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Жовтень 2019

ОФІЦІЙНЕ ВІДКРИТТЯ ДП «МЕДИЧНІ ЗАКУПІВЛІ УКРАЇНИ»

 ЩОМІСЯЧНИЙ ДАЙДЖЕСТ НОВИН

2 жовтня 2019 року офіційно відкрилися двері

нового офісу ДП «Медичні закупівлі України». У

заході взяли участь Міністр охорони здоров'я,

пані Зоряна Скалецька, Перший заступник

Міністра охорони здоров'я, пан Андрій

Семиволос, Голова Комітету з питань здоров'я

нації, пан Михайло Радуцький та Регіональний

директор місії USAID в Україні, Білорусі,

Молдові, пані Сьюзан Фріц, а також інші

представники дипломатичних місій,

донорських та неурядових організацій.

«Ми вважаємо, що тісна співпраця з регіональними партнерами та надавачами

медичних послуг допоможе ДП «Медичні закупівлі» швидко реагувати на

конкретні потреби в Україні», наголосила пані Сьюзан Фріц. «USAID готове

продовжувати співпрацю з Міністерством охорони здоров'я.   Ми хотіли б

побачити безперешкодне та поступове передання закупівель від міжнародних

організацій до штатних спеціалістів високого класу цієї організації»,

продовжила вона.

Відкриття офісу є важливим кроком для ДП «Медичні закупівлі», оскільки вказує на значні

досягнення цього підприємства з часу його заснування в жовтні 2018 року. В результаті наданої

USAID та іншими донорами підтримки, підприємство окреслило наступні кроки своєї роботи,

розширило свій штат до 25 спеціалістів з різних профілей, які підтримують окремі закупівлі

Глобального фонду, впроваджують нові інструменти регіональних закупівель та працюють над

переданням закупівель лікарських засобів від міжнародних організацій до новоствореної

закупівельної агенції.

Представники Міністерства охорони здоров'я наголосили на важливості ефективних та

прозорих закупівель лікарських засобів в Україні, додавши, що мають високі очікування від

підприємства та вірять у його успіх. Крім того, Міністр охорони здоров'я висловила підтримку

підприємству та зазначила, що воно є органом, що працює незалежно та прозоро.

Цей інформаційний бюлетень підготовлено завдяки підтримці американського народу через Агентство міжнародного розвитку Сполучених Штатів Америки (USAID) за умовами угоди №AID-121-C-17-00004.

Організація «Management Sciences for Health» несе повну відповідальність за зміст цього звіту. Викладений зміст не обов’язково відображає позицію USAID або Уряду Сполучених Штатів.
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ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ НОВОЇ РЕДАКЦІЇ ЗАКОНУ УКРАЇНИ 

«ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ»

Наприкінці вересня 2019 року Верховна Рада проголосувала за оновлення законодавства

щодо здійснення публічних закупівель. Закон вплине на сферу закупівлі лікарських засобів, що

входить до обов'язків ДП «Медичні закупівлі». Щоб розібратися в змінах у законодавстві, оцінити

та нівелювати потенційні ризики, а також прискорити внутрішні процеси ДП проект USAID

SAFEMed організував проведення практичного семінару для категорійних менеджерів, юристів,

спеціалістів з логістики та договірних відношень даного підприємства. Під час семінару

представники юридичного партнера проекту SAFEMed, компанія «Правовий альянс», провели

спільне обговорення новацій в процедурних особливостях закупівель за державні кошти, в тому

числі функцій тендерних комітетів, визначення предмету закупівлі, ключових принципів розбивки

закупівель на лоти, надання гарантійних листів від виробників, визначення вартості закупівлі,

оскарження процедур тощо.

25 жовтня 2019 року Національна служба

здоров'я України за підтримки проекту USAID

SAFEMed провела форум з програми

реімбурсації «Доступні ліки». Форум зібрав

більше 150 представників аптек,

дистриб'юторських компаній, лікарів,

державних установ та міжнародних проектів і

став прикладом плідної співпраці між

державним та приватним сектором на благо

українських пацієнтів.

USAID SAFEMED ПІДТРИМАВ НСЗУ У ПРОВЕДЕННІ ФОРУМУ ПАРТНЕРСТВА

ДЕРЖАВИ ТА БІЗНЕСУ «РЕІМБУРСАЦІЯ 2.0. НОВІ МОЖЛИВОСТІ»

1 квітня 2019 року, державна програма

_________реімбурсації була успішно передана від Міністерства охорони здоров'я до НСЗУ. Важливими

чинниками в успішній реалізації оновленої програми реімбурсації “Доступні ліки” стали

електронні інструменти. На форумі представили результати роботи за шість місяців з моменту

передання програми до НСЗУ та обмінялися досвідом і рішеннями для аптек по всій країні. В

рамках програми реімбурсації з квітня 2019 сімейними лікарями було виписано 6,8 мільйонів

електронних рецептів у всіх регіонах України, а 7 638 аптек, відпустили ліків на 400 мільйонів

гривень за 5,7 мільйонами рецептів (84%). Завдяки програмі «Доступні ліки» пацієнти отримали

важливі рецептурні лікарські засоби для хворих на гіпертонію, діабет ІІ типу та бронхіальну

астму.

1 квітня 2020 року програма «Доступні ліки» буде розповсюджуватись на 200 000 хворих на

діабет І типу, що потребують інсулінотерапії. Проект SAFEMed продовжуватиме надавати

підтримку НСЗУ у подальшому розширенні програми.

Контактна інформація Оксана Романюк

Радник з комунікацій, проект SAFEMed

oromaniuk@safemedua.org

Вул. Рейтарська 17, оф. 23,  5 поверх

Київ 01034, Україна 

Залишайтеся в курсі останніх новин
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