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* Не для продажу. За кошти Глобального фонду боротьби із СНІДом, 
туберкульозом та малярією
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Реформування системи охорони здоров’я України відповідно 
до сучасних норм Всесвітньої організації охорони здоров’я 
стає невід’ємною складовою політики держави та місцевих 
органів самоврядування.

Одеська область, як і вся Україна, долучається до формування 
системи громадського здоров’я, оскільки здоров’я населення є 
універсальною цінністю, без якої неможливий сталий розвиток 
суспільства.
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Одеському обласному Центру гро-
мадського здоров’я передував КНП 
«Центр здоров’я та комунікацій», ство-
рений 3 січня 2018 року шляхом об’єд-
нання Одеського обласного центру 
здоров’я, медичної бібліотеки, а також 
курсів підвищення кваліфікації та пе-
репідготовки молодшого медичного 
персоналу. Ця тристороння співпраця 
забезпечила організацію великою ці-
льовою аудиторією, ґрунтовними фа-
ховими знаннями в медичній галузі та 
різноманітними алгоритмами роботи.

Ідейним натхненником та мотива-
тором Центру стала Оксана Вадимівна 
Пастернак. Вона очолила його у 2018 
році, а в 2020 під її керівництвом на 
базі КНП «Центр здоров’я та комуніка-
цій» було створено Одеський облас-
ний Центр громадського здоров’я. 

За два роки роботи співробітники 
Центру змогли налагодити комуніка-
цію між основними стейкхолдерами 

системи громадського здоров’я: ство-
рили мережу зв’язків з громадськістю, 
медпрацівниками, представниками 
ЗМІ та владою. Центр взяв на себе 
завдання забезпечити якісне та дов-
готривале життя кожної людини шля-
хом профілактики, епідеміологічного 
нагляду та моніторингу захворювань, 
ефективної комунікації, лабораторної 
діяльності та боротьби з епідеміями.

Колектив Одеського обласно-
го Центру громадського здоров’я 
— це спеціалісти найрізноманітні-
ших профілів, об’єднаних спільними 
цінностями. Для кожного члена ве-
ликої команди Центру - дизайнера, 
бібліографа, лікаря, аналітика тощо 
— принципово робити свій внесок 
у розбудову системи громадського 
здоров’я в регіоні. Більше того, Центр 
навіть на побутовому рівні слідує 
власним принципам: пропагує здо-
ровий спосіб життя та харчування 
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Пастернак Оксана Вадимівна

серед співробітників, влаштовує зу-
стрічі на свіжому повітрі та свята без 
алкоголю. Такою внутрішньою дис-
ципліною колектив завдячує своєму 
незмінному лідеру Оксані Пастернак, 
яка власним прикладом заохочує ко-
лег сумлінно працювати та творчо 
підходити до виконання будь-якого 
завдання.

Оксана Пастернак, генеральний 
директор Одеського обласного Цен-
тру громадського здоров’я Одеської 
обласної ради:

«Українська медицина заходила на 
новий, ще невідомий їй шлях рефор-
ми. І я розуміла, що для медиків вкрай 
необхідна організація, яка б просува-
ла цю реформу зсередини. Я відчува-
ла, що в центр нової системи треба 
поставити не медицину та медиків, 
а здоров’я населення, саме тоді вона 
зможе запрацювати по-новому».

Як Ви починаєте свій робочий 
день та як зазвичай надихаєтесь?
Свій робочий день, зазвичай, я 

починаю з чашки запашної кави та 
планів роботи на день. Люблю квіти 
та все, що надихає! 

Так як мені пощастило жити в 
Одесі, то я використовую кожну 
можливість погуляти біля моря. Це 
не тільки позбавляє мене зайвих 
думок, але й надає натхнення для 
творчості, надає сили далі втілюва-
ти свої мрії! 

ЦІННІСТЬ — В ЦІЛІСНІСТЬ!
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Яким повинен бути лідер, на Ваш 
погляд?

Лідер — це не тільки та людина, 
за якою йдуть, а та, яка може навколо 
себе створити простір для розвит-
ку, творчості та самовдосконален-
ня, адже атмосфера у колективі грає 
важливу роль! Аби створити гарний 
настрій своїй команді, щоб робота 
йшла швидше, а результат був ефек-
тивніший, я намагаюся часто радува-
ти усіх маленькими презентами для 
настрою, приділяти увагу кожному 
та підтримувати у складних ситуа-
ціях, бути уважною та гнучкою. 

