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Meeting Summary:

Резюме зустрічі:

Opening the meeting, the representatives of the
Directorate for International Cooperation and
European Integration expressed their gratitude to
all the partners for the participation in the second
subgroup “Public health programs implementation”
and stressed the importance of defining the key
priorities of the subgroup in order to avoid
scattering the focus of the subgroup.

Відкриваючи зустріч представники Директорату
міжнародного співробітництва та європейської
інтеграції заступник подякували всім присутнім за
участь у засіданні другої підгрупи «Виконання
програм з громадського здоров’я» та наголосили на
важливості визначення ключових пріоритетів групи
задля уникнення розпорошення фокусу підгрупи.
Присутні заслухали такі виступи:

The following topics were covered:






by Ihor Kuzin, Acting Director General of
the Centre for Public Health of the Ministry
of Health of Ukraine, about key priorities of
the public health system: current projects
(programs) of the international technical
assistance for public health;
by the representative of the Directorate of
public health and disease prevention of the
Ministry of Health of Ukraine, about the
needs and possible sources of funding for
measures to modernize and develop the
national blood system;
by
UNICEF
representatives
about
strengthening of the mother and child
health care level with integrated packages
of services, universal-progressive home
visiting model and promotion of safe health
care in the conflict affected areas
(government-controlled) of the Eastern
Ukraine.

The meeting resulted in the following:


The co-chair of the 2nd subgroup “Public
health programs implementation” on behalf
of the Ministry is Ihor Kuzin, Acting
Director General of the Center for Public
Health of the Ministry of Health of
Ukraine.



Ігоря Кузіна, в.о. Генерального директора
Центру громадського здоров’я МОЗ України
щодо ключових пріоритетів системи
громадського
здоров’я:
представлення
поточних проектів (програм) міжнародної
технічної допомоги;



представника Директорату громадського
здоров’я та профілактики захворюваності
МОЗ України щодо потреб та можливих
джерел фінансування мір щодо модернізації
та розвитку національної системи крові;
представників ЮНІСЕФ про посилення
системи охорони здоров’я матері та дитини
на рівні первинної медико-санітарної
допомоги за допомогою інтегрованих
пакетів послуг, універсально-прогресивної
моделі відвідування дому та сприяння
створення
безпечного
медичного
середовища в районах Східної України, що
постраждали від конфлікту.



За результатами
наступне:


1

засідання,

було

вирішено

Співголовою другої підгрупи «Виконання
програм з громадського здоров’я» зі сторони
Міністерства визначено Ігоря Кузіна, в.о.
Генерального
директора
Центру
громадського здоров’я МОЗ України.
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On behalf of international partners, the cochair will be appointed later, after receiving
proposals from the international partners.
The key priorities of the subgroup are:
vaccination; emergency situations and
international
health
regulations;
development of regional public health
centers and institutions of epidemiological
profile; blood safety and promotion of free
blood
donation;
non-communicable
diseases,
biosafety
and
biological
protection.
At the same time, the participants discussed
the importance of defining the clear areas of
each subgroup of the Sectoral Working
Group on Health.





Зі
сторони
міжнародних
партнерів
співголову буде визначено згодом, після
отриманих пропозицій від міжнародних
партнерів.
Основними
пріоритетами
підгрупи
визначено вакцинація; надзвичайні ситуації
та ММСП; розвиток регіональних центрів
громадського
здоров’я
та
установ
епідеміологічного профілю; безпека крові та
промоція
безоплатного
донорства;
неінфекційні захворювання; біобезпека та
біозахаст.
В свою чергу,
учасники засідання
обговорили важливість визначення чітких
сфер кожної підгрупи Галузевої робочої
групи «Охорона здоров’я».

Drafted by: Vitaliia Trokhymets – head of the
expert group on international technical assistance
of Directorate for International Coordination and
European Integration of Ministry of Health of
Ukraine.

Підготовлено: Віталія Трохимець – керівник
експертної групи з питань міжнародної технічної
допомоги
Директорату
міжнародного
співробітництва
та
європейської
інтеграції
Міністерства охорони здоров’я України.

Approved by:

Погоджено:

Ihor Ivashchenko – Deputy Minister on European Ігор Іващенко – заступник Міністра охорони
Integration.
здоров’я з питань європейської інтеграції.
Date: 25.09.2020.

Дата: 25.09.2020.
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