сучасної моделі охорони психічного 
здоров'я 
Резюме ключових повідомлень: 
 

 Відсутня безперервність надання допомоги, а також відсутня інтеграція між 
фізичним здоров'ям, соціальною допомогою та психічним здоров'ям 

 Фінансування національної системи охорони здоров'я зміниться, коли 
фінансування «йтиме за пацієнтом», що створить сприятливі можливості для 
реорганізації послуг 

 Зацікавлені сторони висловили занепокоєння щодо поточної моделі звітності, 
включаючи труднощі, що виникають у зв'язку з відсутністю електронних 
інформаційних систем та високим завантаженням паперовою роботою. 

 

 

Відгуки зацікавлених сторін 

 
“Ми подаємо і відстоюємо наш бюджет перед регіональними органами влади, 170 

сторінок!” 

“Величезна кількість документації”, “нікому не потрібні документи”, “купа документів” 

Державне фінансування буде йти за пацієнтами і може підтримувати всі сфери, 

наприклад, впровадити конкуренцію (але ми не розуміємо, які пакети допомоги будуть 

фінансуватися). Державне фінансування має також йти до надавачів послуг в 

громадах та в приватну практику 

Нові правила означатимуть, що за допомогою електронного скерування, надавачу 

будуть відшкодовуватись кошти, отже між надавачами буде конкуренція.   

Нам потрібно налагодити кращу співпраця з первинною медичною допомогою, 

відносини з сімейними лікарями, можливості для навчання.  

Відгуки зацікавлених сторін 

“В Україні відбувалося багато реформ, але це реальна реформа охорони здоров'я, і 

Львів стоїть на передових позиціях” 

“Послуги, які не базуються на ентузіазмі, з часом можуть зникати” 

Ми повинні надати можливості винагороджувати професіоналів 
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Задоволення потреб психічного здоров’я окремих 
груп населення 

Резюме ключових повідомлень: 
 

 Цей візит зацікавлених сторін не охоплював спеціалізовані послуги, поза  
сферою загальної допомоги з психічного здоров’я для дорослих, а також деяких 
послуг для дітей та підлітків,  

 Були виявлені деякі інноваційні приклади послуг охорони психічного здоров'я 
дітей та підлітків, але доступ до цих послуг спирався на неформальні маршрути 
допомоги, які не були чітко визначені. 

  Недостатність соціальної підтримки та якість наданої допомоги були ключовим 
питанням протягом усіх візитів. 

 
Підвищення професійного рівня працівників охорони 
психічного здоров’я  
Резюме ключових повідомлень: 

 

 Існує величезне бажання вдосконалити професійну підготовку, забезпечити 
працівникам можливості для розвитку своєї кар'єри та допомогти побудувати 
міждисциплінарний командний підхід у сфері налання послуг і серед державних 
установ (Охорона здоров'я, Соціальна сфера та Освіта) 
 

 Існує величезна потреба акредитації та формальної кваліфікації для всіх 
професій, а також адаптація науково-доказових протоколів лікування, щоб 
забезпечити якість медичної допомоги 
 

 Зацікавлені сторони океремо відзначили, що для сімейних лікарів буде 
корисним додаткове розширення можливостей для надання послуг з охорони 
психічного здоров'я 
 

 Серед працівників потрібно розвивати лідерські та управлінські компетенції 
 

 Низькі зарплати та не-фінансові стимули означають, що мотивація персоналу 
може бути низькою і це може призвести до того, що працівники 
влаштовуватимуться на додаткову краще оплачувану роботу для того, аби 
отримати додкові доходи. 

Відгуки зацікавлених сторін 

 
Неможливість здійснення подальших кроків - це загалом недостатність ресурсів. 

Вони отримують пацієнтів, коли вже занадто пізно. Діти проводять роки без будь-якої 

допомоги вдома. Коли вони старші, важко досягти значного поліпшення в їх 

функціонуванні.  

У нас дуже багато «соціальних пацієнтів» (40%), але соціальні послуги до цього не 

готові. 
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Огляд основних тем, що піднімалися під час 
оглядового візиту, та первинні рекомендації  
 

Децентралізація та місцеве планування  
 

  Існують можливості для вивчення секторального та регіонального підходу в 
контексті ширшого процесу децентралізації з урахуванням моделі 
збалансованого догляду та послуг охорони психічного здоров'я в громадах. 

 Фінансування проекту MH4U та очікувані інвестиції українського уряду в 
реформи охорони здоров'я є досить скромними - «великі плани з малою сумою 
грошей» 

Залучення зацікавлених сторін 
 
 Зацікавлені сторони хочуть бути частиною змін, вони хочуть зробити свій внесок, а 

реформи, разом з MH4U, можуть надати таку можливість 

 Поміж зацікавлених сторін існують різні точки зору і деяка зрозуміла напруга в 
системі  

 Важливо враховувати внесок декількох громадських організацій та груп - їх слід 
розглядати як ключових гравців в процесі змін  

 Необхідно створити особливий напрямок роботи, який би розглядав шляхи промоції 
та підтримки заходів із залучення пацієнтів та громадськості, включаючи ініціативи 

Відгуки зацікавлених сторін 

“Ми повинні забезпечити підготовку спеціалізованого та неспеціалізованого персоналу 

відповідно до Європейських стандартів і підходів” 

Існує нестача фахівців - нам потрібна фахова підготовка персоналу, а також 

керівників, які зможуть займатися організацією допомоги 

“Почніть із сімейних лікарів” навчання, освіта і організація 

Немає коштів для Курсів професійної підготовки медсестер, і вони повинні платити 

самі. Необхідний захист інтересів медсестер для зміцнення їх позицій 

Існує нестача управлінського персоналу і їм бракує компетенцій 

Рекомендація 1: Розробити структури, які дозволять людям збиратися разом та 

брати на себе колективну відповідальність за планування системи для Львівської 

області (наприклад, місцева команда впровадження)  

Рекомендація 2: Місцева команда впровадження повинна визначити пріоритетні 

напрямки розвитку відповідно до місцевих потреб 
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Рекомендація 4: Розвивати програми розвитку лідерських навичок та 

допомагати лідерам відігравати ключову роль у формуванні послуг   

Рекомендація 5: Забезпечити надавачів послуг навчанням (тренінги), щоб 

підтримати їх в процесі трансформації та в організаційного розвитку 

користувачів та розширення прав громадян (що стосуються стигми та 
дискримінації)   

Розвиток лідерства 
 

 Визначення та підтримка агентів змін - надання інструментів, методології, 
інструкцій для підтримки процесу трансформації як для офіційних лідерів, таких 
як професіонали в сфері охорони здоров'я, так і для неформальних лідерів, 
таких як лідери НУО 

 

 Реформи системи охорони здоров'я надають можливості для подальшого 
розвитку бізнес мислення та  створення джерела доходів (через диференціацію,  

а не конкуренцію)   
 

 

 

 
 
Розробка нової сучасної моделі охорони психічного здоров'я  
 

 Модель «гроші йдуть за пацієнтом» надає можливість робити внесок у 
формування пакетів підтримки, які будуть надаватися – це буде поттребувати 
використання науково-доказової бази та впровадження міжнародних протоколів 
(які включають підхід, орієнтований на громаду та «маршрути допомоги 
пацієнтів»)  

 

 Розвиток електронних інформаційних систем стане важливою можливістю для 
подальших рекомендації щодо включення оцінювання результатів  

 

 З'являться можливості для опису моделі партнерства - зв'язку психіатрів з 
сімейними лікарями, лікарнями загального профілю, інтернатами, та інтеграції 
психічнго та фізичного здоров'я 

 
 
 
 
 
 

Рекомендація 3: Активно залучати широке коло зацікавлених сторін до розробки 

планів для системи охорони психічного здоров'я у Львівській області 
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Задоволення потреб психічного здоров’я окремих груп населення 
 

 Огляд не надав можливості вивчити питання в усіх сферах надання послуг, 
включаючи людей похилого віку, людей із залежностями, людей з 
інтелектуальними порушеннями, первинну медичну допомогу, соціальну 
допомогу, однак, під час робробки планів необхідно описати способи 
задоволення потреб конкретних груп населення. 

 

  Хоча й існують деякі приклади інноваційної практики, все ж послуги охорони 
психічного здоровя для дітей та підлітків виглядають фрагментованими, тому 
існує потреба описати систему і чітко сформулювати «маршрути пацієнта» 
 

 

 
Підвищення професійного рівня працівників охорони психічного 
здоров’я  

 

 Необхідно визначити психосоціальні інтервенці, підтримку в контексті 
визначення нових ролей серед кваліфікованих працівників та «маршрути 
допомоги»  

 

 Освітні та навчальні програми є пріоритетними, оскільки визначають професійні 
компетенції та акредитацію  

 

 Навчати ключових фахівців знаходити спільну мову, здобуваючи базові знання, 
у тому числі розвивати лідерів для сприяння змінам та побудови громади, яка 

Рекомендація 6: Використовувати можливості впливати на розвиток нових 

моделей послуг в сфері охорони психічного здоров'я, як частини впровадження  

реформи охорони здоров'я 

Рекомендація 8: Переглядати, реорганізувати та перерозподілити наявні 

ресурси в сфері психічного здоров'я для розвитку послуг в громадах та 

покращення існуючих служб в лікарнях 

Рекомендація 9:  Розробити спеціальну програму роботи служби психічного 

здоровя для дітей та підлітків (CAMHS) у рамках пілотної програми для сприяння 

(промоції) та підтримки психічного здоров'я та благополуччя дітей, підлітків 

молоді та їх сімей  

Рекомендація 7: Розробити місцеві «маршрути пацієнта», з впровадженням цілей 

та ключових елементів надання допомоги, відповідно до науково-доказових 

втручань, мультидисциплінарних та кращих практик, і які підтримуються 

мультидисциплінарними протоколів та практичних рекомендацій для фахівців  
Recommendation 7: Describe local care pathways that set out the goals and key 

elements of care based on evidence and best practice, and which are supported by 

multidisciplinary guidelines and protocols for staff  
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співпрацює (на основі розуміння системи послуг, що спирається на відповідні 
управлінські та керівні структури) 

 

 
 

Відгуки від зацікавлених сторін. Візит 2 
 

У квітні 2019 року група експертів повернулася до України і взяла участь у трьох 
наступних зустрічах зацікавлених сторін. Вони включали в себе семінар з 
представниками надавачів послуг у сфері психічного здоров’я у Львові (які також 
зустрічалися в групі у період між візитами), семінар з колегами з Києва та зустріч з 
Міністром охорони здоров'я та її близькими радниками.  
 
Ці збори надали можливість зацікавленим сторонам:  
 

 Переглянути свої міркування щодо перших зустрічей зацікавлених сторін та 
візитів на місця 

 Переглянути первинні рекомендації 

 Представити думки і надати відгуки команді проекту MH4U 

 Здійснити подальшу розробку та формування рекомендацій  

 Інформувати про план впровадження  
 
Було дуже приємно мати можливість зустрітися зі стількома колегами і відчути рівень 
зобов'язань щодо підтримки і залучення до розвитку проекту MH4U. Також була нагода 
обговорити можливості для розробки надійного плану впровадження. 
 
Деякі з ключових ідей зацікавлених сторін: 
 

 Система, яка регулюється «правилами і нормами» і характеризується відчуттям 
того, що вимоги «нав'язуються» «зверху вниз», має довгу історію. Буде потрібен 
деякий час, щоб простимулювати відчуття розширення прав і можливостей, 
застосовуючи які, зацікавлені сторони зможуть виробити власні місцеві рішення 
в рамках широкої політичної та нормативної бази (як і має на меті українська 
реформа охорони здоров'я). 

 

 Мультидисциплінарна командна робота та міжгалузева співпраця не були 
звичною практикою, тому колегам піде на користь підтримка для максимізації 
досвіду від нових способів роботи та можливостей для розвитку необхідних 
навичок. 

 

 Існують значні можливості для розробки моделей залучення пацієнтів та 
громадськості (ЗПГ, РРІ – англ.) та залучення людей з проблемами з психічним 
здоров'ям, їхніх сімей та їхніх захисників під час розвитку послуг. Цьому може 
сприяти процес створення “локальних команд впровадження проекту”, 

Рекомендація 10: Сприяти навчанню та професійному розвитоку персоналу, який 

працює у сфері охорони психічного здоров'я, та визначити можливості для 

розвитку місцевого потенціалу  
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відповідальних за оцінку місцевих потреб та визначення пріоритетів для 
розвитку. 
 

 Рівень стигматизації, пов'язаної з «психічними захворюваннями», величезний, і 
обговорення «психічного здоров'я» дуже слабо розвинене. Україні підуть на 
користь ретельно сплановані та цілеспрямовані кампанії з промоції та 
профілактики психічного здоров'я, спрямовані на підвищення обізнаності про 
психічне здоров'я та боротьби зі стигматизацією та дискримінацією.  

 

 Працівники служб охорони психічного здоров'я не відчувають, що їх цінують, 
але існує багато способів їх підтримувати та розвивати для того, аби 
сформувати нові та сучасні кадрові ресурси для сфери охорони психічного 
здоров'я. Розвиток лідерів у системі охорони психічного здоров'я є важливим 
компонентом реформ.  

 

 Широка підтримка впровадження процесів регулювання та акредитації 
сприятиме переходу до стандартизації системи охорони психічного здоров'я та 
покращення якості послуг відповідно до кращих міжнародних практик.  

 

 Існує занепокоєння рівнем фінансування служб охорони психічного здоров'я, і 
того, як фінансування може бути розподілено між існуючими лікарняними 
службами, а також для розвитку послуг в громадах. Важливо враховувати 
наявні ресурси в ширшій системі (включаючи соціальну допомогу, освіту, сектор 
НУО тощо) під час розгляду можливих покращень.  
 

 Існує розуміння необхідності фокусування на розвитку послуг та системи 
підтримки для дітей, молоді та їхніх сімей, у співпраці з колегами зі сфери 
первинної медичної допомоги. 
 

 Існують можливості для подальшого розвитку існуючих прикладів доброї 
практики та для зв'язку з іншими проектами розвитку.  

