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SAFEMED ПІДТРИМАВ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРШОГО ВЕБІНАРУ З ГОСПІТАЛЬНОЇ ОМТ ДЛЯ ЛІКАРІВ

7 грудня в Державному експертному Центрі (ДЕЦ) за технічної підтримки проекту USAID SAFEMed

відбувся перший вебінар для представників медичних установ «Введення до госпітальної оцінки

медичних технологій». У заході взяли участь 46 представників дев'яти українських лікарень, а також

експерти з наукових інституцій, ДЕЦ, Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) та Національної служби

здоров'я України (НСЗУ). Мета вебінару – розпочати діалог щодо необхідності та шляхів впровадження

процесу госпітальної ОМТ в Україні, поглибити знання та надати учасникам заходу розуміння

основних викликів на цьому шляху, а також визначити подальші першочергові кроки майбутньої

роботи.

Директор Департаменту з ОМТ, Ореста Піняжко під час доповіді щодо загального процесу

державної ОМТ. Фото: ДЕЦ

В УКРАЇНІ ЗАРЕЄСТРОВАНО ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСІБ

Туберкульоз (ТБ) залишається серйозною проблемою громадського здоров'я в Україні. У 2020 році

показники розповсюдженості цієї хвороби склали 42,2 випадки на 100 000 осіб - один серед

найвищих в Європі (Європейське регіонально бюро ВООЗ). Залишаються високими й показники

лікарсько стійкого ТБ, а успіх лікування є субоптимальним. Наразі в світі вже існують безпечніші та

ефективніші пероральні засоби для ТБ з широкою стійкістю до лікування, а також

мультирезистентного туберкульозу (МР ТБ), і Уряд України та його партнери працюють над

введенням таких препаратів в обіг. Реєстрація інноваційного препарату проти ТБ Претоманід стала

результатом тривалої злагодженої роботи МОЗ, Центру громадського здоров’я (ЦГЗ), ДП «Медичні

закупівлі України» (МЗУ) з основними партнерами (ВООЗ, Глобальним фондом, БО «100% ЖИТТЯ»,

Глобальним лікарським фондом, Комітетом Зеленого Світла та проектом SAFEMed). Претоманід

застосовують для лікування пацієнтів з МР ТБ, які не мали позитивного результату на попереднє

лікування. Україна є 5-ю країною в світі, яка надала дозвіл на використання Претоманіду

регулюючими органами, що ще раз підтверджує глобальну прихильність країни до впровадження

сучасних підходів лікування лікарсько стійкого ТБ. У цьому процесі проект SAFEMed забезпечував

комунікацію та узгодженість дій ЦГЗ, МЗУ та виробника препарату, а також ДЕЦ, що сприяло його

успішній реєстрації. Доступ до препарату дозволить Україні ефективно лікувати не менше 90%

людей з ТБ відповідно до рекомендованого цільового показника ВООЗ. МЗУ розпочало процедуру

закупівлі препарату за державні кошти, а доставка Претоманіду в регіони очікується до кінця

першої половини 2022 року.
Цей інформаційний бюлетень підготовлено завдяки підтримці американського народу через Агентство міжнародного розвитку Сполучених Штатів Америки (USAID) за умови угоди noAID-121-C-17-00004.

Організація «Management Sciences for Health» несе повну відповідальність за зміст цього звіту. Викдалений зміст не обов'язково відображає позицію USAID або Уряду Сполучених Штатів. 1

Захід став чудовою можливістю

для представників лікарень та

запрошених експертів

ознайомитися з принципами

госпітальної ОМТ та отримати

уявлення про те, як

застосовувати ці принципи у

своїх власних рішеннях щодо

закупівель. Проект SAFEMed

продовжуватиме надавати

підтримку МОЗ та ДЕЦ у

розробленні відповідних

інструментів та пілотуванні

госпітальної ОМТ в окремих

закладах.

Доповідачі з ДЕЦ, Національного медичного університету ім. Богомольця та проекту SAFEMed надали

слухачам інформацію щодо загального процесу державної ОМТ та поділилися міжнародним

досвідом впровадження госпітальної ОМТ у світі. Усі зареєстровані учасники долучилися онлайн та

ставили питання в режимі реального часу за допомогою чату. Вебінар завершився жвавою

дискусією, а чотири лікарні зазначили про готовність взяти участь у пілотному проекті впровадження

госпітальної ОМТ.
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SAFEMED ПІДТРИМАВ ПРОВЕДЕННЯ ЩОКВАРТАЛЬНОГО КРУГЛОГО СТОЛУ З ОМТ 
«ПРОГРЕС РОЗВИТКУ ОМТ В УКРАЇНІ»

Метою онлайн заходу, організованого 13 грудня МОЗ за підтримки проекту SAFEMed, було ініціювання

діалогу для обміну думками щодо успіху впровадження ОМТ в Україні у 2021. 178 учасників заходу з

МОЗ, НСЗУ, МЗУ, ДЕЦ, представників наукової спільноти, українських та міжнародних неурядових

організацій, пацієнтських організацій, промисловості, юридичних компаній та медичних закладів

привітали перший заступник Міністра охорони здоров’я України Олександр Комаріда, директор ДЕЦ

Михайло Бабенко та керівниця проекту SAFEMed Ребекка Коулер.

14 грудня лідери маркетингу у сфері фармацевтики та охорони здоров'я зустрілися на щорічному

Health Care Creative Forum, який відбувся вже увосьме та пройшов під новим гаслом — «Точки

прориву фарми». 8 спікерів виступили в онлайн форматі, розглянувши нові можливості health care-

індустрії у 2022 році: тренди, діджитал-інструменти, ефективні комунікації та соціальні ініціативи.

Під час другої секції форуму учасники піднімали актуальні питання світової трансформації

healthcare-маркетингу та ефективності соціальних проектів брендів та некомерційних організацій.

«КСВ стає модною в Україні та важливу роль в проектах з міжнародним фінансуванням починає

відігравати соціальний компонент. Якщо раніше проекти переважно були спрямовані на

реалізацію донорського фінансування, то зараз проекти КСВ також враховують стійкі суспільні

блага, як то зміни до законодавства та вдосконалення соціального клімату. У цьому контексті

проект SAFEMed підтримує доставку ліків на регіональний рівень, оскільки їх потребують пацієнти в

усіх кутках країні. Отже наша діяльність зосереджена саме на пацієнтах та їх доступі до лікарських

засобів» - зазначив Сергій Страшук, Головний технічний радник із забезпечення лікарськими

засобами проекту SAFEMed.

SAFEMED ВЗЯВ УЧАСТЬ У HEALTH CARE CREATIVE FORUM 

Залишайтеся в курсі останніх новин

Контактна інформація

Вул. Рейтарська 17, оф. 23, поверх 5

01034, Київ, Україна

Під час круглого столу проектом SAFEMed було представлено результати інтерв'ю зацікавлених сторін

щодо впровадження ОМТ в Україні. Згідно отриманих даних загальний рівень задоволення

впровадженням ОМТ в Україні є досить високим. Під час інтерв'ю респонденти мали змогу надати

пропозиції для покращення процесу, зокрема щодо удосконалення нормативно-правової бази,

технічних аспектів ОМТ, планів розвитку ОМТ, стратегій комунікацій. В обговоренні результатів інтерв'ю

взяли участь та надали рекомендації представники МОЗ, ДЕЦ, НСЗУ та Експертного комітету з відбору

та використання основних лікарських засобів, а також представники галузі.
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