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II. Стратегічне планування лікарень



• Orange Health Consultants

– OHC є провідним незалежним консультантом з охорони здоров'я та оператором на окремих ринках

Європи, сусідніх країн та за її межами.

– OHC спеціалізується на розробці проектів та консультаційних послуг у сфері охорони здоров’я. OHC 

має достатній досвід підготовки технічних, економічних та політичних досліджень з питань охорони

здоров'я у всьому світі.

– OHC’s approach поєднує знання з різних дисциплін, включаючи економіку та фінансування охорони

здоров'я, стратегічне планування, архітектуру лікарень, біомедичну інженерію, планування охорони

здоров'я, бізнес-моделі та фінансування (міжнародне).

• Передумови розвитку в Україні

– Реформа вторинної медичної допомоги

– Стратегічне планування лікарень у м. Києві

– Ринкове сканування (аналіз) сфери охорони здоров’я України

Передумови 
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Майбутні можливості лікарень

Сектор охорони здоров’я в Україні набирає обертів, коли розпочинаються реформи первинної медичної

допомоги. Реформи лікарень, включаючи фінансування та самостійність, знаходяться в планах.

Госпітальний сектор доволі великий і теж потребує реформ.

HMP має намір здійснити стратегічний підхід для уникнення підводних каменів "блакитного друку", але він

адаптується до змін обставин та перспектив у процесі, який, може відсьогодні зайняти 10-20 років.

It Takes

Both Side

To Build

The Bridge

www.derorange.co
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Часова лінія підходу HMP
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• Scoping Phase
• Оцініть підхід до Генерального плану

• Визначте наявність даних та 
освітлене.

• Пропозиція до генерального плану
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• СТАРТ - Макроаналіз (I)
• Огляд політики

• Збір даних

• Оцінка якості даних
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• Макроаналіз (II)
• Продовження перегляду політики
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• Планування та вибір
кластерів

• Міжнародні стандарти планування

• Концепція лікарняної допомоги

• Критерії відбору для кластерного 
аналізу
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• Аналітика кластеру 1
• Опитування діяльності лікарні

• Інженерне обстеження

• Аналіз та звітування про результати 
опитування
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•Аналітика кластеру2 & 3
• Опитування діяльності лікарні
• Інженерне обстеження
• Аналіз та звітування про результати 
опитування



Результати
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• Команда склала довгий список результатів, що містять:

• Детальні дослідницькі презентації (> 300 слайдів) на тему: реформи
охорони здоров’я, медична освіта, приватний сектор, фінансування;

• Бюджетні профілі для всіх лікарень

• Звіти про планування лікарень та підхід до стратегічного планування

• Детальний звіт про технічний стан та діяльність вибраних лікарень

• Картографування лікарняної спроможності (ГЛС)



Міркування щодо потенціалу майбутніх лікарень
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1. Щоб покращити якість, управління та ефективність послуг, майбутні лікарні повинні стати 
багатоспеціалізованими та сконцентрувати у собі різні "спеціальності", які зараз 
розподіляються по окремих організаціях

2. Очікується, що з часом реформи первинної медичної допомоги зменшать кількість пацієнтів, 
які звертаються до лікарняної допомоги

3. Альтернативні засоби, що забезпечують догляд за смертельно хворими, людьми похилого
віку, хронічно хворими, реабілітацією тощо, щоб зменшити навантаження на лікарняну
систему.

4. Нові проекти для лікарень необхідні для забезпечення інтегрованої та якісної допомоги; 
нинішні будівлі погано доглянуті, а дизайн лікарень загалом застарів.

• Будівельний код перешкоджає використанню сучасних технологій



Основні проблеми лікарень

Дослідження виявляють багато поширених
проблем:

• Незадовільна вентиляція лікарні. 
Проектування лікарень не передбачає
вентиляційних систем

• Поганий догляд та зовнішній вигляд основних
приміщень

• Усі допоміжні будівлі потребують
капітального ремонту чи реконструкції.

• Потрібно додаткове медичне обладнання та 
меблі. Більшість наявного медичного
обладнання та меблів потребують заміни
через значне фізичне зношення.

• Лікарням бракує інформаційної системи

• У каналізаційних системах бракує дезінфекції

• Кімнати для пацієнтів застарілі і занадто малі

• Коридори та загальні площі занадто малі / 
недостатньо широкі

• Дезінфекція/стерилізація в критичному стані

• Відсутність аварійного обладнання

• Операційні розділені відділами замість
центрального з декількома таблицями

• Керівництво лікарні працює ізольовано, навіть
коли знаходиться в одних приміщеннях



Подальші міркування 

1. Графік переходу до абсолютно нової
лікарняної інфраструктури довгий, і, 
ймовірно, потрібно 10-25 років

2. Навіть на будівництво першої нової лікарні
піде 4-6 років з сьогоднішнього дня.

3. Значна невизначеність у цей період щодо
спрямованості та моделей догляду, ролі влади
та муніципалітету у наданні лікарняної
допомоги

4. Для підтримання потужностей у 
короткостроковій перспективі знадобиться
деякий ремонт у старих будинках:

• Однак було б ефективно сконцентрувати ці
реконструкції на обмеженій кількості місць, 
щоб найкраще використовувати наявні
ресурси.

5. Інвестиції в додаткові або нові
можливості для паліативної допомоги, 
будинків соціального обслуговування, 
амбулаторної соціальної допомоги, 
догляду за людьми похилого віку.

• Набагато дешевше, ніж лікарня

• Швидше усвідомити

• Нові можливості для робочої сили

5. Робоча сила є ключовою умовою
реструктуризації лікарень. Персонал 
потребує захисту, але також має бути 
готовим до зміни місця розташування
та типу роботи в галузі охорони
здоров'я.

6. Інвестиції в нові об'єкти допоможуть у 
боротьбі з міграцією