 
Загальний висновок з другого візиту полягав у тому, що рекомендації, викладені у 
доповіді, буди належним підсумком щодо аспектів, які мають бути розглянуті в плані 
впровадження. Крім того, важливо продовжувати спільну роботу з зацікавленими 
сторонами, щоб програма MH4U зосереджувалася на підтримці розбудови 
можливостей для колег, що грають ключову ролль у процесі реформи психічного 
здоров'я.     

 

 

Вставка 1: Резюме відгуків із семінарів зі Зацікавленими сторонами у Львові - Візит 

2 
 

 Для проекту буде потрібно залучати зацікавлені сторони та розробити плани на різних 

рівнях: на рівні області, району та громади. 

 Забезпечити підтримку місцевих планів ДОЗом та вплив на національні плани. 

 Залучати інших колег, що задіяні в реформі, наприклад, деінституціоналізація тощо. 

 Порівняти прогрес впровадження у Львові  з досвідом інших країн. 

 Підтримувати колег сфери первинної медичної допомоги, наприклад, mhGAP 

 

 



26 
 
 

Огляд кращих практик  
 

Цей розділ має на меті надати огляд кращих практик та практичних рекомендацій з 

метою підтримки побудови плану впровадження рекомендацій, визначених у рамках 

цього огляду, відповідно до принципів, на яких базується цей огляд: 

1. Забезпечення доступності якісної, базованої на доказах, допомоги в сфері 
психічного здоров’я  

2. Підвищення можливостей та вмінь самодопомоги для людей, які мають 
проблеми з психічним здоров’ям 

3. Залучення та сприяння особам, які опікуються людьми з психічними 
розладами в наданні їм допомоги та підтримки 

4. Сприяти розробці механізмів, які дозволяють здійснювати моніторинг  
(і покращення) якості допомоги 

5. Сприяння зниженню рівня стигми та дискримінації щодо проблем психічного 
здоров'я 

 
Зміст цього роділу можу бути підтримкою при переході до моделі збалансованої 

допомоги у Львівській області, а також бути орієнтиром щодо існуючих свідчень, 

відповідно до того, як фаза впровадження проекту MH4U може розвиватися. 

Цей розділ не є вичерпним переліком запропонованих заходів, але він зосереджується 

на запропонованих ключових пріоритетах та початкових пунктах з урахуванням того, 

що національна реформа психічного здоров'я в Україні все ще знаходиться на ранніх 

стадіях. Акцент робиться на ноу-хау, які можуть гарантувати, що план впровадження 

матиме реальний вплив на розвиток послуг у сфері охорони психічного здоров'я та 

пов'язаних з нею кадрових ресурсів. 

У цьому розділі в рамках шести ключових тем, визначених у огляді, представлено 

рекомендації та необхідні ключові кроки, які допоможуть зацікавленим сторонам разом 

вести обговорення і визначити, що необхідно зробити для того, щоб розвивати пілотні 

плани. Він підкреслює наскільки важливими є механізми координації та спільної 

роботи. Також, у ньому під мова про те, яке планування вже було здійснене, 

враховуючи необхідність збільшення масштабів та досягнення сталого розвитку. У 

цьому розділі також представлений аналіз конкретних прикладів, щоб надати 

допоміжну інформацію та висновки, здобуті в інших місцях, і які стосуються 

впровадження проекту MH4U у Львівській області. 
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Децентралізація та місцеве планування  

 Подальший розвиток системи охорони психічного здоров'я у Львівськії області 

потребуватиме дотримання організаційних принципів для керування будь якими 

структурними змінами в системі. Рекомендуємо  це робити розвиваючи допомогу в 

громадах в рамках ширшої організаційної моделі. Рисунок 2 посилається на модель 

«збалансованого догляду» як основу для секторального / регіонального підходу в 

процесі децентралізації; ця модель демонтрує послуги, які можуть надаватися, 

включаючи поєднання як допомоги в лікарнях, так і допомоги в громадах, а також 

підтримку занятістю, довготривалу допомогу за місцем проживання та деякі 

спеціалізовані послуги, які можуть надаватися в умовах із середнім рівнем ресурсів, 

таких які існують у Львівській області. Також представлені основні принципи системи, 

базованої в громаді. На Рисунку 3 представлений схематичний огляд типів послуг, які 

ви можете бачити в цій системі в регіоні. Подібні проекти, що підтримувалися ШАРС у 

країнах Східної Європи, таких як Боснія та Герцеговини [13], також можуть надати 

інформацію щодо нової організаційної структури допомоги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Рекомендація 1: Розробити організаційні структури, які дозволять людям 

збиратися разом та брати на себе колективну відповідальність за планування 

системи для Львівської області (наприклад, місцева команда впровадження)  
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Принципи системи допомоги, базованої в громадах:  
Принципи, описані Thornicroft et al., (2016) [14]: 

 Відповідати потребам населення у доступних і прийнятних формах 

 Базуватися на цілях та сильних сторонах людей, які страждають психічними 
захворюваннями 

 Сприяти розвитку широкої мережі підтримки, послуг та ресурсів у відповідному обсязі 

 Робити акцент як на науково-обгрунтованих, так і на орієнтованих на відновлення   
послугах. 
 

Перехід до збалансованої допомоги шляхом розвитку послуг в громаді:   

 Покращення результатів для користувачів послуг (якість життя та вищий рівень 
задоволення послугами)[15]  

 Економічна ефективність цих послуг[16] 
 

Послуги в громадах повинні розроблятися та вдосконалюватися динамічно для того, щоб 
відповідати потребам громад, в яких вони функціонують [16] та працювати над 
забезпеченням послуг, орієнтованих на відновлення [17]. 
 
Модель збалансованого догляду 

 

Низький рівень ресурсів  

 

 

  

 

 

 

 Середній рівень ресурсів  

 

 

 

 

 

Високий рівень ресурсів  
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Рисунок 2. Принципи допомоги на рівні громад та Збалансована модель допомоги, за 

матеріалами Thornicroft і Tansella [18,19], на основі процесу перегляду у Львові, включаючи 

спеціалізовані послуги, які вже можуть існувати або потребують подальшого розвитку 

1. Первинна ланка 
Виявлення та оцінка 
Розмова та психосоціальні 
втручання  
Медикаментозне лікування 

2.  Обмежена к-сть спеціалізованого персоналу з 
психічного здоров'я:  
Обмежена кількість фахівців: 
- Підготовка та супервізія  персоналу первинної 
ланки 
- Консультація спеціалістів для складних випадків 
- Амбулаторне і стаціонарне обстеження 
- Лікування випадків, які неможливо вести на 
первинній ланці 

1 Первинна ланка 
Виявлення та оцінка 
Розмова та психосоціальні 
втручання  
Медикаментозне лікування 

-  

2. Служби психічного здоров'я  
- Амбулаторні клініки 
- Команди з психічного здоров'я в громадах 
- Стаціонарна допомога в гострих випадках 
- Служби в громадах для тривалого перебування 
- Робота і зайнятість 
- Спеціалізовані служби, напр. дитячі чи 
 підліткові, чи судово-психіатричні  
 

1. Первинна ланка 
Виявлення та оцінка 
Розмова та психосоціальні 
втручання  
Медикаментозне лікування 
 

2. Спеціалізовані служби з психічного здоров'я 

- Амбулаторні клініки 
- Команди з психічного здоров'я в громадах 
- Стаціонарна допомога в гострих випадках 
- Служби в громадах для тривалого перебування 
- Робота і зайнятість 
- Спеціалізовані служби, напр. дитячі чи 
підліткові, чи судово-психіатричні, для харчових 
розладів, команди послуг раннього втручання,  
команди для допомоги вдома 
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Рекомендація 2: Місцева команда впровадження повинна визначити пріоритетні 

напрямки розвитку відповідно до місцевих потреб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Визначення пріоритетних напрямків розвитку має ґрунтуватися на місцевих потребах 
та географічних зонах з урахуванням обмеженого фінансування та ресурсів. 
 
Висновки, зроблені в ході подібного процесу огляду, який Implemental провів в рамках 
реалізації реформ Psychargos у Греції (див. Аналіз конкретного прикладу 1), 
підкреслюють необхідність розробки ефективної організаційної системи (базованої на 
досягненнях і прогалинах) і вирішення проблеми мінливості потреб і географічного  
охоплення. 
 
Найкраще цьому сприятиме локальна (місцева) команда впровадження проекту. Нижче 
наведено приклад того, як Локальні Команди Впровадження Проекту (ЛКВП) 
підтримували національне та місцеве планування в рамках реформи Національної 
програми допомоги в психічному здоров’ї (Mental Health National Service Framework 
(NSF) в Англії (Аналіз конкретного прикладу 2).  
ЛКВП дозволяють місцевим учасникам розробляти нові та вдосконалювати поточні 

послуги, а також включати представництво користувачів послуг, їхніх сімей, 

професійних лідерів та менеджерів. Вставка 2 надає інформацію про те, як оцінювати 

місцеві потреби.  

 

Секторальний підхід 

до розвитку послуг 

охорони психічного 

здоров'я в громаді 

Cпеціалізовані 
стаціонарні послуги 
(адміністративний 
центр) 

 
Загальні стаціонарні 
ліжка та послуги в 
стаціонарах (загальна 

лікарня) 

Підтримка на рівні 
первинної медичної 
допомоги (сімейні лікарі/ 
центри здоров’я) 

 

Проживання, 
підтримане проживання 
послуги за місцем 
проживання 

 

Послуги з охорони 

психічного здоров'я в 

громадах (Команди 

охорони психічного 

здоров’я) 

 

НУО, професійна 
реабалітація, школи і 
групи 
взаємопідтримки  
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Вставка 2: Оцінка місцевих потреб 

Проведення оцінки місцевих потреб може допомогти керівникам служб зі стратегічнної 
точки зору поглянути на потреби і активи у своїх сферах і використати ці знання для 
інформування процесу планування послуг. Для того, щоб зрозуміти потреби місцевої 
громади та узгодити колективні дії, спрямовані задоволення цих потреб, важливо 
об'єднати представників громад, місцевого самоврядування та медичних послуг для того, 
аби розглянути цілий ряд доказів та інформації. Оцінка місцевих потреб може дозволити 
спільне прийняття рішень про те, як найкраще задовільнити ці потреби, шляхом надання 
об'єднаних, інтегрованих та належних послуг та шляхом активної роботи над ширшими 
вирішальними факторами  здоров'я та благополуччя. Вони можуть дозволити 
користувачам послуг та громадськості зрозуміти ті фактори, які впливають на послуги в 
їхньому регіоні, та зробити свій внесок у формування цих послуг. 

 
 

Розробка спільної місцевої стратегії та плану охорони здоров'я та благополуччя - Як цикл 
запуску в дію та оцінка потреб можуть відповідати одне одному 
Матеріал з: «Joint Strategic Needs Assessment and joint health and wellbeing strategies explained - 

Commissioning for populations”  Department of Health, England & Wales 2011 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/215261/
dh_131733.pdf 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/215261/dh_131733.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/215261/dh_131733.pdf
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Приклад 1: реформи Psychargos в Греції  
 

Контекст: 

 

Оцінка впровадження психіатричних реформ у Греції (Національний план дій 
Psychargos 2000–2009) була замовлена Міністерством охорони здоров'я Греції на 
вимогу Європейського Союзу у 2010 році [20].  

Основна мета полягала в оцінці ефективності дій та інтервенцій стосовно обраних 

цілей, реалізації загальних стратегій та політик. Це включало збір поглядів широкого 

кола зацікавлених сторін з метою інформування про наступні етапи розвитку. 

Цей процес мав вирішальне значення, враховуючи ширший контекст: дуже складні 

економічні умови і занепокоєння, що плани на майбутнє так і залишаться «в мріях». 

Було також висловлено занепокоєння щодо якості багатьох існуючих послуг, 

включаючи послуги, розроблені на ранніх етапах деінституціоналізації. 

 

Розробка ефективної організаційної системи 

Темою, що постіно повторювалася під час роботи з групами зацікавлених сторін у 

Греції,  була відсутність ефективної організаційної системи на місцевому, 

регіональному та національному рівнях. Окремими підтемами, які стосувалися цього 

загального занепокоєння були: 

 Відсутність належного моніторингу і оцінювання системи охорони психічного 

здоров'я, та необхідність розробити механізми для досягнення цієї мети. 

 

 Бажання переглянути і підтримати вже існуючі структури та визнання того, що 

фрагментація в рамках існуючої системи означає, що наявні ресурси не 

використоруються сповна. 

 

 Універсальна підтримка ідеї віддалення від централізованого підходу до 

належним чином впровадженої, секторальної системи з більшим місцевим 

контролем та гнучкістю.  

 

 Подальше планування повинно враховувати як сильні, так і слабкі сторони 

існуючої системи, зокрема, необхідність звертати увагу на мінливість 

географічного охоплення та проблеми з існуючими послугами, які не 

забезпечуються достатнім фінансуванням і достатньою кількістю працівників. 

 

 Необхідність лідерства та послідовного управління системою як на рівні 

міністерств, так і на місцевому рівні в окремих секторах. 

Баланс місцевого та національного планування 

Було прийнято рішення про перегляд поточних ресурсів таким чином, щоб оцінити 
досягнення та прогалини на регіональному рівні, і зробити це через галузеві комітети. 
Ця модель вимагає ефективної управлінської підтримки та затрат для того, щоб 
забезпечити правильний баланс між центральним керівництвом та місцевою 
власністю. 
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Приклад 2: Впровадження реформ Національної 
Програми Медичного обслуговування в Англії  
 

Контекст: 

Наприкінці 1990-х і на початку 2000-х років Департамент охорони здоров'я в Англії розробив 

Національну Програму Медичного обслуговування (NSF - National Service Framework) [20] щоб 

запровадити єдиний підхід до надання високоякісних доказових послуг охорони психічного здоров'я в 

громадах. Для нагляду за впровадженням і розробкою майбутньої політики у сфері охорони психічного 

здоров'я було створено національний орган -  Національний Інститут Психічного Здоров’я в Англії  

(NIMHE -  National Institute for Mental Health in England).  

