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Дорожня карта з ОМТ в Україні 2019-2022
Екосистема
прийняття рішень
на основі ОМТ

Повнофункціональний орган
ОМТ в Україні

Поточна екосистема
прийняття рішень в сфері
охорони здоров'я буде
проаналізована для
визначення майбутніх
необхідних дій для
розроблення ефективної
стратегії

Буде розроблено
організаційну модель ОМТ

Буде розроблена
стратегія для створення
екосистеми прийняття
рішень на основі ОМТ в
Україні

Буде обрано та
вдосконалено ОМТ
методи, які
застосовуватимуться, а
також розроблено
методологічні настанови

Розроблена стратегія
впроваджуватиметься з
постійним моніторингом,
перевіркою та
оновленням

Буде розроблено стратегію
покращення місцевих
даних та дослідницького
потенціалу стосовно ОМТ

Буде створено та
вдосконалено потенціал в
сфері ОМТ та навички
співробітників
Департаменту

Сильна
законодавча база
Будуть проаналізовані
поточні юридичні реалії,
пробіли та перешкоди
для ефективної
структури ОМТ в Україні
Буде розроблено та
донесене законодавство
для посилення
екосистеми прийняття
рішень на основі ОМТ в
Україні

Комунікації та
залучення
Будуть проаналізовані
поточні методи комунікації
та можливості залучення
В Україні буде створено чітку
платформу комунікацій та
навчання для поглиблення
розуміння науково
обґрунтованої медицини,
ОМТ
Буде розроблено стратегію
комунікації обґрунтованих
ОМТ заходів та рішень
Буде розроблено стратегію
залучення зацікавлених
сторін в ОМТ, пов'язані
заходи та прийняття рішень
на основі ОМТ

Життєздатність та
незалежність
Поточне створення
операційної структури
буде критично
проаналізоване та
регулярно
переглядатиметься, щоб
забезпечити
життєздатність структури
Буде проаналізоване
фінансове управління
агенцією ОМТ та створені
варіанти забезпечення
сталої фінансової
структури на майбутнє
Буде розроблено
стратегію для плавного
переходу від поточного
Департаменту ОМТ до
незалежної Агенції ОМТ
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методологічних
семінарах із розробки
гарантованого пакету
медичних послуг;
розробка серії
вебінарів із фармакоеконономічного
аналізу
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Методологічні
розробки:
шкала впливу на
бюджет,
зовнішнє
референтне
ціноутворення

Досягнення Департаменту ОМТ 2019-2020: партнерство та співпраця
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міжнародних
HTA організаціях EUnetHTA і
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Розробка резюме
доказових даних
для лікування
COVID-19

Резюме доказових даних про лікарські засоби для лікування COVID-19:
інформаційна платформа

http://covid19.dec.gov.ua/

Міжнародна співпраця: EUnetHTA, ISPOR, HTAi, INAHTA
●
●
●

Активне членство у ISPOR
Навчальні та освітні програми
1-ша Регіональна конференція HTAi у Києві, 8-11 вересня,2020

https://eunethta.foleon.com/eunethtamagazine/autumn-2019/partner-focus-ukraine-hta/

Нормативно-правові документи з ОМТ в Україні:
1-й проект постанови КМУ з ОМТ

Проект постанови КМУ “Про затвердження Порядку проведення державної оцінки медичних
технологій та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333”
У шестимісячний строк
●

розробити та затвердити настанову з державної оцінки медичних технологій для лікарських засобів.

До 1 січня 2022 року
●
●

вжити заходів щодо створення органу з оцінки медичних технологій у формі державного комерційного унітарного підприємства;
розробити та затвердити настанову з державної оцінки медичних технологій, інших, ніж лікарські засоби.

Державна оцінка медичних технологій, інших, ніж лікарські засоби, запроваджується з 1 січня 2022 року.
До 1 січня 2023:
●

●

провести державну оцінку медичних технологій щодо номенклатур (переліків) лікарських засобів, що закуповуються за кошти державного
бюджету для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я та, які не включені до Національного переліку
основних лікарських засобів (далі – Національний перелік), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р.
№333 (Офіційний вісник України 2009 р., № 27, ст. 906) з метою прийняття рішення щодо доцільності їх подальшої закупівлі;
провести державну оцінку медичних технологій (в тому числі за скороченою процедурою) для лікарських засобів, внесених до
Національного переліку, які відсутні в Базовому переліку основних лікарських засобів, рекомендованих Всесвітньою організацією охорони
здоров’я.

Покласти виконання функцій з державної оцінки медичних технологій на державне підприємство «Державний експертний центр Міністерства
охорони здоров’я України».

Процес ОМТ для надання рекомендацій для прийняття рішень

Плани та наступні кроки
●

●

●
●
●
●
●

Надавати особам, які приймають рішення в системі охорони здоров’я, рекомендації на основі
доказових даних щодо впровадження та ефективного використання медичних технологій,
оцінка цінності лікування в Україні
Надання набору послуг:
○ ОМТ експертиза досьє заявників/виробників
○ резюме доказів
○ навчальні програми та тренінги
Впровадження нових нормативно-правових документів
Оновлення та затвердження керівної настанови з ОМТ для лікарських засобів
Розробка керівної настанови для ОМТ медичних виробів
Створення незалежної агенції з ОМТ
Співпраця із національними та закордонними партнерами
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