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19-й звіт про фінансову допомогу землі Гессен
за 2013-2016 р.р.

Окремий план/ Розділ
Номер програми/ послуги
Назва програми
Назва послуги
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46
Медичне забезпечення, особливо у сільській місцевості,
забезпечення якості та безпека пацієнтів у системі охорони
здоров’я
Заходи за Гессенським пактом про охорону здоров’я та за
програмою «Створення регіональних центрів охорони
здоров’я», проект забезпечення рівня якості для безпеки
пацієнтів

Опис цілей
Система охорони здоров’я переживає глибокі структурні зміни. Впровадження належних
заходів повинно забезпечити медичне забезпечення у майбутньому та продовжити його
розвиток у відповідності до потреб.
Заходи до 2014 р.:
 Фінансове сприяння центрам компетенцій загальної медицини при університетах м.
Франкфурт-на-Майні та м. Марбург по 150 000 євро кожному щорічно.
 Фінансове сприяння відкриттю нових практик лікарів у районах, де спостерігається
регіональна потреба у медичному обслуговуванні, по 200 000 євро щорічно.
Фінансування відбувається разом з лікарською страховою касою землі Гессен та
об’єднаннями медичних страхових компаній землі Гессен.
 Реалізація пілотних проектів щодо делегування лікарських послуг, обсяг – 56 000 євро.
Заходи з 2015 р.:
 Надання стипендій студентам-медикам у розмірі до 600 євро, якщо вони проходять
свою практику у сімейного лікаря у сільській місцевості. Земля виділятиме для цих
цілей 200 000 євро щорічно.
 Фінансове сприяння центрам компетенцій загальної медицини при університетах м.
Франкфурт-на-Майні та м. Марбург по 250 000 євро кожному щорічно.
Досягнення цілей вимірюється:
 кількістю учасників, які взяли участь у підвищенні кваліфікації за фахом «Загальна
медицина»,
 кількість сімейних лікарів, які отримали дозвіл на роботу в Гессені,
 кількість стипендій для проходження практики.
Створення регіональних центрів охорони здоров’я
Для протидії нерівномірному розподілу кількості лікарських практик по регіонах і,
відповідно, для забезпечення потреби у медичному забезпеченні, необхідно реалізовувати
регіональні концепції подальшого розвитку системи охорони здоров’я. Органи місцевого
самоврядування при делегуванні цих функцій отримують пропорційну фінансову допомогу
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для покриття витрат. У 2014-2015 р.р. фінансування загальним обсягом у 500 000 євро
отримає дев’ять пілотних регіонів. Восени 2015 р. шляхом проведення конкурсу серед
регіонів будуть обрані дев’ять регіонів та проектів, які будуть отримувати фінансування у
2016-2018 р.р. Для цього виділяється загальна сума фінансування у розмірі 550 000 євро
щорічно.
Досягнення цілей вимірюється кількістю регіональних мереж охорони здоров’я.
Атлас медичного забезпечення (з 2015 р.)
У квітні 2014 р. Гессенське міністерство соціального захисту та інтеграції разом з
об’єднанням лікарських страхових кас Гессену оприлюднили 26 регіональних звітів про стан
системи охорони здоров’я. У цих звітах уперше у всій федерації були надані міжгалузеві
аналізи систем забезпечення та сценарії розвитку до 2020 р. для рівня земельних округів і
міст земельного підпорядкування.
Уряд землі має намір перетворити ці регіональні звіти про стан системи охорони здоров’я на
регіональні атласи медичного забезпечення, щоби поряд з прогнозами про розвиток структур
медичного забезпечення залучити також питання якості медичного забезпечення та
міжгалузеві процеси забезпечення.
Досягнення цілей вимірюється за кількістю аналізів забезпечення.
Забезпечення якості та безпека пацієнтів (з 2015 р.)
З метою підвищення безпеки пацієнтів та забезпечення високого рівня якості у гессенських
лікарнях була розпочата ініціатива «Безпека пацієнтів та забезпечення якості» разом зі
Спілкою лікарень Гессену. На основі цього було розроблено пілотний проект «Поводження з
мультирезистентними збуджувачами захворювань», який знаходиться наразі на стадії
планування. Його реалізація передбачена на 2016 р.
Аналіз ефективності
Гессенський пакт про охорону здоров’я
 Фінансове сприяння центрам компетенцій загальної медицини при університетах м.
Франкфурт-на-Майні та м. Марбург
У 2012 р. було засновано два центри компетенцій для підвищення кваліфікації у сфері
загальної медицини при університетах м. Франкфурт-на-Майні та м. Марбург. З того
часу було засновано разом 20 об’єднань з підвищення кваліфікації, ще 12 об’єднань
знаходяться на стадії створення. Разом до цього було залучено 46 лікарень Гессену та
понад 200 практик загальної медицини.


Фінансове сприяння відкриттю нових практик лікарів у районах, де спостерігається
регіональна потреба у медичному обслуговуванні
У 2012-2014 р.р. у межах програми фінансового сприяння було надане фінансування у
загальному розмірі 1,5 млн. євро, які були використані на відкриття близько 50 нових
практик лікарів, передачу існуючих практик, зарахування на роботу та філіали практик
2

Translation supported by the Project “Support for the reform of public
finance management” implemented by GIZ on behalf of the German
Government

у сільській місцевості.


Реалізація пілотних проектів щодо делегування лікарських послуг
У 2013-2014 р.р. були надані кошти на оцінювання двох пілотних проектів загальним
обсягом 56 000 євро. Кінцеві звіти ще не надані.

Створення регіональних мереж охорони здоров’я
У 2014-2015 р.р. фінансове сприяння у розмірі 500 000 євро щорічно отримали дев’ять
пілотних регіонів. Проміжні звіти, які треба подати до 31.03.2015, ще не надані.
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