Місцеве керівництво підтримало NIMHE через роботу восьми центрів регіонального розвитку. Кожен 

місцевий орган влади (на рівні сектору) мав локальну команду впровадження проекту NSF, з широким 

колом членів (включаючи користувачів послуг). Вони були зобов'язані щороку розробляти плани та 

звітувати про прогрес відповідно до визначених національних та місцевих етапів. Організаціям-

постачальникам (NHS Trusts) також мусили мати креівника впровадження проекту NSF, що відігравав би 

провідну роль у локальній команді впровадження проекту (ЛКВП). Фінансування цих нових послуг 

залежало від надання послуг відповідно до національних протоколів.  

Локальні команди впровадження проекту (ЛКВП) були відповідальними за розвиток у 

визначених географічних районах 

Національна Програма Медичного обслуговування забезпечила координацію через мережу 

регіональних центрів та локальних команд впровадження проекту (ЛКВП)  

 Локальні коменди впровадження проекту (іноді їх називають партнерськими комітетами) 

об'єднали ключові зацікавлені сторони зі сфер охорони здоров'я та соціальної допомоги у 

визначених географічних районах. 

 Було надано протоколи щодо членства та функціонування ЛКВП та інструментів для того, аби 

дозволити їм проводити місцеві аудиторські перевірки відповідно до визначених національних 

характеристик ефективних систем охорони психічного здоров'я..   

 Такий підхід укріпив ідею створення мережі зацікавлених сторін, чия робота виходить за рамки 

організаційних меж, щоб взяти на себе колективну відповідальність за рішення щодо 

планування та розподілу ресурсів.  

 Цей процес також надав інформацію про ключове планування на місцевому, регіональному та 

національному рівнях.  

 Найважливішим є те, що він залучив в якості рівноправних партнерів користувачів послуг та їхні 

родини до обговорення.   

Баланс національного і місцевого планування 

Однією з сильних сторін цього підходу було те, що він надав можливість ідентифікувати проблеми на 

місцях, де існувала необхідність відхилитися від національних моделей конфігурацій послуг. Про такі 

відмінності було необхідно повідомити та розглянути їх централізовано, але було визнано, що місцеві 

відмінності, та власність є ключовими. Це також дозволило за допомогою запуску в дію послуг 

підтримати і розвинути суб'єктів, що здійснюють діяльність в громадах. 

Однією з потенційних слабких сторін, пов'язаних з цим типом підходу, є те, що для ефективного 

функціонування місцеві комітети потребували залучення авторитетних людей з навичками партнерської 

роботи . Крім того, люди, що працюють на регіональному та національному рівнях, повинні 

користуватися довірою широких груп зацікавлених сторін і і виявляти впевненість у керуванні  

процесами, з дотриманням правильного балансу повноважень та можливостей.    

 

Розвиток пілотних локацій 

 
Іншим підходом, який підтримував розвиток розгортання якісних практик на національному рівні, була 

концепція визначення пілотних локацій (NHS Beacons), які мали відповідати за подальше поширення 

зроблених висновків в інші регіони. Недолік цього підходу полягає в тому, що на початку процесу має 
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бути погодження зобов'язання щодо запровадження програм систематичного розгортання, щоб 

уникнути розчарувань в подальшому. Однак, з іншої сторони, існує більше можливостей для вивчення 

досвіду під час розгортання програми. 

 

Залучення зацікавлених сторін 
 

 
Важливо залучити широкий спектр надавачів послуг і громадських організацій, та 
визнати їхні ролі і внески як ключових гравців у процесі змін.  

Для допомоги у досягенні цього, було б доцільно запровадити окремий напрямок 
роботи, який би розглядав шляхи промоції та підтримки заходів із залучення пацієнтів 
та громадськості (ЗПГ) - включаючи ініціативи щодо збільшення можливостей 
користувачів та громадян (Вставка 3). 

Вставка 3: Основні рекомендації щодо підвищення та визнання цінності внеску 

користувачів послуг та їх сімей: 

 

 Політика та законодавство в галузі охорони здоров'я повинні передбачати залучення користувачів 

послуг та їх сімей в якості основних зацікавлених сторін. 

 Відгуки від користувачів послуг та їх сімей мають бути інтегровані як ключовий елемент механізму 

оцінювання ефективності 

 Представники користувачів послуг та їх сімей повинні брати участь та сприяти механізмам та 

структурам на кожному рівні (місцевому, регіональному та національному) 

 Допомога в підтримці та подальшому розвитку незалежних організацій та груп користувачів для 

лобіювання, участі в  кампаніях, адвокації та взаємної підтримки користувачів (peer support).  

 Організації-надавачі послуг повинні створити внутрішні механізми для залучення користувачів 

послуг до своїх процесів та планування шляхом зібрань, консультативних комітетів, запрошення 

консультантів з користувачів послуг.  

 Заохочувати залучення користувачів послуг та сімей до широкого спектру діяльності: планування 

нових послуг, проведення аудитів служб та дослідження досвіду пацієнтів, навчання персоналу, 

сприяння працевлаштуванню 

 Залучити працівників взаємної підтримки (peer support workers) до трудових ресурсів та розвивати 

їхні можливості.  

 
 
До розробки та впровадження кампанії проти стигми та дискримінації важливо 
залучати користувачів послуг, їх сім’ї та інших зацікавлених сторін (наприклад, групи в 
громадах, школи, різні заклади ) (Вставка 4).  
 

Рекомендація 3: Сприяти залученню широкого кола зацікавлених сторін і їх 

активній участі в плануванні системи охорони психічного здоров'я у Львівській 

області 

 

 

Recommendation 3: Actively involve a wide range of stakeholders in developing plans for 

the mental health system in Lviv oblast  
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Вставка  4: Комбінований підхід до вирішення проблем стигматизації і дискримінації:  
 

У даний час існують вагомі докази того, що антистигматизаційні кампанії  можуть мати вплив в 

національному масштабі [21]. Існують два типи принципів, які слід застосовувати одночасно: 

 

 Програми «згори-вниз» під керівництвом уряду та за його підтримки, які фокусуються на 

національних політиках та законодавстві для забезпечення:  

- Доступності до послуг та дотримання прав; 

- Сприяння соціальній інклюзіїї; 

- Покращення якості життя людей з проблемами з психічним здоров'ям та їхніх сімей. 

 

 Ініціативи «знизу вгору», які проводять люди з пережитим досвідом, користувачі послуг, їх сім'ї, 

громадські групи, надавачі послуг, школи та інші організації.  

. 

Глобальний Альянс Анти-стигми (The Global Anti-stigma Alliance) [22] наголошує на тому, що «лідерство 

осіб з пережитим досвідом та підсилення їх спроможностей» є ключовим принципом та підходом для 

вирішення проблем стигматизації та дискримінації. 

 
 

Розвиток лідерства 

 

Щоб здійснити покращення системи, необхідно ідентифікувати вмотивованих агентів 
змін в системі, які можуть бути частиною проекту і матимуть можливість відігравати 
провідну роль у впровадженні (Вставка 5). Ці особи можуть бути професійними 
керівниками, менеджерами, користувачами послуг або членами їх сімей і їм не 
обов'язково бути частиною сьогоднішного керівництва. 

Рекомендація 4: Розвивати програми розвитку лідерських навичок та 

допомагати лідерам відігравати ключову роль у формуванні послуг    

Рекомендація 5: Забезпечити надавачів послуг навчанням (тренінги), щоб 

підтримати їх в процесі трансформації та в організаційному розвитку 

 

Recommendation 5: Provide coaching for service providers to support them through the 

transformation and organisational development process  
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Вставка 5: Покращення якості. Розвиток Компетенцій менеджерів у системі охорони 

здоров’я 
 

Розвиток лідерства в управлінні охороною здоров'я є важливим етапом у системі, яка змінюється. 

Основними компонентами такого навчання будуть: 

 

Організаційні структури та процеси управління 

 
Цей компонент фокусується на вивченні того, як зміцнити керівні та управлінські структури в системах 

охорони здоров'я для забезпечення ефективного та дієвого надання високоякісних послуг. 

 

Моделі надання клінічних послуг   

 
Цей компонент впроваджує принципи доказових, інноваційних та культурально відповідних втручань, і 

зосереджується на спільному мультидисциплінарному підході. 

 

Методології управління змінами 

 
Цей компонент представляє принципи та кращі практики вдосконалення та науки впровадження. 

Розглядаються стратегії розвитку культури постійного вдосконалення з відповідним використанням 

медичної інформації.  

 

Оцінювання впливу 

  
Цей компонент зосереджується на показниках якості під час оцінювання  різних аспектів послуг у сфері 

охорони здоров'я: рівність, доступність, прийнятність, відповідність, всесторонність, ефективність, дієвість. 

 

Розвиток кадрових ресурсів 

 
Цей компонент окреслює, як побудувати культуру навчання та досліджень серед працівників різних 

закладів охорони здоров'я. 

 

Повний опис такої програми наведено у Додатку 3. 
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Рисунок 4: Опис маршруту пацієнта, що наголошує на використанні доказових інтервенцій та процедур 

Вхід Обстеження  
Діагноз і 

формулювання 
плану допомоги 

Послуги та 
варіанти 
лікування 

Спостереження 
та повторне 
обстеженя  

Вихід 

 Науково-доказові втручання на всіх рівнях маршруту пацієнта 

(Інструменти скринінгу, протоколи, прийняття рішень, плани, оцінювання 

ризику, критерії оцінки ефективності і скерування ) 

Розробка нової сучасної моделі охорони психічного 
здоров'я  

 

Важливо впевнитися, що базовані на доказах втручання та міжнародні протоколи 
(наприклад, програма ВООЗ mhGAP, протоколи NICE Національного інституту здоров’я 
та клінічної досконалості (National Institute for Health and Care Excellence), програма  
ВООЗ PM+, протоколи ВООЗ щодо першої психологічної допомоги - WHO Psychological 
First Aid Guidelines) використовуються для прийняттям рішень, а також для розробки та 

надання допомоги на всіх рівнях (Вставка 9). Вони можуть сприяти розвитку місцевих 
маршрутів допомоги та протоколів механізмів перенаправлення, відповідно до 

Рекомендація 6: Використовувати можливості впливати на розвиток нових 

моделей послуг в сфері психічного здоров’я, як частини впровадження реформи 

охорони здоров’я.  

. 

 

Recommendation 6: Take opportunities to influence the development of new models of 

mental health services as part of the implementation of national health service reform  Рекомендація 8: Переглянути, реорганізувати та перерозподілити наявні ресурси 

в сфері психічного здоров’я для розвитку послуг в громадах та покращення 

існуючих служб в лікарнях.  

 

Recommendation 8: Review, reorganise and reallocate current mental health resources 

to support developing community provision and improvements to existing hospital 

services 

Рекомендація 7: Розробити місцеві «маршрути пацієнта», з впровадженням цілей 

та ключових елементів надання допомоги, відповідно до науково-доказових 

втручань, мультидисциплінарних протоколів та практичних рекомендацій для 

фахівців   
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науково-доказових протоколів та міжнародних керівництв (Рисунок 4). Маршрути 
пацієнтів та служби, які їх обслуговують, повинні розроблятися як частина реформи 
системи (Вставка 6). 
 
Послуги повинні розширюватися відповідно до географічного розподілі щоб 

забезпечити допомогу у віддалених районах і за межами великих міст. Необхідна 

підтримка зацікавлених сторін під час реорганізації та перерозподілу наявних ресурсів 

лікарень з метою підтримки розвитку та надання послуг в громадах. Нижче наведені 

приклади двох таких реформ модернізації у Південній Кореї та Литві, а також виклики 

та успіхи, які виникали (Приклад 4 та 5). 

Також підтримуватимуть зміну системи інвестиції в розробку програм профілактики та 

раннього втручання, включаючи програми самодопомоги та матеріали (наприклад, 

Самодопомога+ ВООЗ (WHO Self-help+ ) та сприяння розвитку груп і центрів 

самодопомоги. 

 

Вставка 6: Ключові міркування щодо електронних інформаційних систем 

 

 Визначити пріоритет якості даних над кількістю 

 Посилатися на стандартизовані дані та уникати зайвої інформації, яка не має ніякої цінності 

 Забезпечити доступність, гнучкість та потенційну персоналізацію 

 Враховувати ефективність системи та здатність бути використаною різними надавачами 

 Враховувати стратегічне використання інформації та те, як зібрані дані сприятимуть 

впровадженню нових пакетів  послуг охорони психічного здоров'я 

 Враховувати як система буде використовуватися у плануванні та оцінюванні послуг, з метою 

прогнозування та дослідження потреб та управління ризиками 

 Враховувати систему звітності, яка надає особливе значення якості та є корисною для практики 

 Стимули повинні визначатися не лише фінансами, але й на основі клінічних аспектів.  
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Вставка 7: Ключові принципи для інтегрованих систем і послуг:   
Інтеграція охорони 
здоров'я та соціальної 
допомоги в моделі послуг 

Акцент на принципи 
відновлення та соціальної 
інтеграції 

Взаємодія між психічним  
і фізичним здоров'ям 

Мультидисциплінарна 
професійна команда, основана 
на тісній співпраці між 
організаціями охорони здоров'я 
та соціальної допомоги. 
 
Соціальні працівники, 
терапевти зайнятості 
(ерготерапевти), працівники з 
підтримки вдома та інші члени 
команди працюють над тим, 
щоб люди могли краще 
інтегруватися у соціально- та 
праце-орієнтовані заходи. 
 
Підтримане проживання та 
проживання в гуртожитках  
гарантує, що люди, які мають 
складні та довготривалі  
потреби, матимуть житло та 
підтримку. Це дає певність , що 
вони зможуть подбати про себе 
поза межами лікарн  
. 
Акцент роббиться на 
розширенні можливостей та 
вибору, відповідно до типу 
допомоги, який на думку 
користувачів послуг найбільше 
відповідатиме їх потребам. 

Надавати людям надію, контроль і 
можливості для полегшення їх 
особистого руху до повноцінного 
життя, яке приносить 
задоволення. 
 
Використовувати спільне 
створення та спільне 
проектування під час розробки 
пакетів допомоги або підтримки, 
залучаючи людей з пережитим 
досвідом поряд з фахівцями у 
сфері психічного здоров'я.  
  
