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Чому було створено Літню Школу
Українська держава чітко окреслила прагнення до руху в напрямку розбудови
демократичної країни, яка функціонує на принципах прозорості, ефективності та
якісно нового менеджменту. Частиною змін неминуче стане трансформація
медичної галузі.
Літня Школа «Управління в трансформованій системі охорони здоров’я в Україні»
має на меті створити освітню та комунікаційну платформу для управлінців у сфері
охорони здоров’я України, які прагнуть брати участь у змінах та очолювати їх у своїх
організаціях.
Школа готує керівників, готових ефективно управляти в умовах трансформованої
системи охорони здоров’я.

Основні теми Літньої Школи
Сучасний стан та перспективи системи охорони здоров’я в Україні;
Стратегічний менеджмент та управління змінами;
Управління, орієнтоване на результативність;
Менеджмент людських ресурсів;
Управління якістю;
Інформаційні технології в охороні здоров’я;
Ефективне використання ресурсів в медичному закладі.

Викладачі
Українські та міжнародні фахівці з політики, економіки та менеджменту в сфері
охорони здоров’я, а також керівники з практичним досвідом управління в медичній
галузі в Україні.

Формат
Літня Школа відбувається у форматі безперервного навчання протягом 5 днів.
Заняття заплановані з 9 до 17 години та є обов’язковими для відвідування.
Програма передбачає поєднання лекцій з великою кількістю практичних занять.
Тривалість курсу 36 навчальних годин, 5 залікових балів
За умови успішного проходження курсу учасники отримують сертифікат,
затверджений МОЗ України.

Хто може навчатися:
Керівники вищого та середнього рівня управління (головні лікарі, завідувачі
відділень) державних, комунальних чи приватних медичних закладів на всіх рівнях
системи охорони здоров’я. Основною вимогою до кандидатів є готовність
запроваджувати зміни в своїх закладах охорони здоров’я.

Як подати заявку для участі:
Заявники-повинні подати наступні документи:
1

Резюме

2

Мотиваційний лист обсягом 1 сторінка, українською та англійською мовами

3

Заповнену анкету
Анкету та вимоги до мотиваційного листа можна завантажити на сайті
http://motherandchild.org.ua/ukr/
Пакет документів надсилати до організаторів на адресу
HCAsummerschool@gmail.com

Кінцевий термін подання заявок: 30 квітня 2014 р.
Відбір учасників здійснюється Вченою радою та організаторами на конкурсній
основі. Для участі в Літній Школі буде відібрано 20 учасників.

Оплата:
Для відібраних за конкурсом учасників програма забезпечує безоплатне навчання,
проживання та харчування протягом Літньої Школи.

Вчена рада:
Мартін Рааб
Керівник відділу телемедицини
та технологій в охороні здоров’я
Аксель Хоффманн
Керівник відділу навчання
Швейцарський Інститут охорони
здоров’я та тропічної медицини
м. Базель, Швейцарія
Паоло Беллі
Провідний економіст
Світовий Банк, сектор в Білорусії,
Молдові та Україні

Андрій Гук

Старший науковий співробітник
Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова,
Київ, Україна

Олег Петренко

Перший заступник генерального директора
Універсальна клініка «Оберіг», Київ, Україна

Доріт Ніцан

Глава бюро в Україні

Ігор Перегінець

Заступник глави бюро в Україні
Представництво ВООЗ в Україні

За додатковою інформацією про Літню Школу звертайтесь
до Організаційного Комітету:

Організаційний комітет:
Наталія Рябцева

Керівник офісу з впровадження
програми «Здоров’я матері та дитини»
вул. М. Заньковецької 3/1, оф.27
01001 м. Київ, Україна
www.motherandchild.org.ua
тел.: + 38 044 278-18-66
+ 38 044 270-74-63
Natalia.Riabtseva@swisstph.org

Павло Ковтонюк
Тетяна Степурко

Школа Охорони Здоров’я
Національний університет
«Києво-Могилянська академія»
вул. Г. Сковороди 2,
04655 м. Київ, Україна
www.sph.ukma.kiev.ua
тел.: +38 044 425-77-69
chernysh@ukma.kiev.ua

Сторінка на facebook:
https://www.facebook.com/hct.summer.school
Web-сторінка: http://motherandchild.org.ua/
Ел.адреса: HCAsummerschool@gmail.com
Тел.: +38 044 278-18-66, 270-74-63
Моб.тел: +38 067 757-96-99

