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SAFEMED НАДАВ ПІДТРИМКУ МЗУ У ПРОВЕДЕННІ ЗАХОДУ ДЛЯ МЕДІА

У заході, організованому 22 вересня ДП
«Медичні закупівлі України» за підтримки
проекту SAFEMed, взяли участь журналісти
та блогери з провідних національних
видань.Метою заходу було:

«Сьогодні ми би хотіли наголосити на важливості постійно зростаючої залученості
суспільства у процес реформування сфери охорони здоров'я в Україні, що є значущою
умовою його успіху. Висловлюємо подяку МЗУ за цю ініціативу. Ми радо продовжуємо
підтримувати Україну на її шляху до укріплення довіри щодо власних закупівельних
спроможностей та проводити реформи в сфері охорони здоров'я, метою яких є
підвищення ефективності, охоплення та прозорості послуг охорони здоров'я для громадян
України» - наголосив п. Бен Зіннер, Директор Офісу охорони здоров'я USAID Україна.
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SAFEMED ДІЛИТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ ЦЕНТРІВ РОЗПОДІЛУ ЛІКАРСЬКИХ 
ЗАСОБІВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВІЛ, ТБ ТА ГЕПАТИТУ 

На заході, проведеному 28 вересня
МОЗ разом з SAFEMed, презентували
результати незалежного оцінювання
регіональних розподільчих центрів, де
зберігаються лікарські засоби для
лікування ВІЛ, ТБ та вірусних гепатитів.
Ці лікарські засоби закуповуються за
централізованими програмами та
транспортуються з національних
складів до регіональних розподільчих
центрів з метою подальшої
дистрибуції до закладів охорони
здоров’я на субрегіональному рівні.

Цей інформаційний бюлетень підготовлено завдяки підтримці американського народу через Агентство міжнародного розвитку Сполучених Штатів Америки (USAID) за умовами угоди NoAID-121-C-1700004.
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У заході взяли участь 9 провідних українських ЗМІ та 2 блогери. Серед журналістських
потреб для наступних зустрічей вони окреслили необхідність розуміння формування
номенклатури закупівель та забезпечення логістики, закупівлі наркотичних засобів та
ковідних закупівель. Результати заходу також було висвітлено у статті «Прозоро та
незалежно. Як купують ліки українцям за державні кошти?», опублікованої у газеті «День».

• висвітлити фармацевтичні пріоритети
та потреби медичних закладів на
національному та регіональному
рівнях;

• сприяти правильному доведенню
інформації та залученню населення в
процес реформування в сфері
охорони здоров'я.
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SAFEMed співпрацював з консалтинговою компанією Kreston Ukraine для проведення
оцінки 79 регіональних об’єктів по всій країні у квітні-травні цього року.

https://m.day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/prozoro-ta-nezalezhno
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ПРЕДСТАВНИК ПРОЕКТУ SAFEMED ВЗЯВ УЧАСТЬ У МОНІТОРИНГОВУ ВІЗИТІ ДО МІСТА 
ТЕРНОПІЛЬ В МЕЖАХ ОЦІНЮВАННЯ КАМПАНІЇ З ВАКЦИНАЦІЇ

З метою надання підтримки Уряду
України в розширенні охоплення
вакцинацією від COVID-19, в тісній
співпраці з МОЗ та іншими
міжнародними партнерами ВООЗ
організовує моніторингові візити до
регіонів. Загальною метою таких
візитів є розглянути хід кампанії
вакцинації проти COVID-19 на
регіональному рівні, оцінити
стандарти безпеки імунізації та
перевірити застосування вакцини
серед різних цільових груп.

SAFEMED SHARES RESULTS OF AN ASSESSMENT OF REGIONAL DISTRIBUTION CENTERS HOUSING 
HIV, TB, AND HEPATITIS MEDICINES 
Оцінка показала, що більшість центрів відповідають основним вимогам чинного
законодавства; однак було встановлено, що в окремих випадках складські приміщення
мали ряд суттєвих невідповідностей, включаючи використання тимчасових місць для
зберігання, які іноді були перевантажені, використання застарілого та зношеного
обладнання (наприклад, побутові холодильники, гігрометри), а також недосконалі
системи відслідковування терміну придатності лікарських засобів при зберіганні та
відвантаженні. Рекомендації, надані за результатами оцінки, допоможуть зміцнити
національну логістичну систему України.