Сприяти соціальній інтеграції 
(інклюзію) шляхом посилення 
соціальних взаємодій, а також 
надавати широкий спектр 
підтримки: працевлаштування, 
навчання, волонтерську 
підтримку. 
 
Розробити програми, котрі би 
забезпечили підтримку у 
працевлаштуванні, такі як 
підтримка на робочому місці 
(оплачувана робота на відкритому 
ринку). 
 
Інтеграція взаємно-підтримки 
(peer support) з професійною 
підтримкою. 

Розвивати психіатричні 
служби (liason psychiatry) / 
підтримку в лікарнях і 
відділеннях загального 
профілю. 
 
Інтегрувати поширені психічні 
розлади,такі як депресія, 
тривожні розлади, 
перинатальна психіатрія, 
розлади харчової поведінки, 
розлади, пов'язані зі стресом, 
та психологічні потреби людей 
з проблемами фізичного 
здоров'я. 
 
Забезпечити інтегрованими 
послугами людей, які 
потребують спеціалізованої 
допомоги для лікування 
розладів харчової поведінки, 
перинатальних станів, 
синдрому хронічної втоми та 
психосексуальних станів. 

 

 

 
Розробка електронної інформаційної системи, яка включає показники результатів та 
індикатори якості, може допомогти підвищити якість та визначити пріоритетні напрямки 
для вдосконалення, а також забезпечити засоби моніторингу системи на постійній 
основі (Вставка 6). 

Проблеми, що виникають в межах ширших систем, наприклад, у сфері соціальної 
допомоги та первинної медичної допомоги, говорять про необхідність проведення  
ретельного розгляду для того, щоб забезпечити інтеграцію допомоги у цих сферах. 
Існують ключові принципи інтеграції психічного здоров'я та інших послуг (Вставка 7). 
Це вимагатиме механізмів об'єднання різних груп у контексті партнерства. Наприклад: 
 

 Сімейні лікарі в закладах первинної медичної допомоги та  лікарнях загального 
профілю з метою інтеграції психічного та фізичного здоров'я.  

 Соціальні, професійні та освітні послуги та команди, що працюють над 
покращенням координації між медичною та соціальною допомогою. 
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Вставка 8: Які існують компоненти специфікації послуг (служб) 

Послуги повинні бути в різних закладах та установах, і функціонувати для того, щоб 

забезпечити координацію та взаємодоповнення допомоги, систем перенаправлення та 

реалізацію протоколів. 

 
Ключові питання, які слід поставити під час розробки компонентів нової послуги:  

 

1.  Для кого ця послуга? 

 

Осіб якої вікової категорії буде обслуговуватися ця послуга, людей з якими потребами психічного 

здоров'я і на якому етапі допомоги? Необхідно вибудовувати гнучкість, щоб нікого не упустити з уваги. 

Також потрібно зазначити,кому ця послуга не надає допомоги.  

 

2. Чого має досягти ця послуга? 

 

Які цілі цієї послуги на відміну від існуючих тепер? Як це може покращити допомогу користувачам послуг 

та їх сім'ями? 

 

3. Що робить ця послуга? 

 

Яку допомогу надає ця послуга? 

 

4. Управління послугою та  операційні процедури  

 

Скільки працівників? Де працюють? Що роблять? Відповідно до якої моделі надається послуга? 

 
 

 

Вставка 9: Ключові терміни для послуг охорони здоров’я 

 
Інструкції (Guidance) – рекомендації чи характеристики щодо застосування доказової бази або 

експертної думки з метою управління процесом прийняття рішень в конкретних умовах. 

 

Настанови (Guidelines) – подібні до рекомендацій (інструкцій), зазвичай з конкретними посиланнями на 

регламентуючі документи та клінічні протоколи  

 

Протокол (Protocol) - детальний план, який чітко окреслює причини і методи досягнення кінцевої мети. 

 

Маршрут пацієнта (Pathway) - Структуровані, мультидисциплінарні плани допомоги, що сприяють 

використанню доказової медицини та стандартизації лікування. 
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Приклад 4: Модернізація Корейської системи охорони 
психічного  здоров’я 

Починаючи з 1995 року, Південна Корея працювала над покращенням послуг охорони психічного здоров'я 

на рівні громад [24] і збільшила рівень надання послуг у громадах, задля балансу між стаціонарною та 

амбулаторною допомогою. З 2016 року ці послуги в громадах також повинні займатися промоцією охорони 

психічного здоров'я в цілій громаді. 

 

Нижче наведено огляд надання послуг на рівні громади.  

 
 

Цією реформою Південна Корея планувала досягти: 

 Ведення пацієнтів (case management) -  людей, які живуть з важкими проблемами психічного 

здоров'я за допомогою центрів підтримки психічного здоров'я. 

 Система державної сертифікації, яка визначає соціальних працівників, медсестер психіатричного 

профілю та клінічних консультантів фахівцями з питань психічного здоров'я. 

 Підтримане проживання та довготривала допомога в сфері психічного здоров'я за межами 

приватних психіатричних лікарень. 

 Починаючи з 2007 року, розширюються межі допомоги: від послуг для загального дорослого 

населення до послуг для дітей та підлітків, послуг з алкогольної залежності та інших груп. 

 

Як повідомляється, це покращило допомогу людям, які живуть з проблемами психічного здоров'я, і також 

підкреслюється, що зміна балансу допомоги потребуватиме довгострокового бачення. 

 

Незважаючи на амбітні плани реформи і нещодавній перегляд закону про охорону психічного здоров'я, що 

розширює межі допомоги, все ж потрібно зробити ще багато чого: 

 

 Приблизно 68% усіх установ / відділень охорони психічного здоров'я є психіатричними лікарнями, 

що означає, що багато людей все ще будуть інституціоналізовані. 

 Все ще існують географічні обмеження в допомозі  наприклад, 59% районів у містах Кореї не 

мають жодного центру реабілітації, і є лише 10 надавачів тренінгів професійної реабілітації, які в 

більшості зосередженні неподалік столиці - Сеула. 

 Існує недостатність фінансування та ресурсів в зв’язку з законодавством. 

 

 

 

 

 

 

Амбулаторні 

клініки  

Інституції 
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здоров‘я  
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залежності 

Центри соціальної 

реабілітації  

Центри психічного 
добробуту 

Особи з 

психічними 

розладами 
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Приклад 5 – Проект “Vasaros” Литва 
 

Проект Vasaros (2002-2006 рр.) був сфокусований на розвитку сучасних послуг охорони психічного 

здоров'я у лікарні Vasaros (одна з двох психіатричних лікарень в литовській столиці -  Вільнюсі і єдина, 

розташована в самому місті, з 350 ліжками в той час), а також створенню послідовного ланцюжка послуг 

для міста Вільнюс.  
 
Проект фінансово підтримували Міністерство закордонних справ Нідерландів на підставі контракту між 

головним виконавцем проекту (ГІП), Міністерство охорони здоров'я, влада міста Вільнюс, лікарня Vasaros 

та кілька місцевих надавачів послуг.  

 

Проект грунтувався на  баченні та ключових рішеннях про залучення міста до лікарні підчас розвитку 

послуг у м. Вільнюсі, які, здавалося, були надзвичайно складними без отримання від муніципалітету 

необхідних приміщень в місті. Наприклад, докладалися зусилля для розробки бейсбольного майданчика 

на території, щоб дозволити дітям із сусідніх житлових районів грати в баскетбол, іноді з пацієнтами. 

Також організовували щороку «відкриті дні», щоб запросити мешканців міста прийти і подивитися, що таке 

лікарня. Половину території було продано, і вона буде використана для побудови нового житлового 

проекту, тим самим громада прийде на територію колишньої лікарні. 

 

Цілі:  

 

1. Створити декілька нових відділів (психо-соціальна реабілітація, кризові втручання, інтенсивна робота 
в громаді (assertive community outreach), психогеріатрія та відділення розладів харчової поведінки). 

2. Забезпечити навчання для всіх працівників зі сфери надання сучасних послуг охорони психічного 
здоров'я 

3. Запровадити Пацієнтську Програму Адвокації  

 

Результати і досягнення проекту:  

 

- Навчання:  
Протягом чотирьох років усі працівники лікарні пройшли підготовку в рамках міждисциплінарної команди, 

яку проводили тренери з Нідерландів та Великобританії. Команди були сформовані з іноземних тренерів, 

які на час виконання проекту взяли на себе зобов'язання, гарантуючи таким чином безперервність і 

побудову стосунків і співпраці з персоналом. Навчання призвело до покращення якості послуг в лікарні, які 

були покращені до європейських стандартів. Створено справжню мультидисциплінарну командну роботу у 

відділенні розладів харчової поведінки та центрі кризових втручань, а пізніше була введена служба 

психосоціальної реабілітації. 

 

- Фізичне оточення:  

Результатом проекту стало оновлення лікарні та будівництво нових будівель і центрів для розміщення 
нових послуг у лікарні. Була споруджена нова будівля, де розмістилася адміністрація, центр кризових 
втручань (10 ліжок і денний центр перебування), центр розладів харчової поведінки (10 клінічних ліжок, 
інші - амбулаторні) та психотерапевтичний відділ. В одному з окремих будинків було створене нове 
психогеріатричне відділення, якому надавалася технічна та професійна підтримка від лікарні Warneford в 
Оксфорді (Великобританія). Крім того, було створено Центр психосоціальної реабілітації для 
обслуговування пацієнтів лікарні та клієнтів з міста. 
 

- Політика:  
Протягом проекту процес написання описів для кожної з послуг, що надаються в лікарні, не тільки допоміг 

сформувати краще розуміння того, які послуги повинні надаватися, але й допоміг успішно завершити 

переговори з медичними страховими компаніями, відмовившись від оплати на основі кількості ліжок, 

замінивши деякі ліжка на стільці, а потім отримати різні програми відшкодування для різних видів 

лікування. 

 

Після завершення проекту група міжнародних експертів написала план охорони психічного здоров'я для 

цілого Вільнюса, вони намагалися закласти основу для послідовного ланцюжка послуг. Цей план, під 

назвою «Вільнюс, місто, що дбає», був схвалений Вільнюським муніципалітетом на початку 2008 року. 

Проте, економічна криза 2008-2009 років вплинула на план, і його значна частина була відкинута, і 

більшість зусиль було спрямовано на збереження успіхів, досягнутих під час проекту Vasaros. Проте цей 

план є дуже хорошим прикладом того, як послуги на муніципальному рівні можуть бути покращені до 

міжнародних стандартів. 
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- Ключові виклики  

Окрім невдалого завершення плану «Вільнюс – місто, що дбає», проекту не вдалося створити й мобільні 

робочі групи для центру кризового втручання і для програми інтенсивної роботи з громадою через те, що 

медичні страхові компанії відмовилися їх фінансувати. Крім того, Пацієнська програма адвокації зіткнулася 

з спротивом лікарів, які не могли зрозуміти, чому ми мусимо серйозно ставитися до скарг від осіб з 

психічними захворюваннями. 

 

 Висновки  

 
Проекту Vasaros був успішним з кількох причин: був момент можливостей (країна готувалася до вступу в 

ЄС); іноземна фінансова допомога; молодий керівник лікарні, який навіть зараз, 20 років по тому, все ще 

працює, щоб завершити втілення планів; молодий та сповнений ентузіазму персонал, котрий прагнув змін; 

підтримка мера міста; постійна допомога іноземних експертів, для яких Vasaros став рідним домом; 

наполегливе централізоване управління проекту. Проте, ми також виявили, що залучення зацікавлених 

сторін було надзвичайно важливим, попри те, що іноді воно й сповільнювало процес реформування.  Крім 

того, з'ясувалося, що питання власності було також важливим – будь-яка «реформа» здійснена за 

допомогою зовнішнього впливу чи впливу керівництва призводила до спротиву та невдачі. Вирішити цю 

проблему можна надавши дозвіл уповноваженим особам «заново винайти колесо» і змусивши їх повірити, 

що зміни – це результат їх власної ініціативи. 

 
Навіть після тринадцяти років по закінченню проекту Vasaros,  все ще багато потрібно зробити. Але 

послуги надаються кардинально іншим чином та набагато краще, ніж до початку проекту Vasaros. Станом 

на сьогодні Vasaros налічує лише 150 ліжок, всі решта – це амбулаторні пацієнти. Все ще ведеться 

будівництво нового корпусу для відділень гострих станів, а відділення геріатричної психіатрії буде зведено 

цього року (2019), тож зрозуміло, що необхідно залучати довгострокові інвестиції. 

 

 

 

Задоволення потреб психічного здоров’я окремих 
груп населення 
 

Потреби окремих груп населення повинні визначатися та вирірішуватися в майбутній 

роботі. Часто існує дублювання функцій між послугами, і треба визнати, що буде 

необхідна міжвідомча співпраця між сферою соціальної допомоги, освіти та усіма 

іншими аспектами системи охорони здоров'я (Рисунок 5). 

Існують приклади вже існуючих інноваційних практик послуг в сферпі психічного 

здоров’я для тідей та підлітків у Львівській області, які могли б допомогти визначити 

послуги ПСПЗДП та сформулювати маршрути допомоги пацієнтів за однією системою. 

Розвиток існуючих послуг та місцевих інновацій, таких як «Діалог» (Аналіз випадку 6), 

дозволить консолідувати цю роботу.  

 Оскільки існують деякі послуги ПСПЗДП, існує і потреба розробити механізми 

зміцнення зв'язку та координації між ПСПЗДП і школами, та підвищення ролі шкільних 

психологів у системі.   

Рекомендація 9: Розробити спеціальну програму роботи служби психічного 

здоров’я для дітей та підлітків (CAMHS) у рамках пілотної програми для сприяння 

(промоції) та підтримки психічного здоров’я та благополуччя дітей, підлітків та 

їх сімей. 
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Рисунок 5. Компоненти послуг охорони психічного здоров’я 
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Приклад 6 – «Діалог» 
 
Медико-соціальний центр «Діалог» - це "Клініка, дружня до молоді", яка надає молоді та підліткам у 

громаді доступ до послуг з охорони психічного здоров'я. Діалог є єдиною клінікою з доступом до психіатрів 

та психотерапевтів у мережі, що складається з десяти центрів, створених ЮНІСЕФ у 2005 році. Метою цих 

центрів є забезпечення легкого доступу до первинних медичних послуг для молоді у Львові та у Львівській 

області. 