Яке Ваше життєве кредо та що Ви 
найбільше цінуєте в людях?
Цінність — в цілісність! На мій 

погляд, внутрішні цінності люди-
ни визначають ії цілісність: мрії, 
наміри, характер, досягнення. Зов-
нішня краса обов’язково повин-
на бути поєднана із внутрішньою! 
Відкритість, відповідальність, сво-
бода... — якості, які визначають 
для мене людину! 

Що таке, на Ваш погляд, здоров’я 
та як його зберегти?

Я погоджуюсь з визначенням 
Всесвітньої організації охорони 
здоров’я про те, що здоров’я – це 
гармонійне поєднання фізично-
го та психічного благополуччя! 
Здебільшого здоров’я залежить від 
звичок, які були сформовані ще у 
дитинстві. Я дякую своїй родині, 
яка доклала зусилля для форму-
вання мого правильного усвідом-
лення важливості здоров’я для 
якості життя.

Відзначу, що ідеєю здорово-
го способу життя пройнялись усі 
співробітники нашого Центру! 
Маємо гарні приклади тих, хто 
кинув палити та позбувся зайвої 
ваги. Корпоративні свята та ко-
мандні мотиваційні тренінги на-
магаємося проводити на свіжому 
повітрі, а не за столом з алкоголем. 
До речі, на нашій кухні розміщена 
«тарілка здорового харчування», 
на яку орієнтуються колеги під час 
обіду. 

Дайте шанс здоров’ю! Беріть приклад з нас! 
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Місія Одеського обласного центру громадського здоров’я полягає 
у розбудові регіональної системи громадського здоров’я з метою 
забезпечення повного фізичного, духовного і соціального благополуччя 
кожного мешканця Одещини.

Пріоритети у 
роботі Центру

Збереження та покращення 
стану здоров’я кожного меш-
канця Одещини

Підтримка кожного медика в 
його прагненні професійного 
самовдосконалення та ство-
ренні особистої історії успіху

Створення єдиного простору 
співробітництва для всіх ла-
нок системи охорони здоров’я 
області з метою досягнення ці-
лей сталого розвитку громади

В ЧОМУ МІСІЯ ЦЕНТРУ?
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більше 15-ти реалізованих проектів

платформа для навчання медиків 

фахові спікери

база просвітницьких відеоматеріалів для пацієнтів 

власне електронне видання

2 роки роботи
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Громадське здоров'я — це процедури та заходи для зміцнення 
здоров’я населення, попередження хвороб, збільшення тривалості 
та якості життя шляхом об’єднання зусиль усього суспільства

ЩО ТАКЕ ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ'Я?

• епіднагляд та моніторинг

• захист на зміцнення здоров’я

• профілактика хвороб

• підготовка кадрів

• забезпечення стратегічного 
управління

• розвиток досліджень

• роз’яснювальна діяльність

Мета громадського здоров’я — забезпечити максимальну 
користь для найбільшої кількості людей.

Основні функції громадського здоров’я:
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Координатори громадського здоров’я:

• вірусні гепатити;

• рак молочної залози;

• глобальні: ВООЗ, UNICEF

• національні: FDA (США), PHE (Британія), ЦГЗ (Україна)

• охоплення вакцинацією;

• ВІЛ-інфекція

Виклики для громадського здоров’я Одещини:

Громадське здоров’я — це не тільки медицина та лікарі (вакцинація, 
профілактика травматизму, якісна та своєчасна медична допомога, доступні 
лікарні тощо). Це ще й інженери, що підвищують рівень безпеки інфраструктури 
та процесу надання меддопомоги; вчителі, які пропагують здоровий спосіб життя 
серед молоді; ЗМІ, які ведуть просвітницьку діяльність на засадах доказової 
медицини (роз’яснюють необхідність вакцинації тощо); юристи, які захищають 
та відстоюють права людей на медичну допомогу, а також готують законодавчу 
базу задля покращення доступу пацієнтів до якісних ліків та сучасних методів 
лікування; організації та служби, чия діяльність спрямована на покращення стану 
навколишнього середовища та інші.
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ЯК ЦЕ БУЛО РАНІШЕ

