Додаток 5 до листа НСЗУ від ___ № ____
РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу (піврічний)
проєкту міжнародної технічної допомоги «ACCESS Pro: Доступ спільнот до лікування
ВІЛ через зміцнення інформаційних систем та покращення доступу до послуг”
Піврічний/річний/заключний (зазначити
необхідне)

Річний

Період звітування

01.01.2020-31.12.2020
1. Вихідні дані проєкту (програми)

Партнер з розвитку

Уряд США через Департамент охорони
здоров'я та соціального забезпечення
США (DHHS) / Центри контролю та
профілактики захворювань США (CDC)

Бенефіціар

Міністерство охорони здоров’я України

Реципієнт

Благодійна організація “Всеукраїнська
мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД”,
(код ЄДРПОУ 21721459), Національна
служба здоров'я України (код ЄДРПОУ
42032422), Державна установа “Центр
громадського здоров'я Міністерства
охорони здоров'я України (код ЄДРПОУ
40524109)

Номер реєстраційної картки проекту

4154-03

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів
Узагальнені результати впровадження проєкту
(програми)

Задля забезпечення якісного та
повноцінного обміну даними щодо
пацієнтів із соціально значущими
захворюваннями з жовтня 2020 року
розпочато діяльність з доопрацювання
електронної системи охорони здоров'я у
частині розробки функціональних
можливостей кодування діагнозів,
пов'язаних з психічними
захворюваннями та ВІЛ-інфекцією, та
здійснення закупівлі розробки такого
функціоналу.

Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено
інформацію про результати реалізації проекту
(програми) та інші матеріали або документи,
розроблені в рамках проекту (програми)

www.nszu.gov.ua
www.network.org.ua
https://zakupki.prom.ua/commercial/tenders
/R-UA-2020-11-25-1000033-z

Загальна сума витрачених коштів міжнародної
технічної допомоги під час реалізації проекту
(програми) на кінець звітного періоду (за
наявності),
у тому числі за категоріями:

-

послуги з організації тренінгів, навчання,
опитування, інформаційні кампанії

-

консультаційні послуги

-

обладнання

-

будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд

-

адміністративні витрати виконавця

-

3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими
Кількісні та/або якісні критерії
результативності проекту (програми)

Кількість проведених конкурсних
торгів на закупівлю робіт зі створення
нового програмного забезпечення та
модифікації існуючого програмного
забезпечення щодо реалізації
функціоналу кодування діагнозів
повязаних з психічними
захворюваннями та ВІЛ-інфекцією в
центральній базі даних електронної
системи охорони здоров'я

Заплановані
результати на
кінець
звітного
періоду
1

Фактичні результати на кінець
звітного періоду

1

4. Проблемні питання та/або пропозиції
Проблемні питання відсутні. На наступний звітний період пропонується продовжити
співпрацю у частині укладення договору з переможцем конкурсних торгів на закупівлю робіт
зі створення нового програмного забезпечення та модифікації існуючого програмного
забезпечення щодо реалізації функціоналу кодування діагнозів пов’язаних з психічними
захворюваннями та ВІЛ-інфекцією в центральній базі даних електронної системи охорони
здоров'я, за результатом якого буде здійснено розробку необхідного програмного
забезпечення, його тестування та впровадження в електронній системі охорони здоров'я.
Також необхідно здійснити навчання користувачів електронної системи щодо використання
нового функціоналу системи, а також здійснити його інтеграцію з усіма закладами охорони
здоров'я, які в своїй діяльності мають справу з психічними захворюваннями та ВІЛ-інфекцією
(зокрема, відомчими закладами).

Відповідальна особа

О. Мовчан

Керівник реципієнта

А. Віленський