"Клініки, дужні до молоді", пропонують широкий спектр послуг для молодих людей у віці від 10 до 24 років. 

Ці послуги включають доступ до педіатрів, профілактику інфекцій, що передаються статевим шляхом, в 

т.ч. ВІЛ-СНІД (дотестове консультування та експрес-діагностика), ініціативи щодо репродуктивного 

здоров'я, психічного здоров'я та ініціативи у промоції здоров'я. Спектр послуг, які пропонує мережа, є 

різноманітним і відрізняється залежно від наявності кваліфікованого персоналу. Допомога, що надається 

однією з таких клінік - «Діалог» - описана нижче. 

 

Причина звернень 

 

Звернення у 2017 

Кількість % 

Звернень всього 7762 100 

1. Звернення з приводу захворювань 

(всього): 

5460 70.3 

1.1 Розлади психіки та поведінки, в т.ч.: 4051 52.2 

пов’язані з вживанням алкоголю 127 1.6 

пов‘язані з вживання наркотичних та 

інших психоактивних речовин 

31 0.4 

інші (розлади поведінки, розлади 

формування особистості, розлади 

настрою) 

3893 50.2 

1.2 Хвороби шкіри 447 5.7 

1.3 Інші соматичні хвороби (гострі респіраторні 

вірусні захв., функціональні розлади ШКТ , 

інфекції сечовивідних шляхів) 

962 12.4 

2 Психологічне та соціальне консультування 

(всього) 

2302 29.6 

2.1 Кризові звернення з приводу стосунків з 

батьками, однолітками, сексуальним партнером, 

сексуального насилля 

1345 17.3 

2.2 Інші 957 12.3 

 

Послуги, які надає «Діалог»: 

Діалог пропонує послуги КПТ, психокорекції та системної сімейної терапії. Послуги надаються за 
допомогою мультидисциплінарних команд і прогресивних методів. Наприклад, проводяться круглі столи 
між мультидисциплінарною командою та батьками для обговорення складних випадків. Грунтуючись на 
внеску мультидисциплінарної команди та батьків, розробляється індивідуальний план допомоги на основі 
конкретних потреб молодої людини.   

На додаток до направлень у мережу від інших клінік, «Діалог» розвинув міцні стосунки зі школами, сферою 

первинної допомоги, сім'ями, а також тісну співпрацю з лікарнями загального профілю. Школи часто 

звертаються до «Діалогу» особисто або телефоном за підтримкою дітей з ГРДУ, з причин булінгу, 

вирішення конфліктів і за порадами для команди керівництва шкіл. Крім того, Діалог часто відвідує школи  

для проведення семінарів з цих питань та для проведення заходів зі зміцнення здоров'я. Діалог також 

проводить тренінги для лікарів первинної медичної допомоги, включаючи переклади алгоритмів для того, 

щоб допомогти лікарям виявляти та вести підлітків, які знаходяться під ризиком скоєння самогубства.  
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Підвищення професійного рівня працівників сфери 
охорони психічного здоров’я (ОПЗ)  

Потрібно надати підтримку працівникам для того, щоб допомогти визначити та 

зміцнити нові спеціалізовані ролі серед професійних співробітників та маршрути 

пацієнта задля підтримки розвитку та розширення послуг в громадах. Розробку 

програм професійного розвитку для підвищення професійних компетенцій серед 

працівників сфери охорони психічного здоров'я можна забезпечити за допомогою 

навчання та підвищення кваліфікації, контролю під час роботи та наставництва. 

Прикладом такої програми є Покращення доступності психологічних терапій (IAPT - 

Improving Access to Psychological Therapies) у Сполученому Королівстві (Приклад 7).  

Важливим кроком є підтримка розвитку системи стандартизації та акредитації 
(включаючи спеціальні освітні стандарти для спеціалістів та постійне підвищення 
професійної кваліфікації) для всіх фахівців з питань психічного здоров'я та створення 
реєстру спеціалістів з питань психічного здоров'я, які відповідають стандартам. 
Розвати лідерів для сприяння змінам, та будувати середовище співпраці (на основі 
поняття системи обслуговування, що спирається на відповідні керівні структури та 
управління). 

Створення механізмів і структур для підтримки міждисциплінарного підходу та 
ефективної координації допомоги буде ключовою частиною будь-якої реформи; 
розвивати кадрові ресурси, які зможуть перетворитися на команду охорони психічного 
здоров'я в громаді (Вставка 10). 

Вставка 10: Що таке команда охорони психічного здоров’я в громаді (community mental 

health team)?   
 

Команди охорони психічного здоров'я в громаді (КОПЗГ) [23,25,26] - це мультидисциплінарні команди, які 

базуються в громадах і які повинні надавати людям як короткострокові послуги, так і постійне лікування, а 

також догляд та моніторинг. Три необхідні функції: 

 

 Надання консультацій з питань ведення проблем з психічним здоров'ям іншим фахівцям - 

рекомендації фахівцям первинної медичної допомоги та функція «сортування» для належного  

скерування. 

 Проведення лікування та надання допомоги особам з короткочасниими розладами, яким необхідні 

спеціальні втручання. 

 Проведення лікування та надання допомоги тим, хто має складніші та триваліші потреби. 

 

КОПЗГ можуть тісно співпрацювати з іншими спеціалізованими Командами охорони психічного здоров'я в 

громаді, включаючи вирішення кризових сиуацій, лікування вдома, інтенсивна робота в громаді та команди 

раннього втручання. 

 

До команда можуть належати: 

 Психіатри;  

 Психологи; 

 Психіатрична медсестри в громаді; 

 Соціальні працівники;  

 Терапевти зайнятості (ерготерапевти). 

 

Рекомендація 10: Сприяти навчанню та професійному розвитку персоналу сфери 

охорони психічного здоров’я, а також визначити можливості для розвитку 

місцевого потенціалу   
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Приклад 7 – Програма Покращення Доступності 
Психологічних Терапій (ПДПТ)– Англія 
 

Програма Покращення Доступності Психологічних Терапій (ПДПТ, Improving Access to Psychological 

Therapies - IAPT) спрямована на впровадження клінічних протоколів NICE для людей із поширеними 

проблемами психічного здоров'я в Англії. Ці клінічні протоколи включають низку психологічних методів 

терапії низької та високої інтенсивності для людей з легкою, середньою та важкою депресією та 

тривожними розладами. Ці терапії проводяться шляхом використання покрокового підходу, щоб люди 

отримували належну допомогу у відповідний час з правильною інтенсивністю з скеруванням / подальшим 

супроводом відповідно до їх потреб.  

Програма ПДПТ дотримується національних стандартів щодо доступу та одужання:  

 

- Час очікування: 75% людей, які звертаються до служб ПДПТ, повинні розпочати лікування 

протягом 6 тижнів після направлення, а 95% повинні розпочати лікування протягом 18 тижнів 

після направлення. 

- Рівень доступу: Своєчасний доступ до лікування очікується на рівні 19,0% (частка поширеності) 

(березень 2019). 

- Рівень одужання: Принаймні 50% людей, які закінчили лікування, повинні одужати. 

 

Види втручань:  

 

Втручання низької інтенсивності застосовуються для людей з легкою та помірною депресією та 

тривожними розладами і грунтуються на втручаннях на основі КПТ низької інтенсивності. Ці втручання 

надаються шляхом керованої самодопомоги з використанням матеріалів (у вигляді буклетів / робочих 

зошитів), які базуються на Когнітивно Поведінковій Терапії (КПТ), з регулярною телефонною підтримкою 

фахівця психологічного благополуччя; Комп'ютеризована Когнітивно-Поведінкова Терапія (кКПТ) для 

доступу онлайн; або особисті сеанси. Втручання низької інтенсивності також включають широкий спектр 

підтримки, наприклад:   

- Допомога з працевлаштуванням.  

- Перенаправлення до інших послуг. 

- Поради щодо  того, як впоратися з побічними ефектами ліків. 

- Поради щодо підтримки способу життя: щодо фізичних вправ, дієти, сну та здорового способу 

життя 

- Бібліотерапія шляхом пропонування книг, які можуть допомогти самі або при використанні разом з 

іншими формами лікування.  

-  

Втручання низькоїї інтенсивності надаються Кваліфікованими фахівцем психологічного добробуту, які 

мають великий попередній досвід роботи в місцевій громаді, з навиками терапії. Вони навчаються на 

спеціальному курсі, акредитованому Британським психологічним товариством. 

 

Втручання високої інтенсивності надаються людям з середньою або важкою депресією та тривожними 

розладами, як правило, за допомогою персональних сеансів «віч-на-віч». Вони включають різні види 

терапії: 

- Когнітивно-Поведінкова Терапія 

- Консультування при депресії: особливий тип консультування, розроблений для допомоги 

людям, які страждають від депресії. 

- Терапія пар при депресії: спрямована допомагати людям вирішувати і справлятися з 

емоційними труднощами, пов'язаними з їх стосунками. 

- Коротка динамічна інтерперсональна терапія: форма короткої психодинамічної психотерапії, 

яка досліджує складні випадки в минулому, які продовжують впливати на те, що люди відчувають 

і як поводяться в сьогоденні. 

- Інтерперсональна психотерапія при депресії -  це обмежена в часі, структурована 

психотерапія, що розглядає психологічні симптоми, такі як пригнічений настрій, як відповідь на 

поточні труднощі у стосунках і як вплив на якість цих відносин. 

- Втручання високої інтенсивності надаються кваліфікованими терапевтами високої інтенсивності, 

акредитованими/здатними отримати акредитацію Британськї Асоціації Поведінкової та Когнітивної 

Психотерапії, або Британською Асоціацією з Консультування та Психотерапії, або Британською 

Психоаналітичною Радою, або Мережею Інтерперсональної Психотерапії Великобританії. 
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Наприклад, працівники у сфері високоінтенсивної когнітивно-поведінкової терапії - не обов'язково 

КПТ-терапевти. Вони також можуть бути клінічними психологами, консультантами, медсестрами, 

ерготерапевтами та досвідченими працівниками сфери охорони психічного здоров'я, які пройшли 

навчання та акредитовані Британською Аоціацією Поведінкової та Когнітивної психотерапії. 

 

Супервізія  

 

Супервізія є ключовою у програмі ПВПТ для всіх стажерів та кваліфікованих працівників, які надають 

послуги високої або низької інтенсивності.  

 

- Супервізія полягає у як мінімум одній одногодинній індивідуальній сесії щотижня, а також у більш 

тривалих сесіях групової супервізії час від часу. Сесії включають професійні і менеджерські 

супервізії (наприклад, перегляд поточних клінічних випадків кожні 2-4 тижні, розгляд методів 

ведення випадків та індивідуальних результатів лікування клієнтів. 

- Супервізія здійснюється досвідченими і підготовленими супервізорами, які працюють в ПВПТ, 

відповідно до системи компетенцій та протоколу супервізії, розробленого спеціально для 

програми, та різних аспектів, що очікуються в межах послуги ПВПТ. 

 

Ефективність супервізії, як правило, здійснюється і моніториться старшим терапевтом, разом з 

керівниками клінічних і  навчальних програм. 

 

Більш детальну інформацію про навчання, компетенції та ролі фахівців, терапевтів та супервізорів  
можна знайти на сайті: https://www.england.nhs.uk/mental-health/adults/iapt/workforce/ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.england.nhs.uk/mental-health/adults/iapt/workforce/
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Розробка плану пілотної програми MH4U 
 

Цей розділ містить деякі пропозиції щодо процесів впровадження проекту. Наведена 
нижче інформація надає основні принципи і кроки, спрямовані на ведення та підтримку 
розробки і виконання планів впровадження як на національному рівні, так і у Львівській 
області. Необхідно враховувати, що всі плани впровадження розробляються 
відповідно до узгоджених пріоритетів та доступних ресурсів. 

Розробка планів на національному та місцевому 
рівнях 
 
Проект MH4U має на меті підтримати розробку національних планів розвитку охорони 
психічного здоров'я в Україні, а також конкретні плани розробки пілотної програми у 
Львівській області. Це становить виклики щодо розподілу ресурсів між напрямками 
роботи в межах коштів, доступних для проекту, а також  щодо того, як найкраще 
розробити та реалізувати львівську програму так, щоб вона одночасно інформувала та 
сприяла національномим розробкам. Впровадження національного плану буде 
залежати від запровадження відповідних комісійних механізмів та розподілу коштів для 
забезпечення необхідної конфігурації послуг. Однак, існують можливості сприяння цим 
процесам, оскільки вони знаходяться ще в процесі розробки, і випробовування опцій 
відбудеться у пілотному проекті.   
 

Організація послуг 
 

 Встановити стратегічний напрямок (політика охорони психічного здоров'я) та 

визначити пріоритети (план охорони психічного здоров'я) у співпраці з урядом 

(за участю Міністерства Охорони Здоров'я, Міністерства Соціальної Політики, 

Міністерства Освіти тощо). 

 Забезпечити повноваженнями усі органи охорони здоров'я та соціальної 

допомоги для спільної роботи та налагодження міцних відносин з людьми, які 

користуються послугами, їхніми сім'ями та громадськістю. 

 План охорони психічного здоров'я централізовано встановлює узгоджені 

стандарти, описує конкретну модель допомоги та включає сильні та фінансово 

стимульовані методи управління. 

 Створити регулюючі органи (наприклад, NHS Improvement, Комісія з якості 

допомоги, Національний інститут здоров’я і досконалості допомоги-NICE і, 

HealthWatch England у Великобританії) і зобов'язати їх контролювати роботу 

(фінанси та якість) надавачів. 

 Забезпечити взяття на себе зобов'язань щодо децентралізації у 

регіонах/секторах та сприяти місцевому лідерству. 

 Зробити акцент на управлінні місцевими системами обслуговування як на  

мережах, які базуються на русі користувачів послуг через організаційні 

обмеження. А також наголос на координації підтримки через управління 

випадками (case management) чи допомогою (care management) . 