ЯК БУДЕ ЗАРАЗ

ПРОФІЛАКТИКА

ГРОМАДСЬКЕ
ЗДОРОВ'Я

МІНАГРОПОЛІТИКИ

МІНАГРОПОЛІТИКИ

МОЗ

ДЕРЖСАНЕПІД 
СЛУЖБА

ДЕРЖЕКОІНСПЕКЦІЯ

МІНПРИРОДИ

ДСНС

ЦЕНТРИ 
ЗДОРОВ'Я

НАУКОВО–ДОСЛІДНІ 
ЦЕНТРИ

НАУКОВО–ДОСЛІДНІ 
ЦЕНТРИ

ЛАБ.ЦЕНТРИ

ЗМІ

МІНФІН

ГРОМАДСЬКІ 
ОБ'ЄДНАННЯ

ГРОМАДИ

МОЗ

ДСНС

ЗАКЛАДИ
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я

ЗАКЛАДИ
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я

ЦЕНТРИ
ГРОМАДСЬКОГО
ЗДОРОВ'Я
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ЩО ТАКЕ ПРОМОЦІЯ ЗДОРОВ’Я?
ПРОМОЦІЯ ЗДОРОВ’Я — це процес розширення можливостей людей контро-

лювати своє здоров’я і його детермінанти завдяки зусиллям щодо поінформова-
ності та міжсекторальними діями, які сприяють підвищенню здорової поведінки.

Ця діяльність може бути спрямована на потреби всієї спільноти або населення 
з підвищеним ризиком негативних наслідків для здоров’я.

Здоров’я зазвичай стосується поведінкових факторів ризику, таких як вживан-
ня тютюну, ожиріння, дієта та низька фізична активність, а також сфери психічного 
здоров’я, запобігання травмам, контролю над зловживанням наркотиками, алко-
голем і сексуального здоров’я.
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РОБОТА ВІДДІЛУ промоції здоров’я направлена на визначення й по-
дальше вирішення викликів та упередження ризиків у системі громад-
ського здоров’я на Одещині з метою покращення якості життя кожного 
мешканця регіону.

• поведінка (здоровий спосіб життя) — 51%

• соціальні та екологічні фактори — 19%

• генетичні чинники (спадковість) — 20%

• система охорони здоров’я та доступ до медичної допомоги — 10%

ПРОВІДНІ ЧИННИКИ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я (за даними ВООЗ):

• Знижена маса тіла

• Небезпечний секс

• Високий кров’яний тиск

• Тютюн

• Алкоголь

• Недостатньо очищена вода

• Погані санітарно-гігієнічні умови

• Високий рівень холестерину 

• Дим всередині приміщень від 

згорання твердого палива

• Дефіцит заліза

• Надлишкова маса тіла/ожиріння

Здоров’я окремої людини, як і групи в цілому, визначають чотири 
види детермінант:
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Рухайтесь щонайменше 2 години і 
20 хвилин на тиждень

Намагайтеся споживати менше 5г 
солі і менше 25г цукру на день

Використовуйте презервативи 
для профілактики інфекцій, які 
передаються статевим шляхом

Виявляйте фактори стресу і 
шукайте підтримки у родини, 
друзів і професіоналів

Робіть щеплення згідно з 
Національним календарем собі та 
своїм дітям

Вакцинуйтесь

ОСНОВНІ РЕКОМЕНДАЦІІ ЩОДО
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ПРОМОЦІЇ ЗДОРОВ’Я

За рік після відмови від куріння 
ризик розвитку серцево-судинних 
захворювань зменшується вдвічі

25% всіх випадків смерті 
серед 20-39-річних пов'язані з 
вживанням алкоголю

Ретельне та регулярне миття рук 
запобігає захворюванням

Пасок безпеки та шолом 
зберігають життя водіям і 
пасажирам

ЗДОРОВ'Я У ТВОЇХ РУКАХ!
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ІМУНОПРОФІЛАКТИКА

ЩО ТАКЕ ІМУНОПРОФІЛАКТИКА ТА ЯКА ЇЇ РОЛЬ У ЗБЕРЕЖЕННІ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ?

