
Медичні лідери 
Дієвий майданчик 
для об’єднання лідерів змін



Як виникла ідея нової Асоціації? 

Професія втратила повагу

Права медиків порушуються

Неефективна система ОЗ    

Відсутність дієвого майданчика та підтримки



Наша мета та цінності
2.1. Метою (ціллю) діяльності Організації є:
2.1.1. сприяння розбудові спроможної та успішної медичної галузі, як частини 
демократичної правової та соціально-орієнтованої держави;
2.1.2. сприяння підвищенню якості та доступності медичних послуг для громадян 
України;
2.1.3. розвиток самоврядності медичної спільноти на різних рівнях системи та 
розвитку управлінського потенціалу задля зростання впливу медичної спільноти 
на процес прийняття рішень в системі охорони здоров’я.

Нас об’єднують загальні цінності, бачення розвитку системи охорони здоров’я 
та активна життєва позиція.



Адвокація 
● старту другого етапу медичної реформи (березень 2020)
● збільшення бюджету на систему ОЗ у 2021 року (листопад-

грудень 2020)
● прав медичних закладів проведення розрахунків поза 

Казначейством
● зміни до постанов Уряду закупівлі кисневого обладнання для 

лікарень (грудень 2020)



Наші партнери
● Комітет Верховної Ради України з питань здоров’я нації, 

медичної допомоги та медичного страхування
● Міжнародний фонд “Відродження”
● Проект міжнародної підтримки ЄС “House of Europe”
● Міжнародний республіканський інститут (IRI)
● БФ “Пацієни України”
● БФ “Свої”
● ГО “Безбар’єрність”



Проекти, що реалізуються
1.  Адвокація прав рівного доступу до професії та розвитку медичного 
самоврядування 

2.  Розвиток лідерського потенціалу медичних сестер в Україні 

3.  Профілактика синдрому вигорання медичних працівників в період 
пандемії COVID-19 

4.    Створення посібника з успішних кейсів в сфері ОЗ

5.    Розробка основи для бенчмаркінгу медичних закладів



Медичні лідери - це

Приналежність до спільноти 
лідерів змін в сфері ОЗ 

Залучення до цікавих проєктів 
в сфері ОЗ на рівні країни 

Участь у заходах ГО: 
конференціях, форумах, 
тренінгах, семінарах

Можливість стати обличчям 
комунікаційних кампаній ГО

Нові знайомства та обмін 
досвідом 

Підтримку однодумців та 
можливість змінити систему ОЗ 
України на краще



Запрошуємо до спільноти!

medleaders.org.ua

Відео-презентація ГО 

https://medleaders.org.ua/
https://drive.google.com/file/d/1hq_J67PIDK2PsLrruBoGN_TSX70_mpXC/view?usp=sharing


Підпишись на сторінку 
ГО “Медичні лідери”



Проект «Профілактика синдрому вигорання медичних 
працівників в період пандемії COVID-19 шляхом створення 
кімнати психологічного розвантаження” 

● Створення кімнати 
● Закупівля меблів та обладнання
● Навчання для психолога лікарні
● Проведення груп підтримки для медиків 
● Поширення досвіду для лікарень України 