 Марштрути пацієнтів (на основі кращих практик) формуються через 

специфікацію послуг, що є засобом забезпечення послідовності та усунення 

несправедливості. 

 Інтегрувати нові підходи та нові моделі послуг (наприклад, соціальна інтеграція, 

відновлення, підтримане працевлаштування, взаємна підтримка (peer support) 

тощо). 
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Розробка та здійснення локальних планів впровадження 
  

 Оцінити національну політику та плани щодо визначення відповідних 

можливостей для підтримки ініціатив на регіональному / секторальному рівні. 

 Посилатися на аналіз місцевих потреб, щоб відобразити державне бачення 

охорони здоров’я та точку зору громадян. 

 Інтегрувати медичну та соціальну допомогу, як з точки зору пропонованих 

пакетів допомоги/підтримки, так і з точки зору способу управління та надання 

послуг. 

 Розробити структури для підтримки та полегшення управління мережею 

надавачів послуг допомоги/підтримки. 

 Залучити широке коло зацікавлених сторін – представників громад, які 

обслуговуються, і відображають різні точки зору. 

 Зосередитися на побудові лідерських умінь та колективної відповідальності за 

допомогою механізмів управління та забезпечення якості. 

 Рівний акцент робиться на зміцнення та трансформацію існуючих послуг, так 

само як на створення можливостей для розвитку нових та інноваційних послуг 

та підтримки. 

 Зробити сильний акцент на підтримку та розвиток людей усіх ролей: у наданні 

послуг (розвиток кадрових ресурсів), в громадах (діяльність щодо залучення 

пацієнтів та громадськості) та окремих осіб (підсилення особистих можливості).  

Ризики впровадження 
 
Згадані вище керівництва та протоколи визначають найкращі практики стосовно 
впровадження політик в галузі охорони психічного здоров'я, які сформовані 
грунтуючись на досвіді багатьох країн. Однак, на практиці існує багато потенційних 
перешкод для успішного впровадження, і оскільки не всі з них можна уникнути,  
корисно пам'ятати про деякі ключові проблеми. 
 
Напевно, найважливішим є те, що будь-яка велика програма повинна бути розроблена 
відповідно до універсальних принципів управління змінами. Системи складаються з 
людей, і людей потрібно підтримувати і заохочувати протягом періоду змін і 
невизначеності. Нижче наводяться сфери, які становлять значні ризики для успішного 
впровадження:   
  

 Відсутність системного підходу з різними елементами послуг, що розвиваються 

окремо 

 Недостатнє зосередження на зміні культури та вироблення послідовного 

бачення 

 Неефективні структури сприяння співпраці та партнерства зацікавлених сторін 

 Слабке лідерство та недостатнє залучення персоналу до процесу змін 

 Не достатня увага до вирішення питання спротиву персоналу, наприклад. 

відсутність можливостей підтримки персоналу, щоб розробити нову практику чи 

добру роботу міждисциплінарної команди тощо 

 Слабке керування програмою з нереалістичними цілями 

 Відсутність необхідної підтримки розвитку послуг 
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Впровадження 

Системний підхід  
 
Важливо думати про розвиток в контексті національних, регіональних і місцевих 
структур планування та вплив, який він має на централізоване управління в порівнянні 
з місцевою автономією. Стратегії, політика та плани впровадження повинні 
відображати відповідний баланс між законодавчими вимогами, найкращою практикою 
(викладеними в стандартах) та гнучкістю для місцевої ситуації / власності. 
 
Важливо розглянути всю систему послуг, а це означає перегляд і розвиток існуючих 
послуг, а також зосередження уваги на нових ресурсах. Не буде жодної користі від 
поєднання безлічі сучасних послуг і хороших співробітників, з одного боку, і застарілих і 
неефективних з іншого. Розвиток хороших служб охорони психічного здоров'я в 
громадах залежить від трансформації послуг у всій системі і здатності описати, як різні 
елементи ефективно працюють разом.   
 
Один із способів підтримати такий підхід полягає в тому, щоб сформулювати такі 
маршрути допомоги пацієнтам, які описують шлях, який долають люди в системі, і як 
різні послуги працюють одна з одною для підтримки ефективної координації допомоги 
та підтримки. 
 

Зміна культури та наука впровадження  
 
Важливо, щоб ми могли чітко сформулювати послідовне бачення системи послуг та 
цінностей, на яких вони грунтуються. Наприклад, це може включати посилання на такі 
поняття, як відновлення, розширення можливостей користувачів і їх права. Крім того, 
потрібно, аби послуги били комплексними, доказовими, орієнтованими на людину, 
доступними, інноваційними тощо. Основні характеристики ефективної системи охорони 
психічного здоров'я згадуються у багатьох міжнародних документах.  
 
На практиці ключовим питанням є те, «як» досягти зрушення в культурі, котра має 
підтримувати зміни на місцях. Сюди входить використання методологій, призначених 
для підтримки управління змінами (тобто доказове управління). Також може включати 
розгляд висновків з літератури по науці впровадження. Слухати людей, які мають 
практичний досвід, може бути настільки ж корисно, як і спиратися на теорію 
управління. Одним словом, для того, щоб полегшити зміну культури, важливо описати 
шлях від поточної ситуації до майбутнього і підходи, які будуть використовуватися для 
залучення зацікавлених сторін. 
 

Співпраця і партнерська робота 
 

Для ефективного управління змінами необхідно взяти зобов'язання щодо моделі 
співпраці, завдяки якій надається однакова цінність внеску кожної із зацікавлених 
сторін. Для того, аби зробити це ефективно, необхідно створити структури для 
підтримки зацікавлених сторін, які беруть участь у здійсненні важливих заходів, що 
дозволяє їм зрозуміти, на що вони можуть реально впливати, і що вже вирішено.   

Ці заходи можуть включати визначення потреб у місцевій громаді, виявлення прогалин 
в обслуговуванні, визначення стандартів належної практики, розробка механізмів для 
відгуків  від користувачів послуг на постійній основі тощо. 
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Велику увагу слід приділити розвитку спільної та колективної відповідальності за 
впровадження змін. Цього можна досягнути лише завдяки справжньому 
дослуховуванню до думок інших людей і розвивати стосунки на основі взаємоповаги. 

 

Лідерство 
 
Лідери повинні систематично демонструвати ключові цінності (наприклад, концентрація 
уваги на користувачі) своєю власною поведінкою і показувати, що вони довіряють 
своїм співробітникам і самі проявляють інтеграцію. Хороші лідери систематично 
апелюють до якості послуг, але вони також говорять і про вимірювання рівня 
результатів у контексті ефективності витрат. 

Ефективне лідерство інтегрує ключові організаційні аспекти (наприклад, клінічні, 
управлінські та академічні) у збалансовану структуру управління. Це можна зробити 
ефективно тоді, коли старші клінічні, управлінські та академічні співробітники 
працюють у партнерстві для того, щоб забезпечити управління організацією, послугою, 
командою. 

Лідери, повинні мати повагу від працівників, які залученні у процес змін. Ці стосунки  
мають грунтуватися на взаємній повазі серед старших колег за їх колективний внесок в 
управління та розвиток загальної системи послуг.  
 
Добрі лідери вміють ефективно спілкуватися. Зрозумілість повідомлень є ключовою, 
але також необхідна велика кількість повторень. Важливо постійно нагадувати людям 
про прогрес у виконанні планів і перевіряти їхню постійне залучення у те, що вони 
роблять за допомогою уважного вилуховування відгуків. 

Розробка компетентних мультидисциплінарних команд 
 
Мультидисциплінарні команди пропонують не тільки різноманітні вміння, але й різні 
способи підтримки та розвитку членів команди. Команди забезпечують залучення 
членів до структури управління, стратегічного напрямку та вимог всієї системи. Люди 
повинні знати свої індивідуальні та колективні обов'язки, і повинні бути чіткі лінії 
звітності, щоб керівники могли вирішувати проблемні питання. 

Підхід клінічного управління разом з ефективними системами звітності та аудиту дає 
можливість поширювати добрі практики. Ці системи повинні заохочувати навчання та 
розвиток, а не осуджувати людей за те, що вони роблять помилки.  Існує тісний зв'язок 
між звітністю, довірою, командною роботою, лідерством і змінами. 

Розвиток персоналу вимагає хорошого лідерства в команді, а також постійного 
розвитку команди та окремих осіб. Культура не зміниться без інвестицій у розвиток та 
навчання персоналу й у лідерські навички. Лідерам команд потрібна підтримка, щоб 
зрозуміти свої сильні сторони та труднощі як менеджера; необхідно також цінувати 
різні точки зору та способи допомоги людям у навчанні та підтримці в команді. 
 
Задоволення роботою, як видається, протидіє опору, тому корисно знайти способи, 
аби забезпечити залучення персоналу до результативної діяльності, наприклад, 
удосконалення послуг, навчання та ролі наставників. Хороша підтримка та суперівзія є 
надзвичайно важливими як протягом хорошої командної роботи та так і при підтримці 
віч-на-віч. 

Важливою частиною змін є боротьба з низькою продуктивністю шляхом ефективного 
аналізу проблем. Потрібно застосовувати дуже різні тактики для роботи з людиною, 
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яка є дуже здібна, але не намагається, в порівнянні з тим, хто вкладає багато зусиль, 
але не має навичок. 
 

Управління проектом 
 
Управління змінами є повільним процесом і вимагає встановлення реалістичних цілей, 
наприклад, 5-річного плану з контрольними точками на 6 місяців, 1 рік, 3 роки, 5 років. 
Необхідні чіткі операційні визначення для кожного кроку. Для того, щоб вживати 
заходів щодо непередбачених обставин, довгострокові плани вимагають гнучкості. 
Потрібно гідно оцінювати успіхи на цьому шляху, але загалом зосереджуватися на 
бажаній кінцевій точці. 

Буде корисним описати перехідну фазу або фазу розвитку та визначити ключову 
підтримку, доступну для цього періоду. Завдання/активності потребують об'єднання 
відповідних людей для розробки та моніторингу планів впровадження; для розробки 
планів комунікації та залучення, котрі би грунтувалися на обміні необхідною 
інформацією та даними з усіма зацікавленими сторонами. Також для визначення  
ризиків і планів екстренних дій, виявлення та усунення помилок у разі виникнення 
проблем. 
 

10 рекомендацій для управління змінами 
 

 Використовуйте доказовий підхід до управління змінами 

 Опишіть, як різні служби ефективно працюватимуть в рамках ширшої системи 

послуг 

 Змініть культуру шляхом формування послідовного бачення майбутніх послуг 

 Визначіть пріоритетність співпраці та партнерства та цінуйте внесок усіх 

зацікавлених сторін у процес змін 

 Забезпечте ефективне лідерство, інтегруючи клінічну, управлінську та 

академічну перспективи в послідовну структуру 

 Створіть компетентні мультидисциплінарні команди, інвестуючи у розвиток та 

навчання персоналу, зокрема і у лідерські навички 

 Займайтеся розв'язанням проблеми супротиву персоналу шляхом доброї 

роботи в команді, підтримки і супервізії він-на-віч та боротьби з низькою 

продуктивністю 

 Забезпечте таке управління проектом, котре встановлюватиме реалістичні цілі 

та об'єднуватиме потрібних людей для розробки та моніторингу планів 

впровадження 

 Опишіть фазу перехідного періоду / розвитку і визначте ключову підтримку 

 Будьте сповненими ентузіазму, цілеспрямованими і рішучими! 
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Наступні кроки 
 

Враховуючи ці рекомендації, найкращу практику та поради із впровадження, наступним 

кроком буде робота над планом реалізації. Важливо, щоб усі зацікавлені сторони були 

залучені до цього процесу. Буде необхідно відобразити перешкоди та сприятливі 

фактори для здійснення змін, визначених у рекомендаціях. 

Метою є розробка подальших планів дій, аби визначити перші кроки на шляху до 
досягнення коротко- та довгострокових цілей, необхідні плани залучення та комунікації 
та критерії оцінки успішності (включаючи швидкі перемоги!). Все це вимагатиме 
ефективного управління процесом впровадження. 
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Подяка 
 

Implemental Worldwide хоче висловити подяку за час і зусилля співробітникам, які 

люб'язно допомогали під час візитів на місця і під час зустрічей зацікавлених сторін. 

Команда огляду також висловлює подяку за важку роботу локальної команди реалізації 

проекту, яка встановлює зв'язки, надає переклади та інформацію тоді, коли це 

необхідно. 

Ми б хотіли окремо подякувати колегам, які сприяли проведенню інтерв'ю з 

зацікавленими сторонами; ми почувалися дуже вдячними їм протягом усього нашого 

візиту. 