ІМУНОПРОФІЛАКТИКА — найбільш ефективний і економічно виправданий 
засіб захисту від інфекційних хвороб, заснований на засадах доказової медицини.

В Одеській області за останні п’ять років склалася нестійка епідемічна ситуація 
щодо інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом проведення імунопрофі-
лактики. Захворюваність на кір, краснуху, епідемічний паротит, кашлюк, дифтерію 
набуває некерованого характеру, про що свідчить чергування періодів підйому і 
спаду захворюваності, зменшення міжепідемічного періоду.

Після проведення аналітичної оцінки Центр проводить інформаційні кампанії 
з цієї теми задля обізнаності населення щодо імунопрофілактики.  Комунікація з 
населенням сприяє розвінчуванню великої кількості міфів та неправдивої інфор-
мації щодо вакцинації.
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ДАЙ ШАНС ЗДОРОВ’Ю
ВІДДІЛ ІМУНОПРОФІЛАКТИКИ

• 1,5 млн людей помирає щороку від керованих інфекцій (правця, кору, 
туберкульозу тощо)

• Більше 300 тис. людей у світі щороку помирають від грипу

• 10 українців щодня помирають від туберкульозу

• 600 тис. людей помирають щороку від ускладнень гепатиту В

• 1 млрд людей вбила натуральна віспа

• Більше 2 млн людей щороку імунізація рятує від смерті

• Світ позбувся натуральної віспи завдяки вакцинам

• На 99% знизилась захворюваність на поліомієліт у світі

• На 95% зменшилась захворюваність та смертність від кашлюку

• 70% випадків раку шийки матки можна попередити завдяки вакцинації

ВИКЛИКИ ДЛЯ ВАКЦИНАЦІЇ

ДОСЯГНЕННЯ ВАКЦИНАЦІЇ

ВАКЦИНАЦІЯ РЯТУЄ ЖИТТЯ!

• туберкульозу

• поліомієліту 

• дифтерії 

• кашлюку

• правця 

• кору

• гепатиту В

• гемофільної інфекції

• краснухи

• епідемічного паротиту

• грипу

• вірусу папіломи людини

НАГАДУЄМО, ЩО ВАКЦИНАЦІЯ МОЖЕ ЗАХИСТИТИ ВІД:
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ОДЕСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я

ЩО ТАКЕ ІНФЕКЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ?

ІНФЕКЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ — це сукупність організаційних, профілактичних 
і протиепідемічних заходів, мета яких – профілактика виникнення та розповсю-
дження інфекцій, пов`язаних з наданням медичної допомоги. 

• Оцінка ризиків щодо інфекційного контролю в лікувальних закладах;

• Планування заходів з інфекційного контролю відповідно до спеціалізації 
лікувального закладу;

• Методична допомога у розробці програми інфекційного контролю;

• Розробка інформаційних матеріалів з метою підвищення обізнаності насе-
лення щодо основних функцій інфекційного контролю;

• Навчання та тренінги з інфекційного контролю.

ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ ІЗ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ІНФЕКЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ В 
ОДЕСЬКОМУ РЕГІОНІ:

ІНФЕКЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ
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ДАЙ ШАНС ЗДОРОВ’Ю
ВІДДІЛ ІНФЕКЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ

ОСНОВНІ ВИКЛИКИ ІК ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
1 з 10 пацієнтів отримує інфекцію, пов'я-
зану з наданням медичної допомоги. У 
50% випадків ці інфекції викликані ан-
тибіотикорезистентними бактеріями

Впровадити ефективні управлінські 
рішення з метою недопущення анти-
біотикорезистентності

32% пацієнтів, яким була надана допо-
мога хірургічного профілю, отримують 
інфекцію, пов'язану з наданням медич-
ної допомоги.

Сформувати ефективну програму з 
профілактики інфекцій

Близько 90% медичних працівників не 
повноцінно практикують гігієнічну об-
робку рук

Сформувати культуру безпеки в ліку-
вальному закладі і підвищити прихиль-
ність медичних працівників до гігієніч-
ної обробки рук

Близько 20% жінок в країнах третього 
світу мають інфекційні ускладнення піс-
ля кесаревого розтину

Вести епіднагляд  за спалахами інфек-
цій, що передаються під час надання 
медичної допомоги, та мінімізувати їх 
кількість

Приблизно 50-70% парентеральних 
ін'єкцій в країнах, що розвиваються, 
залишаються небезпечними.