«Здійснення такого завдання перш за все необхідно для розбудови системи охорони
здоров'я України. Адже нам важливо, щоб ліки зберігалися безпечно та доступно» -
зазначив заступник Міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар
України Ігор Кузін.
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17-18 жовтня Старший технічний фахівець проекту SAFEMed, Дмитро Нестор, взяв участь у
такому візиті до м. Тернопіль. За два дні об'єднана група з моніторингу зустрілася з
представниками Обласного департаменту охорони здоров'я та ключовими
спеціалістами, відповідальними за кампанію з вакцинації, відвідали регіональний склад,
де зберігаються вакцини проти COVID-19, та мала можливість спостерігати за роботою
двох пунктів та трьох центрів вакцинації. Після цих візитів моніторингова група розробила
рекомендації та представила їх разом із основними результатами візиту обласним
органам влади у сфері охорони здоров'я. Група відмітила високий рівень залученості
команди керівників у всі процеси кампанії з вакцинації та міцну взаємодію серед різних
зацікавлених сторін. Іншим значущим фактором були визначені моніторингові візити
представників місцевої влади до пунктів та центів вакцинації. Вони регулярно відвідують
медичні заклади та інші місця, де населення вакцинується проти COVID-19, оцінюють
процес вакцинації, збирають зауваження та побажання від медичних працівників і
пацієнтів та розробляють відповідні рекомендації. Цей підхід дозволяє місцевим урядовим
органам вносити відповідні зміни до плану вакцинації та адаптувати його до місцевого
контексту та потреб кожної громади.

ДЕПАРТАМЕНТ ОМТ ДЕРЖАВНОГО ЕКСПЕРТНОГО ЦЕНТРУ МОЗ ЗАВЕРШУЄ ПЕРШІ П’ЯТЬ 
ВИСНОВКІВ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ДОСЬЄ ОМТ

20 жовтня Департамент ОМТ завершив розгляд чотирьох досьє на лікарські засоби,
подані фармацевтичними компаніями для можливого включення до Переліку основних
лікарських засобів або Номенклатури. Огляди, іменовані висновками, оприлюдненіна
веб-сайті Державного експертного центру; 28 жовтня також було завершено й п'ятий
висновок. Усі п’ять досьє – на нові лікарські засоби для надання допомоги при
онкологічних захворюваннях.

оприлюднені

https://www.dec.gov.ua/
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Разом з гарною новиною про перші висновки Уповноваженого органу з ОМТ було
зроблено ще один крок для подальшого впровадження екосистеми ОМТ. Щодо чотирьох
з п’яти заявлених лікарських засобів було рекомендовано розгляд можливості проведення
перемовин для підписання договору керованого доступу або ДКД. Цей інноваційний
інструмент укладання договорів дозволяє державі мати механізм для переговорів з
виробниками лікарських засобів щодо постачання на особливих умовах, які є цікавими
обом сторонам та допомагають пацієнтам отримувати доступ до інноваційного
лікування.

ШУКАЄМО СПІВРОБІТНИКІВ

Залишайтеся в курсі останніх новин

Контактна інформація

вул. Рейтарська 17, оф. 23, поверх 5

01034, Київ, Україна

Протягом останніх двох років SAFEMed надає технічну допомогу Уряду України у створенні
життєздатної системи ОМТ з метою розширення доступу до життєво важливих лікарських
засобів для населення України.

Процедура ОМТ складається з аналізу порівняльної ефективності, безпеки, економічної
ефективності лікарського засобу та результатів аналізу впливу лікарського засобу на
бюджет. Висновки ОМТ на основі цього аналізу окреслюють рекомендацію щодо того, чи
включати ці лікарські засоби до Переліку, а якщо ні, то чи слід розглядати такі лікарські
засоби для проходження процедури підписання договору керованого доступу. Наступний
крок в цьому процесі щодо прийняття рішень є відповідальністю МОЗ.

Шукаємо співробітників! Якщо ви зацікавлені в роботі або знаєте когось, кому це цікаво,
перевіряйте можливості за посиланням на веб-сторінціMSH: Вакансії SAFEMed

В травні цього року, після затвердження постанови Кабінету Міністрів України 23 грудня
2020 року, яка регламентує проведення повної процедури ОМТ на нові лікарські засоби,
промисловість вперше почала подавати заявки на проведення такої процедури
відповідно до нових правил. Таким чином, ці висновки є ключовою віхою в подальшій
еволюції інституціоналізації ОМТ в Україні.

https://msh.wd1.myworkdayjobs.com/External/2/refreshFacet/318c8bb6f553100021d223d9780d30be