Насамкінець, ми би хотіли подякувати нашим міжнародним колегам, які доповнили цю 

роботу своїм великим досвідом і своїми знаннями про регіон і реформування послуг.  
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Додаток 1: Перелік зацікавлених сторін 
 

Візит на місце 1 
Зустрічі на місці у Львівській області 

Місце 
Посада / position  

Ім’я та прізвище/ Name and surname 

Департамент охорони здоров'я у 

Львівському регіоні 
Директор департаменту, Микичак Ірина 

Комунальний заклад Львівської 

обласної ради “Львівська обласна 

клінічна психіатрична лікарня” 

Генеральний директор, Чечотка Богдан 

Заступник директора з лікувальної роботи, Закаль Юрій  

Заступник головного лікаря з медсестринства, Бовтач 

Марія 

Medical and Social Centre for children 

and adolescent “Dialogue”/МЕДИКО-

СОЦІАЛЬНИЙ ЦЕНТР "ДІАЛОГ" 

Керівник центру, Підлісецька Леся 

“Коло сімї”/ “Circle of family” Керівник центру, Романчук Олег  

Комунальний заклад Львівської 

обласної ради "Львівський обласний 

клінічний психоневрологічний 

диспансер" 

В.о. директора диспансеру, Торопова Тереза 

Завідувач стаціонару №1, Гуринюк Іванна 

Завідувач стаціонару №2, Самсонова Людмила 

Психолог, Голова профспілки Львівського обласного 

клінічного психоневрологічного диспансеру, 

Старицька-Луцишин Мирослава 

Обласний комунальний заклад 

"Психіатрична лікарня 

Миколаївського району" 

В.о. директора, Цудний Мар'ян 

Центр організації дозвілля для осіб з 

особливими потребами "Тавор" у 

Новому Роздолі 

Головний виконавчий директор, Василишин Василь 

Львівський обласний дитячий 

психоневрологічний диспансер 

В.о. директора, Шилич Лідія 

 

Дитячий психіатр, Алла Петрів 

Шкільні психологи Керівник шкільних психологів у Львові, Боженко Лідія 

Кафедра психіатрії і психотерапії 

Факультету післядипломної освіти 

Львівського медичного університету 

Професор, Завідувач кафедри,Фільц Олександр 

Кандидат медичних наук,психіатр,психотерапевт на 

кафедрі психіатрії і психотерапії Факультету 

післядипломної освіти Львівського медичного 

університету, Кечур Роман 
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Візит на місце 2 
Зустріч зацікавлених сторін у Львівській області 

Ім’я та прізвище/ Name and surname  Посада та організація / position and organization  

Іванна Гуренюк / Ivanna Gurenjuk  
В.о. заввідділення Львівського психоневрологічного 

диспасеру, Психіатр 

Мирослaва Луцишин / 

Myroslava Lutsyshyn 

Психолог, Львівський обласний психоневрологічний 

диспансер  

Ліда Боженко / Lida Bozhenko  
Навчально-метдичний центр відділення освіти 

Львівської міської ради,методист, психолог  

Володимир Фридрак / Volodymyr 

Frydrak  

Заступник Директора, Начальник відділу сімейних 

форм виховання "Служби у справах дітей" 

Олег Орестович Андрушків / Oleg 

Andrushkiv  

Психіатр, Львівська обласна клінічна психіатрична 

лікарня 

Богдан Чечотка / Bogdan Chechotka  

 

Генеральний директор Львівської обласної клінічної 

психіатричної лікарні 

Тетяна Міщук / Tetjana Mischuk  
Заступник дирекора навчально-реабілітаційного 

центру «Джерело»   

Алла Петрів / Alla Petriv  
Дитячий психіатра Львівського дитячого 

психоневрологічного диспансеру   

Роман Кечур / Roman Kechur  

Кандидат медичних наук,психіатр,психотерапевт на 

кафедрі психіатрії і психотерапії Факультету 

післядипломної освіти Львівського медичного 

університету 

Мар’яна Климців / Marjana Klymciv  
Сімейний лікар в Центрі первинної медико-

санітаної допомоги м.Червоноград  

Богдан Орєхов / Bogdan Orjehov  
Психіатр, Нарколог в Сокальській центральній 

районній лікарні 

Олександр Фільц / Alexandr Filts  

 

Професор, завідувач кафедри психіатрії і 

психотерапії Факультету післядипломної освіти 

Львівського медичного університету 

 

Дана Яковенко / Dana Yakovenko  
Психолог у Львівському міському центрі соціальних 

служб для сім'ї, дітей та молоді 

Алла Горбач /  Alla Gorbach  
Директор Львівського міського центру соціальних 

служб для сім'ї, дітей та молоді 

Мар’яна Служинська  / Maryana 

Slugynska  

Директор Львівського обласного центру 

громадського здоров'я 

Уляна Жемелко / Uljana Gemelko  Львівський обласний центр громадського здоров'я 

Ірина Микичак /  Iryna Mykychak 
Директор департаменту охорони здоров'я 

Львівської облдержадміністрації 

Анна Решетник / Anna Reshetnik  Благодійна організація "Львівська освітня фундація" 

Ігор Заставний / Ihor Zastavny  
НУО “Академія Сімейної Медицини України”, 

сімейний лікар  

 Наталя Михайлівна Островська / 

Natalia Ostrovsjka  

Психолог, Керівник Центру нейропсихологічних 

порушен, Львівської обласної лікарні   

Мирон Миколайович Островський / 

Myron Ostrovsjkyj  

Завідувач Львівського міського 

психотерапевтичного центру 
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Зустріч зацікавлених сторін у Києві 

Міністерство Охорони Здоров’я 

Ім’я та прізвище/ Name and surname  Посада та організація / position and organization  

Уляна Супрун В.о. Міністра охорони здоров’я 

Сергій Шум 
Директор Українського моніторингового та 

медичного центру з наркотиків та алкоголю МОЗ  

Ірина Литовченко 
Директор Директорату стратегічного планування та 

євроінтеграції  

Тетяна Юрович 

Керівник експертної групи з питань євроінтеграції, 

координації донорської допомоги та міжнародного 

співробітництва 

Олександра Машкевич 

Керівник експертної групи з питань надання 

вторинної та третинної медичної допомоги 

Директорату медичних послуг 

 

Міжгалузева Зустріч 

Ім’я та прізвище/ Name and surname  Посада та організація / position and organization  

Олексій Суховій 

Центр психічного здоров’я МОЗ, Керівник відділу 

психічного здоров’я на рівні певинної допомоги і 

реабілітації 

Артем Осипян 

Центр психічного здоров’я МОЗ, Відповідальний за 

реабілітацію і розвиток законодавства у сфері 

психічного здоров’я 

Оксана Суліма 

Міністерство соціальної політики, начальник 

Управління у справах людей похилого віку та 

надання соціальних послуг 

Леонід Іванович Ільчук 

в.о.директора Науково-дослідного інституту праці і 

зайнятості населення Міністерства соціальної 

політики 

Лариса Самсонова 
Міністерство освіти і науки, керівник експертної 

групи з питань інклюзивної освіти 

Anatoliy Sychevskiy 
Державна служба України з надзвичайних ситуацій, 

Керівник Центру психологічного забезпечення  

Олександр Хоруженко 
Міністерство з питань тимчасово окупованих 

територій 

Людмила Айвазян  НУО "Психічне здоров’я" 

Лариса Остролуцька 

 

Київський міський центр соц служб для дітей, сім'ї 

та молоді, Головний спеціаліст по роботі з людьми 

з інвалідністю 

 Лариса Татарінова    

 
Солом'янський центр соціальних служб у Києві 

Раїса Кравченко Голова НУО Коаліція 
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Додаток 2: Внески учасників у кожну з тем 
 

Децентралізація та місцеве планування  
 
«Подальше зменшення кількості ліжок. Вони скоротили кількість ліжок на 120 (в 
основному резервні ліжка). Більше скорочення для зменшення розмірів лікарняних 
палат -> потрібен подальший маршрут пацієнта. Існують в основному економічні 
причини для скорочення ліжок. В даний час існує менше госпіталізацій через проблеми 
доступу з сільської місцевості та менше примусових госпіталізацій». 

«Нам потрібні базові медичні послуги в сільській місцевості та спеціалізовані послуги в 
містах». 

«Регіональний підхід до планування - скорочення ліжок та децентралізація з метою 
підтримки людей у сільській місцевості». 

«Яке визначення допомоги в громадах - тобто різних елементів». 

«Нам необхідно ідентифікувати ті існуючі моделі, які добре працюють, і подумати про 
те, як їх зміцнити і продовжувати їх підтримувати - також усунуваючи перешкоди і 
розробляючи рішеня, як на регіональному, так і на національному рівні». 

«Нам потрібно мати визначення того, що таке пілотний проект, і оцінити готовність 
громад до підтримки пропозицій - у Львові вже є 2 ділянки». 

«Можливості для децентралізації. Лікарні загального профілю в кожному місті повинні 
мати кілька психіатричних ліжок. Соціальні інтернати можуть бути використані для 
амбулаторних центрів психічного здоров’я. Але регіональні органи влади хочуть лише 
однин спеціалізований центр в місті з відділеннями по всій області». 

«Шкільні психологи представлені та організовані на національному рівні під 
Міністерством освіти в Києві» 

 

Залучення зацікавлених сторін 
 
«В минулому не було політичної волі, ми звинувачували лікарів і управлінців». 

«Нам потрібна незалежна та об'єктивна оцінка поточної ситуації та рекомендації щодо 
того, як ми повинні організувати все в майбутньому». 

«Потрібне терпіння, але є сприятливе середовище, і цей проект піднімає планку». 

«Психічне здоров’я ніколи не виноситься на порядок денний – це останній вагон в 
останньому потязі». 

«Робоча група з розробки нових планів з питань психічного здоров'я не мала жодного 
представника від медсестер». 

«Сімейні лікарі, громадянське суспільство та НУО повинні відкрити для населення 
послуги з психічного здоров'я. Перейменування та маркування послуг МОЗ необхідне 
для вирішення проблеми стигматизації». 

«Навчаючи сімейних лікарів, ми повинні трансформувати менталітет сімейних лікарів». 

«Багато людей не звертаються за допомогою через стигматизацію (глибоко вкорінену) і 



61 
 
 

багато з них прив'язані до своїх будинків - люди шукають допомоги лише в умовах 
кризи».   

«НУО / громадянське суспільство відіграють роль, так само як засоби масової 
інформації та відкритий доступ до установ». 

«Деякі люди не хочуть звертатися за послугами охорони психічного здоров’я, адже 
«упередженні щодо психіатрії», але «ніхто не чекає». 

«Які є ризики – як щодо фінансів, так і щодо виправдання сподівань людей».  

«Потрібно відзначити, що перехід необхідний як для персоналу, так і для користувачів 
послуг». 

«Ми повинні мати гідні приміщення для надання послуг, гідні умови для персоналу та 
вирішення проблеми професійного вигорання (національна програма для психіатрів 
може надати таку можливість?)». 

«Вирішення проблеми стигми є критичним - це буде дуже важливим компонентом 
проекту, наприклад: підтримка кампаній та місцевих ініціатив». 

«Цей процес буде розвиватися циклічно протягим певного часу».    

«Найбільший прогалина полягає в необхідності створення платформи, котра би 
об'єднала різні зацікавлені сторони у сфері охорони здоров'я та соціальної політики і 
сприла місце для діалогу - саме це може запропонувати проект». 

«Фактором, що стримує розвиток є регіональна адміністрація та зв'язок з інтернатами». 

«Для побудови та розвитку компонентів з психічного здоров’я у цих агентствах 
необхідні міжгалузева цільова робоча група та міжгалузевий підхід». 

 

Розвиток лідерства 
 
«Національна служба здоров'я України підпише договори з стаціонарами до 2020 року. 
Надавачі полуг охорони здоров'я стануть некомерційними, незалежними організаціями. 
Фінансуватимуться лише завершені випадків, а не ліжка - метою є зменшення кількості 
ліжок (наразі налічується 2000 ліжок на 2,5 млн. населення)».  

«Послуги, які не базуються на ентузіазмі, який з часом може зникати». 

«В Україні відбулося багато реформи, але це реальна реформа охорони здоров'я, і 

Львів стоїть на передових позиціях». 

«Ми новатори, але місцева влада хоче нас закрити» 

«Медсестри “зацікавлен і вмотиваовані».  

«Ми повинні надати можливості для винагороди професіоналів». 

Розробка нової сучасної моделі охорони психічного 
здоров’я  
 
«Нові домовленості означатимуть, що за допомогою електронного скерування, 
надавачу будуть надходити кошти, отже між надавачами буде конкуренція».   
 
«Наразі існує електронний реєстр, а з 2019 року буде електронне призначення і 
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електронний запис». 

«З 2019 року Національна Служба Здоров'я України підписує програму державних 
гарантій (= основний пакет послуг). Відшкодування витрат здійснюється лише у 
випадку, якщо пацієнта направив сімейний лікар». 

«Розробка маршруту поступлення пацієнта за протоколами і подальший маршрут 
пацієнта після виписки». 

«Спеціальна програма психічного здоров'я: профілактика, промоція, навчання для 
первинної медичної допомоги та спеціалістів». 

«Ресурси йдуть за пацієнтами і звітність (в даний час щоквартальною) відбувається 
ефективніше – «більше інспекторів, ніж працівників !» і «Ми представляємо і 
відстоюємо наш бюджет перед регіональними органами влади, 170 сторінок!» 

«Зараз звітність в основному стосується ліжок і зайнятості. Вона повинна бути 
стосуватися результатів охорони здоров'я та подальшого супроводу. У разі 
необхідності проект може запропонувати додаткові показники до їх форм звітності». 

«Менше перевірок, звітів і більше часу для спілкування з пацієнтами». 

«Маємо хороші відносини з іншими частинами системи, але не вистачає персоналу і 
недостатньо психотерапевтів». 

«Низькі зарплати та вигорання персоналу призводить до того, що персонал 
переходить у приватний сектор». 

«Державне фінансування буде йти за пацієнтами і може підтримувати всі сфери, 
наприклад, впровадити конкуренцію (але ми не розуміємо, які пакети допомоги будуть 
фінансуватися). Державне фінансування має також йти до надавачів в громадах та 
приватної практики». 

«Величезна кількість документації», «нікому не потрібні документи», «купа документів» 
- лікарі є відповідальними, а медичні сестри залучені». 

«Кінець надлишкової документації та діяльності».  

«Існує напруга між регіональним і міським фінансуванням - наприклад, фінансування 
ліків є недостатнім і ми ділимо пакети медикаментів між пацієнтами».  

«З точки зору здорового глузду треба було б розпочати з первинної допомоги». 

«Проблема з новою системою Національної Служби Здоров'я полягає в тому, що 
Національна Служба Здоров'я не покриває витрати протягом більш ніж 21 дня. Не 
вистачає ресурсів для здійснення належних заходів у сфері надання послуг на базі 
громад». 

«Фінанси мають відповідати ідеям». 

«Нам потрібна краща співпраця з первинною медичною допомогою, кращі відносини з 
сімейними лікарями, кращі можливості для навчання». 

«Відсутнє спільне мислення щодо потреб психічного і фізичного здоров'я громадян». 

«Але нове пертворення в некомерційну установу означає, що ми можемо відкрити 
вакансії для більш кваліфікованих медсестер. Однак, нинішня шкала заробітної плати 
не робить ніякої різниці щодо рівнів підготовки». 
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Задоволення потреб психічного здоров’я окремих 
груп населення 
 
«Спеціалізована служба в громаді щодо примусового лікування - підтримка та 
подальший супровід. Існує урядова програма, яка підтримує переміщення пацієнтів 
примусового лікуванні зі стціонарів. Відкриття відділень для примусовго лікувані в 
одній з лікарень». 