Затвердити стандарти операційних 
процедур з техніки проведення без-
печних ін`єкцій

Прогресуюча антибіотикорезистент-
ність збільшує терміни госпіталізації і 
підвищує вірогідність появи небезпеч-
них ускладнень

Використовувати антибіотики тільки за 
показаннями

СТВОРИМО БЕЗПЕЧНИЙ ПРОСТІР РАЗОМ!
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ОДЕСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я

• Інформаційно-роз’яснювальна діяль-
ність (адвокація) та комунікація — це 
9-а оперативна функція громадського 
здоров’я.

• Комунікаційні компетенції (КК) є 
обов’язковими для працівника у сфері ГЗ.

• Комунікації у ГЗ забезпечують знач-
ний відсоток ефективності впроваджен-
ня програм громадського здоров’я на 

державному, груповому та індивідуаль-
ному рівнях. 

• Ефективна реалізація комунікацій-
них стратегій в громадському здоров’ї 
залежить від належного ресурсного 
забезпечення: програмно-цільового 
фінансування, професійно підготова-
них компетентних кадрів, сучасних тех-
нологій. 

комункацї
в ГЗ

адвокаця у ЗМІ 
на полтичному

рвн

соцальний
маркетинг
на рвн
громади

цльов
повдомлення 
на рвн групи

меда-кампанї
на

популяцйному
рвн

спецальн
меседж на

ндивдуальному
рвн

КОМУНІКАЦІЯ У ГРОМАДСЬКОМУ ЗДОРОВ’Ї 
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ДАЙ ШАНС ЗДОРОВ’Ю
ВІДДІЛ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ, ЗВ'ЯЗКІВ ІЗ ЗМІ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ

комункацї
в ГЗ

адвокаця у ЗМІ 
на полтичному

рвн

соцальний
маркетинг
на рвн
громади

цльов
повдомлення 
на рвн групи

меда-кампанї
на

популяцйному
рвн

спецальн
меседж на

ндивдуальному
рвн

З метою формування сталої систе-
ми громадського здоров’я на Одещині, 
покращання обізнаності населення 
щодо питання збереження власного 
здоров’я, а також можливості про-
філактики більшості хвороб та їхнього 
лікування Одеський обласний центр 
громадського здоров’я здійснює ко-
мунікацію між громадськістю, владою 
та ЗМІ:

шляхом проведення інформаційно-про-
світницьких кампаній:

• щодо напрямків програми розбу-
дови громадського здоров’я в Одесь-
кому регіоні, а саме: імунопрофілакти-
ка, боротьба з раком молочної залози, 
вірусними гепатитами та поширенням 
ВІЛ-інфекції;

• щодо дат, визнаних офіційними гло-
бальними кампаніями ВООЗ (Всесвітній 
день здоров’я; Всесвітній день боротьби 
з малярією; Всесвітній день без тютюну; 
Всесвітній день донора крові; Всесвітній 
день боротьби проти раку; Всесвітній 
день запобігання самогубствам; Всесвіт-
ній день боротьби з поліомієлітом; Все-
світній день боротьби зі СНІДом тощо);

шляхом організації внутрішньої комунікації: 

• проведення офіційного листування 
між Центром, державними інституція-
ми та громадськими організаціями;

• надання офіційних роз`яснень щодо 
запитів громадян, організацій та установ;

• надання за запитом тематичних ма-
теріалів державним закладам, громад-
ським організаціям та ЗМІ.
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ОДЕСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я
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ДАЙ ШАНС ЗДОРОВ’Ю
ВІДДІЛ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ, ЗВ'ЯЗКІВ ІЗ ЗМІ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ
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ЗМІ — партнери 

ПРО ЗДОРОВ’Я

ТЕЛЕБАЧЕННЯ,  РАДІО, ГАЗЕТИ,  
ЖУРНАЛИ, ВЕБПОРТАЛИ

Власні періодичні видання:
• журнал «Медичний простір»
• бюлетень з громадського здоров'я

флешмоби
конференції
круглі столи
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ОДЕСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я

Громадське здоров’я як галузь знань є новою для України. Для вдалого 
впровадження та розбудови системи громадського здоров’я на Одещині, 
необхідно виховувати плеяду професійних фахівців та поширювати знання 
про громадське здоров’я серед пересічних громадян регіону.

