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НСЗУ ТА ПРОЕКТ USAID SAFEMED ПРОВЕЛИ ДРУГИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ФОРУМ З РЕІМБУРСАЦІЇ У 

2021 РОЦІ

6 вересня 2021 року відбувся другий в цьому році

Національний форум з реімбурсації. Цього разу,

основною метою форуму стала підготовка всіх

учасників програми реімбурсації лікарських

засобів до впровадження відшкодування вартості

препаратів інсуліну та лікарських засобів для опіки

за пацієнтами, що страждають на психологічні

розлади, запланованого на 1 жовтня 2021 року.

Захід проводився у віртуальному форматі, що

дозволило зібрати понад 1200 учасників з усієї

країни. До участі у Форумі було запрошено прові-

зорів, сімейних лікарів, представників закладів вторинної медичної допомоги, виробників

лікарських засобів, пацієнтські організації, регіональні департаменти охорони здоров'я. У

Форумі також взяли участь Голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації,

медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький та представники

Національної служби здоров’я України. Під час форуму учасники виявили зацікавленість та

активно долучилися до обговорення питань порядку денного.

Проект SAFEMed є надійним та сталим партнером Уряду України у впровадженні програми

реімбурсації лікарських засобів. Проект продовжує надавати підтримку НСЗУ задля успішного

впровадження та вдосконалення реімбурсації в Україні.

Фото: Національна служба здоров’я України

МОЗ ТА ПРОЕКТ USAID SAFEMED ПРОВЕЛИ ТРЕТІЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ФОРУМ З ОЦІНКИ МЕДИЧНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 

Захід пройшов 16-17 вересня та об'єднав понад

200 учасників, які долучилися в онлайн та офлайн

форматі. Міжнародні та національні експерти

обговорили поточний стан та визначали наступні

кроки для подальшої інституціоналізації оцінки

медичних технологій (ОМТ) в Україні.

Теми форуму включали обговорення створення

незалежної Агенції з ОМТ в Україні, Позитивного

переліку лікарських засобів, які забезпечува-

тимуться за державні кошти, ОМТ для медичних

виробів, вдосконалення науково-обґрунтованогоФото: Проект SAFEMed
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прийняття рішень на рівні політик та клінічних питань, а також «сканування» горизонту.

Результати Форуму дозволили дійти наступних висновків:

• В Україні спостерігається розвиток екосистеми ОМТ та значний інтерес до неї різних

зацікавлених сторін;

• Їх залученість продовжує зростати та все більше пацієнтів та медичних робітників - які є

кінцевими бенефіціарами повноцінної екосистеми ОМТ – долучаються до процесу;

• Не дивлячись на виклики та політичні зміни, політична воля та підтримка зацікавлених сторін у

напрямку впровадження ОМТ невпинно зростає;

• Для створення незалежної Агенції з ОМТ необхідним вбачається проведення додаткових

обговорень для узгодження часових рамок, фінансових питань та деталізації кроків, що

мають бути вжитими для такого переходу.



ПІЛОТНИЙ ПРОЕКТ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА ЛОГІСТИКИ «ОСТАННЬОЇ МИЛІ» 

ОТРИМАВ ПРЕСТИЖНУ ВИНАГОРОДУ ЗА ІННОВАЦІЇ В СФЕРІ ПОСТАЧАННЯ

Нагорода, лауреат якої був оголошений під час Supply Chain Conference & Exhibition CSCMP 22

вересня, відзначає інноваційні заходи в Україні, завдяки яким пацієнти отримують життєво необхідні

лікарські засоби для лікування ВІЛ та туберкульозу.

Від України спільний проект під назвою «Україна: Залучення приватного сектору для доставки

лікарських засобів до кінцевого споживача», який представляли Проект USAID SAFEMed, ЦГЗ та

приватна компанія «Фармасофт», продемонстрував яким чином залучення приватної логістичної

компанії сприяло дистрибуції лікарських засобів для лікування ВІЛ та туберкульозу безпосередньо

до пунктів надання медичної допомоги. Метою цього підходу є прискорення надання

фрагментованих логістичних послуг у державному секторі, у відповідності до передових практик у

сфері постачання та вдосконалення результатів лікування.

Під час презентації окреслювався розвиток пілотного проекту, провідні методи, багатообіцяючі

результати та отриманий досвід, а також надані рекомендації щодо подальшого розширення

пілоту на усю країну. Проект презентували Віта Носуленко, Директор з розвитку бізнесу компанії

«Фармасофт» та Сергій Страшук, Головний технічний радник із забезпечення лікарськими

засобами Проекту SAFEMed/MSH.
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ПРОЕКТ SAFEMED НАДАЄ ПІДТРИМКУ МОЗ ТА ЦГЗ В ПИТАННЯХ РОЗРАХУНКУ ПОТРЕБИ В 

АНТИРЕТРОВІРУСНИХ (АРВ) ПРЕПАРАТАХ

В червні за участі широкого кола зацікавлених

сторін відбулося установче засідання Робочої

групи МОЗ з питань розроблення дорожньої карти

щодо розрахунку потреби в антиретровірусних

препаратах. Під час заходу обговорювали

вдосконалення процесу визначення потреби в

АРВП, щоб забезпечити необхідні запаси цих

життєво необхідних лікарських засобів. На

засіданні представники ЦГЗ запропонували

продовжити період, на який розраховується

потреба в АРВП з 18 до 24 місяців, що дозволить

збільшити буферний запас та знизити потенційні

ризики, пов'язані із перебоями в системі постачання через пандемію COVID-19. А також

сприятиме видачі лікарських засобів на декілька місяців.

Члени Робочої групи, у т.ч. представники ВООЗ та Центрів контролю за захворюваністю США,

погодились із такою рекомендацією. Відповідні зміни до методології розрахунку потреби були

затверджені МОЗ в липні 2021 року. Водночас, ЦГЗ було також ініційовано зустріч зацікавлених

сторін, залучених до розроблення системи eHealth (а саме, НСЗУ, ДП «Електронне здоров'я»)

для обговорення технічних аспектів створення електронного інструменту та переконання в

тому, що він інтегрується в загальну архітектуру системи eHealth в Україні.

За результатами таких обговорень та інших зустрічей між ЦГЗ, ДП «МЗУ» та SAFEMed, а також

завдяки залученості міжнародних партнерів, в серпні було представлено фінальну версію

дорожньої карти з розрахунку потреби в АРВП.

Рисунок 1. Дорожня карта розрахунку потреби в АРВП

ШУКАЄМО СПІВРОБІТНИКІВ! 

Шукаємо спеціалістів на такі вакантні посади: Старші технічні радники з питань закупівель,

eHealth, постачання в сфері боротьби із COVID-19, оцінки та навчання. Більш детальна

інформація доступна на сайті MSH: SAFEMed Opportunities

Залишайтеся в курсі останніх новин

Контактна інформація
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