«Мультидисциплінарні, профілактичні та промоційні заходи (брошури, веб-сайт, 
презентації в школах) тісно співпрацюють із  лікарнями загального профілю». 

«Вони забезпечують КПТ і системну сімейну терапію». 

«Діти/сім'ї, які мають складні проблеми (можливо, суїцидальні), є пріоритетними, але 
персонал вже й так перевантажений». 

«Розлади  харчової поведінки потребуть адекватних мультидисциплінарних підходів та 
більшої підтримки для сімей -  немає спеціалізованого підрозділу для розладів 
харчової поведінки (для підлітків). Спостерігаєтся збільшення кількості пацієнтів з 
розладами харчової поведінки». 

«Неможливість здійсненя подальших кроків - це загалом недостатні ресурси». 

«Маршрути пацієнта – самостійно, друзі, знайомі, сім'ї, інтернет, скеровуються 
навчальними/медичними установами, сімейними лікарями і невеликою кількіст 
соціальних служб». 

«Незважаючи на те, що всі школи мають психолога, вони, ймовірно, влаштовані на 
неповну зайнятість і проводять більшою мірою скринінг / тестування, а не здійснюють 
інтервенції, і мають дуже різноманітний досвід / підготовку». 

«Під час виписки людей з соціальними потребами необхідний належний догляд та 
підтримка - потреби людей на 75% соціальні і 25% медичні (люди похилого віку можуть 
повернутися додому з медикаментами, але не матимуть підтримки сім'ї)». 

«Не вистачає послуг для розладів аутичного спектру». 

«Послуги для сімей так само як і для людей з проблемами психічного здоров'я». 

«Підтримка первинної медико-санітарної допомоги є важливою, але нам також треба 

розвивати спеціалізовані послуги, наприклад, для дітей, примусове лікування тощо». 

«У нас занадто багато «соціальних пацієнтів» (40%), але соціальні служби до цього не 

готові». 

«Загальний план (бачення) полягає у розробці спеціалізованих ліжок примусового 
лікування (10 ліжок), забезпеченні фінансування, зменшенні кількості психіатричних 
ліжок, створенні філій у громаді та заохоченні соціальних служб брати відповідальність 
за людей, які отримують підтримку у послугах за місцем проживання». 

«Вони отримують пацієнтів, коли вже занадто пізно. Діти проводять роки без будь-якої 
допомоги вдома. Коли вони старші, важко досягти значного поліпшення в їх 
функціонуванні». 

«У віці 17 років дитина отримує більш ретельне обстеження, а потім у віці 18 років, 
якщо це необхідно, передається до дорослого диспансеру. Проте, дуже мало дітей 
направляються туди, оскільки вони можуть мати невеликі проблеми, і тому їх 
виписують у 18 років. Багато з тих, хто скеровується в 18-річному віці мають 
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інтелектуальні порушення».  

«Існують добрі стосунки з педіатрами та сімейними лікарями, але деякі з них не дуже 
впевнені, і тому часто направлятють дітей. Велика частина роботи, що проводиться у 
сфері первинної медико-санітарної допомоги, є скринінгом і може бути проведена 
сімейним лікарем з правильною підготовкою». 

«Спроможність є проблемою, оскільки в Україні існує законодавча вимога (в рамках 
політики інклюзивності дітей), що діти з особливими потребами повинні отримувати по 
шість годин на тиждень  психологічну підтримку від шкільного психолога. Це часто є 
нереалістично через відсутність можливостей».  

«Необхідні маршрути лікування пацієнтів, в даний час більша частина лікування дітей 
надається приватним сектором або недержавними НУО / неприбутковими 
організаціями». 

Підвищення професійного рівня працівників охорони 

психічного здоров’я (ОПЗ)  

«Почніть із сімейних лікарів - навчання, освіта і організація». 

«Сімейні лікарі не просто даватимуть направлення пацієнтам, вони надаватимуть 
допомогу. Нове фінансування для надання додаткових послуг включає охорону 
психічного здоров'я, зокрема скринінг. Але ми повинні змінити культуру, оскільки вони 
не думають, що психічне здоров'я зараз є частиною їх роботи. І вони недостатньо 
кваліфіковані, щоб допомогти пацієнтам з проблемами з психічним здоров'ям». 

«Державна підтримка необхідна для забезпечення відповідного навчання для практиків 
у державному секторі (подальше підвищення професійної кваліфікації)». 

«Ми повинні забезпечити підготовку спеціалізованого та неспеціалізованого персоналу 
відповідно до Європейських стандартів і підходів». 

«Психотерапевти є частиною стаціонарних служб охорони психічного здоров'я. Але не 
вистачає сертифікованих фахівців у сфері охорони психічного здоров'я». 

«Лікарні забезпечують підвищення кваліфікації своїх співробітників на робочому місці». 

«Необхідні мультидисциплінарні команди для кожного пацієнта». 

«Існує нестача управлінського персоналу і їм бракує компетенцій». 

«Немає коштів для Курсів професійної підготовки медсестер, і вони повинні платити 
самі. Необхіднен захист інтересів медсестер для зміцнення їх позицій». 

«Існує нестача фахівців - нам потрібна фахова підготовка персоналу, а також 
керівників, які зможуть займатися організацією допомоги». 

«Найняти соціальних медсестер для виконання соціальної роботи». 

«Персонал є універсальними солдатами», «майстрами на всі руки». 

«В Україні немає жодної ліцензованої сертифікації в галузі психотерапії, а навчання 
надається НУО». 

«Навчаючи сімейних лікарів потрібно трансформувати менталітет сімейних лікарів». 

«Центри психічного здоров’я повинні мати мультидисциплінарні команди з психіатром, 
психологом-консультантом активностями та соціальними послугами». 
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«Перші кроки для розвитку мультидисциплінарної команди (зміна навичок) за новими 
правилами (посадова норма № 33, яка була скасована у 2015 році) - це скорочення 
молодших медсестер, збільшення кількості інших кваліфікованих кадрів (по мірі того як 
працівники йдуть на пенсію)». 

«Необхідно зробити національні роз'яснення щодо професій, але натомість зробили 
«істотні поліпшення». 

«Існує свобода для внесення змін: якщо це не заборонено, то ми можемо це зробити». 
Наприклад, не вистачає медичних психологів, і закон не забороняє залучення інших 
психологів, тому дозволяється наймати немедичних психологів». 

«Складно набирати і утримувати персонал - «тут ніхто не хоче працювати». 

«Існує дефіцит фахівців з реабіліітації - сфера підтримки, яка дуже потрібна в 
інтернаті». 

«Їхньою ключовою силою є персонал та їхній міждисциплінарний підхід». 

«Шкільна система досить традиційна, рівень вигорання високий, а  впровадження 
нових технологій дуже низьке». 

«Необхідно збільшити національне фінансування додаткових ресурсів, визначити 
стандарти та забезпечити навчання». 

«Оскільки психологам не дозволено проводити психотерапію, то вони називають її 
«психо-корекцією», але це дійсно хороша психотерапія». 

«Існує велика проблема з медсестринськими кадрами – перенасичення молодшими 
медсестрамир, які насправді є "прибиральницями" і займаються «спостереженням» за 
рухами пацієнтів». 

«Медсестри відрізняються тим, який вони мають досвід -  5, 7 або 10 років, але різниця 
в оплаті праці невелика - різниця в оплаті праці між Україною та Польщею величезна, 
тому персонал приваблює можливість покинути Львів». 

«Старші медсестри відповідають за свої відділення, тому вони грають управлінську 
роль, але це означає, що вони витрачають багато часу на написання звітів». 

«Існує дефіцит психологів і соціальних працівників. Не існує освітньої програми для 
спеціалізованих психіатричних медсестер. Все навчання проводиться на місці». 

«Медсестри вважають свою роботу цінною і престижною, але це не відображається на 
їх зарплатах». 
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Додаток 3: Огляд покращення якості 
професійного розвитку менеджерів у сфері 
охорони здоров’я 
 

Огляд п’яти можливих компонентів:  
 

Компоненти Огляд цілей та змісту  

 

 

1. Організаційні 
структури та 
процеси 
управління 

Цей компонент акцентує увагу на вивченні шляхів зміцнення  

лідерських та управлінських процесів в системах охорони здоров'я з 

метою забезпечення ефективного та дієвого надання високоякісних 

послуг.  

 

Учасники навчаться як розвинути лідерство у сфері охорони здоров'я 

та застосовувати системне мислення для створення стратегій та 

рішень, які ефективно використовувати ресурси на організаційному 

рівні організацій та громади. Велика увага приділятиметься розумінню 

стратегічного планування та процесу управління ресурсами в різних 

умовах. Це включає вивчення планування та розподілу ресурсів, 

реалізації та оцінки програми, та управління ризиками. 

 

Учасники ознайомляться зі способами залучення зацікавлених сторін 

до розробки та реалізації плану впровадження, а також  зі способами 

їх залучення  до процесів управління. 

 

2. Моделі 
надання 
клінічних 
послуг   

Цей компонент ознайомлює з доказовими принципами, інноваційними 

та культурально відповідними інтервенціями, і зосереджується на 

спільному мультидисциплінарному підході. 

Учасники дізнаються, як розробити та впровадити маршрути 

допомоги пацієнтам та рекомендації клінічних протоколів відповідно 

до моделей обслуговування пацієнтів та сімей, а також як 

дотримуватися найвищих стандартів доброчесності та етичної 

практики. 

Учасники також отримають навички критичного огляду протоколів. 
Вони отримають розуміння процесу застосування універсальної 

доказової бази на практиці та адаптації клінічних протоколів і кращих 

для місцевих умов та ресурсів практик. 

Також буде акцентовано увагу на системах і моделях профілактики, 

промоції та знань щодо підтримки здоров’я. 

Учасників також ознайомлять з підходами до залучення користувачів 

/сімей, а також зі стратегіями залучення різних зацікавлених сторін. 
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3. Методологія  
управління 
змінами 

Цей компонент представляє принципи та кращі практики  

вдосконалення та науки впровадження, а також розглядає стратегії 

розвитку культури постійного вдосконалення з відповідним 

використанням медичної інформації. 

Учасники здобудуть навички, пов'язані з управлінням програмами, 

приділяючи особливу увагу управлінню персоналом та послугамим в 

перехідний період. 

Цей компонент також включатиме навички, пов'язані з розробкою 

планів впровадження, котрі відображають думки зацікавлених сторін з 

відповідними показниками та індикаторами. Учасники навчаться 

налагоджувати механізми підтримки процесів змін; будувати 

інфраструктуру для покращення якості; ідентифікувати та управляти 

ризиками (перешкоди та фактори сприяння); і застосовувати процес 

звітності для підтримки змін.  

Практичні приклади та аналіз конкретних випадків розглядатимуться у 

наступних сферах:  

- Особисті компетенції (підвищення кваліфікації кадрів)  
- Організаційний спроможності та адміністрування  
- Залучення та співпраця (buy in, peer champions) 
- Системи обробки даних (процес і результати)  
- Дані та цикли зворотного зв'язку (зацікавлені сторони) 
- Лідерство та вирішення проблем (розвиток компетенцій) 

 

Учасники також будуть ознайомлені із запровадженням  

систематичної звітності та обміну добрими практиками щодо 

покращення якості та ключових висновків.  
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4. Оцінювання 
впливу  

Цей компонент зосереджується на якісних показниках оцінювання 

різних аспектів медичних послуг: рівності, доступності, прийнятності, 

доцільності, повноти, ефективності, дієвості. 

 

Оцінка поєднує макро (щодо всієї організації) і мікро (індивідуальні та 

командні) перспективи. Це стосується системного підходу, що вивчає 

загальні, організаційні та клінічні контексти та структури, які 

впливають на якість роботи охорони здоров'я та, зрештою, 

результати для пацієнтів.  

Учасники ознайомляться зі структурами показників ефективності, які 

стосуються рутинного збору та розповсюдження даних. Це охоплює: 

оперативну ефективність (економічну ефективність); безпеку пацієнтів 

(зменшення кількості надвичайних випадків та інцидентів); 

задоволеність пацієнтів (покращення доступності, регулярне 

вимірювання діяльності); і результати для пацієнта (клінічні 

результати). 

Залучення зацікавлених сторін, розповсюдження та прийняття 

рішень, на основі даних, будуть ключовою частиною цього 

компоненту як важливих елементів у оцінці впливу. 

5. Розвиток 
кадрових 
ресурсів 
 

Цей компонент окреслює, як побудувати культуру навчання та 

дослідженя серед працівників в різних закладах охорони здоров'я. 

Учасники ознайомляться зі структурою показнків ефективності 

регулярного збору та розповсюдження даних, які охоплюють знання 

та навички персоналу, а також рівень задоволення персоналу. Також 

буде вивчено необхідні навички та інструменти для виявлення та 

оцінки потреб у розвитку кадрів через процеси оцінки тощо. Учасники 

навчаться створювати плани розвитку для задоволення цих потреб, 

включаючи навчання та освіту, наставництво та можливість роботи в 

інших організаціях. 

 

Учасники також отримають навички щодо навчання кадрів працювати 

з інформаційною системою охорони здоров'я: Це включає визначення 

інформаційних потреб та показників, розробку та впровадження 

методів регулярного збору даних, передачу даних, обробку даних та 

якість даних. 

Учасники також навчаться визначати пріоритети досліджень та плани 

розвитку в рамках розвитку кадрових ресурсів, а також їх забезпечать 

базовими знаннями та навичками для розробки, впровадження та 

аналізу досліджень (кількісні, якісні та змішані методи) з урахуванням 

етичних та практичних наслідків в різних закладах охорони здоров'я.  

 

Цей компонент включатиме участь пацієнтів та громадськості, з точки 

зору розвитку кадрових ресурсів, як важливу вимогу та навичку, а 

також як використовувати ефективні принципи комунікації, маркетингу 

та зв'язків з громадськістю у визначенні ключових зацікавлених сторін 

та налагодженні партнерства та співпраці в різних галузях . 

 


