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Щоб отримати цей документ в іншому форматі, зателефонуйте за номером 1-800-525-0127. 
Клієнтів із глухотою або з ослабленим слухом просимо телефонувати за номером 711 (Washington 
Relay) або писати на адресу електронної пошти civil.rights@doh.wa.gov. 
 

 

 

 

 

Номер публікації 

DOH 141-037 August 2021 Ukrainian 

 

 

Додаткову інформацію та копії цього звіту надають: 

Division of Prevention and Community Health (Департамент із питань профілактики та охорони 
громадського здоров’я) 

Office of Family and Community Health Improvement (Відділ із питань родини й охорони 
громадського здоров’я) 

PO Box 47855 

Olympia, Washington 98504-7855 

 

360-236-4501 

800-525-0127 

ohc@doh.wa.gov 

 

 

 

 

 

Umair Shah, доктор медицини, магістр у галузі охорони громадського здоров’я 
Секретар із питань охорони здоров’я 
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Про Maternal and Child Health Services Block Grant (Блоковий 
грант на надання медичної допомоги матерям і дітям) 
Department of Health (DOH, Департамент охорони здоров’я) працює з партнерами по всьому штату 
Вашингтон із метою покращення здоров’я жінок, немовлят, дітей, молоді та їхніх родин.  
 
Наша робота над програмою охорони здоров’я матерів і дітей проводиться за підтримки різних 
державних і федеральних джерел фінансування. Maternal and Child Health Block Grant (Блоковий 
грант на підтримку здоров’я матері та дитини) надає суттєву фінансову та технічну допомогу. У 
2020 федеральному фінансовому році штат Вашингтон отримав у рамках цієї програми 
фінансування на суму близько 8,8 млн дол. США. 
 
Щоб щороку отримувати цей грант, Office of Family and Community Health Improvement (Відділ із 
питань родини й охорони громадського здоров’я) при DOH подає заявку та звіт до U.S. Department 
of Health and Human Services (Міністерство охорони здоров’я та соціальних служб США), Health 
Resources and Services Administration (Управління охорони здоров’я та медичного обслуговування), 
Maternal and Child Health Bureau (Відділ із питань охорони здоров’я матері та дитини). Заявка 
включає:   

• дані за кількома національними та федеральними показниками ефективності;   
• звіт про виконання бюджету; і   
• звіт про проведені, поточні та заплановані заходи.  
 

Актуальні стратегії для фондів блокових грантів  
 
Для цьогорічного гранту в DOH запропоновано ряд стратегій, які, на нашу думку, якнайкраще 
відповідатимуть інтересам кожної з п’яти груп населення, що користуються послугами у сфері 
охорони здоров’я матері та дитини в нашому штаті. Щоб визначити ці стратегії, співробітники 
DOH:   

• оцінили потреби кожної групи населення;   
• оцінили можливості DOH і його численних партнерів;   
• узгодили з партнерами їхні пріоритети та сфери інтересів;   
• зібрали відгуки громадськості за 2020 рік у рамках оцінки потреб; і   
• розглянули федеральні вимоги та наявні стратегічні плани й пріоритети штату Вашингтон.  
 

На основі цього аналізу та відповідно до вимог гранту в DOH обрано національні показники 
ефективності для даного п’ятирічного циклу надання фінансової допомоги в рамках гранту (з 1 
жовтня 2020 року по 30 вересня 2025 року). Ці показники мають найефективніше сприяти 
підвищенню рівня здоров’я та благополуччя матерів і дітей у штаті Вашингтон. До них відносяться:  
 
Національні показники ефективності  Група населення  
Медогляд жінок  Охорона здоров’я жінок/матерів  
Грудне вигодовування  Охорона здоров’я немовлят/жінок у перинатальний 

період  
Перевірка розвитку  Охорона здоров’я дітей  
Медогляд підлітків  Охорона здоров’я підлітків  
Надання допомоги в будь-який час і в будь-
якому місці та належне страхування  

Діти, що потребують особливого медичного 
догляду  
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Ми також врахували державні показники ефективності, спрямовані на:  

• зниження рівня депресії та розширення доступу до отримання психічної та психіатричної 
допомоги;   
• залучення позитивних дорослих наставників для підлітків;   
• запобігання вживанню алкоголю підлітками;   
• забезпечення цінової доступності та доступу до медичних послуг; а також   
• підготовку до наступної оцінки потреб у галузі охорони здоров’я матері та дитини.  
 

Принцип рівності в наданні медичної допомоги  
 
Оскільки програма гранту орієнтована на допомогу людям із низьким рівнем доходу або з 
обмеженим доступом до послуг охорони здоров’я, вона підтримує зусилля держави, спрямовані 
на забезпечення рівності в наданні медичної допомоги. Наприклад, ця програма підтримує нашу 
співпрацю з медичними центрами в школах. Завдяки цим центрам медичне обслуговування стає 
доступнішим для молоді, яка стикається з ускладненнями під час звернення за регулярною 
медичною допомогою.  
 
Наша робота зосереджена на вирішенні питань рівності, проблем населення, пов’язаних із 
недостатнім отриманням медичної допомоги, а також у сферах, де вона необхідна. Ми 
підтримуємо рішення, орієнтовані на потреби спільнот, і працюємо над поліпшеннями систем, 
безпосередньо пов’язаних із проявами нерівності. У своїй роботі ми приділяємо особливу увагу 
поліпшенню статистики успішного результату пологів у представників темношкірого й 
афроамериканського населення, а також корінних народів Америки та Аляски.   
 
Крім того, ми виявляємо сфери, де попит на послуги перевищує пропозицію. До них належить 
надання перинатальних і генетичних послуг у сільській місцевості. Ми укладаємо угоди з 
медичними установами, щоб краще обслуговувати ці регіони. 
 
Уся ця робота наближає нас до втілення уявлення DOH про рівність і підтримання здоров’я 
населення на оптимальному рівні.  
 
Дізнатися більше про поточне подання заявок на отримання гранту 
 

• Щоб дізнатися більше, завантажте повну версію документа: Washington State Maternal and 
Child Health Block Grant Federal Fiscal Year 2022 Application and Federal Fiscal Year 2020 Annual 
Report (формат PDF, 414 сторінок, тільки англійською мовою).  
• Якщо у вас є запитання або ви хотіли б залишити коментарі, зверніться за адресою 
електронної пошти OHC@doh.wa.gov або за номером телефону 360-236-4501 (місцевий) або 
800-525-0127 (дзвінки безкоштовні).  
 

 

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/8330/140-139-MCH-ServicesTitleVBlockGrantWashington.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/8330/140-139-MCH-ServicesTitleVBlockGrantWashington.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/8330/140-139-MCH-ServicesTitleVBlockGrantWashington.pdf
mailto:OHC@doh.wa.gov
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