Центр проводить навчальні заходи для медиків з циклу «Громадське здо-
ров’я» за напрямками: імунопрофілактика, промоція здоров’я, інфекційний 
контроль, профілактика інфекційних та неінфекційних захворювань тощо.

ОСВІТНЬО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ В 
ГАЛУЗІ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я

НАВЧАЄМО МЕДИКІВ
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ДАЙ ШАНС ЗДОРОВ’Ю
ОСВІТНІЙ ВІДДІЛ 

Також, аби сформувати та розбудувати мережу активних громадян у сфері 
громадського здоров’я та знайти амбасадорів, які будуть транслювати місію гро-
мадського здоров’я у суспільстві, Одеський обласний ЦГЗ проводить навчальні 
тренінги для пересічних громадян, які бажають долучитися до розбудови системи 
громадського здоров’я в нашому регіоні.

Якщо ви бажаєте отримати базові знання з громадського здоров’я та дізнатися 
про основні виклики, пов’язані зі здоров’ям населення Одещини, дізнатися, що 
таке соціально значущі хвороби та їхня профілактика, а також розвінчати міфи та 
стереотипи щодо промоції здоров’я – запрошуємо на навчання!

ЗДОБУВАЙМО ЗНАННЯ РАЗОМ!
ЗРОСТАЙМО ПРОФЕСІЙНО!

НАВЧАЄМО ГРОМАДЯН
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ОДЕСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я

МОНІТОРИНГ — це по-
стійний збір і реєстрація інфор-
мації з наперед визначеним пе-
реліком показників (індикаторів).

Моніторинг передбачає система-
тичне відстеження якісних і кількісних 
показників, які характеризують якусь 
діяльність та/або поточну ситуацію. Го-
ловна мета моніторингу — «знімати 
показники» стану об'єкта спостережен-
ня і виявляти розбіжності з плановими 
(або виявляти тенденції розвитку й пе-
редбачати майбутні стани). Виявлення 

таких розбіжностей важливе 
для своєчасного подолання або 

зменшення небажаних тенденцій.
ОЦІНКА — це епізодичний аналіз до-

сягнень, пов'язаних із реалізованою про-
грамою або проектом. Має на меті з'ясу-
вати, чи забезпечують реалізовані заходи 
той вплив, на які вони розраховані.

Інакше кажучи, моніторинг вклю-
чає спостереження за тим, що робить-
ся, тоді як оцінка дозволяє встановити 
причиново-наслідкові зв'язки між дія-
ми та результатами.

МіОМОНІТОРИНГ ОЦІНКА
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ДАЙ ШАНС ЗДОРОВ’Ю
ВІДДІЛ МОНІТОРИНГУ І ОЦІНКИ

7 КРОКІВ ДО ПОБУДОВИ ТА ПІДТРИМКИ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ МІО:

МіО

Система моніторингу та оцінки

ПРАЦЮЙМО ЕФЕКТИВНО! ПРАЦЮЙМО НА РЕЗУЛЬТАТ!

СТАТИСТИКА АНАЛІЗ

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ

УПРАВЛІНСЬКЕ
РІШЕННЯ

Крок перший: Планування діяльності та втручань (визначення цілей, за-
вдань, сфер надання послуг, цільових груп та обсягу робіт)

Крок  другий: Визначення системи показників: відбір показників, визначення

Крок третій: Вибір організацій–партнерів, що надають послуги, прове-
дення оцінки потенціалу, розробка форматів звітності 

Крок четвертий: Програмний моніторинг: кількісні та якісні показники. Веден-
ня програмного обліку

Крок п'ятий: Збір та аналіз даних, забезпечення якості даних

Крок шостий: Оцінка проектів та втручань

Крок сьомий: Впровадження результатів МіО в управлінські рішення, вико-
ристання даних

Відділ моніторингу та оцінки  координує ефективність діяльності Центру та 
безпосередньо забезпечує досягення очікуваних результатів у розбудові системи 
громадського здоров'я на Одещині.



facebook.com/odzdrav 
healthcenter.od.ua

 +38 (073) 425 30-13
czk2018.od@gmail.com

ОДЕСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я


