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ПРЕДСТАВНИКИ МЗУ ТА SAFEMED ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У НАЙБІЛЬШІЙ В ЄВРОПІ КОНФЕРЕНЦІЇ З 

ПОСТАЧАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ CPHI WORLDWIDE 2021

Команда представників ДП «Медичні закупівлі

України» (МЗУ) та проекту USAID SAFEMed взяли

участь у найбільшому в Європі фармацевтичному

заході CPhI WorldWide 2021, який проходив з 9 по 11

листопада у Мілані (Італія). Цей захід є провідною

платформою для налагодження зв'язків серед

експертів фармацевтичної галузі, яка об'єднує

представників компаній-виробників генеричних

препаратів з різних країн, співробітників централь-

них офісів міжнародних фармацевтичних компа-

ній та надавачів послуг постачання та контрактного

виробництва лікарських засобів.
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УРЯД УКРАЇНИ РОЗШИРИВ ПРОГРАМУ РЕІМБУРСАЦІЇ НОВИМИ НАПРЯМАМИ - ПРЕПАРАТАМИ ІНСУЛІНУ 

ТА ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ, ПОВ’ЯЗАНИМИ ІЗ ПСИХІЧНИМ ЗДОРОВ’ЯМ

14 листопада у світі відзначають Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом, у зв'язку зі збільшенням

тягаря цього життєво небезпечного хронічного захворювання та зростанням нерівномірності доступу до

лікування. Люди з діабетом мають постійно приймати замісну терапію, а вартість такого лікування та

пов'язаних з ним медичних виробів висока як для пацієнтів, так і для системи охорони здоров'я. Відсутність

належного лікування призводить до серйозних ускладнень та навіть смерті пацієнта. Наразі в Україні

налічується понад 215 000 осіб з діагнозом інсулінозалежний діабет, які потребують постійного лікування,

що свідчить про високий тягар цього захворювання в країні.

Впровадження програми реімбурсації, також відомої як «Доступні ліки», розпочали в 2017 році з метою

забезпечення пацієнтів основними лікарськими засобами. У жовтні цього року програму розширили,

включивши препарати інсуліну та лікарські засоби для лікування розладів психіки та поведінки, епілепсії.

Проект SAFEMed надає технічну допомогу Уряду України та НСЗУ із часу запуску програми у 2017 році,

підтримуючи впровадження, управління, розширення та моніторинг програми реімбурсації, яка

забезпечує українцям доступ до основних лікарських засобів.

Наразі усі лікарські засоби, пов'язані із лікуванням діабету, забезпечуються через НСЗУ. За період

розширення програми понад 120 000 електронних планів лікування пацієнтів було розроблено

ендокринологами та понад 80 000 пацієнтів з інсулінозалежним діабетом отримали ліки.

Цей інформаційний бюлетень підготовлено завдяки підтримці американського народу через Агентство міжнародного розвитку Сполучених Штатів Америки (USAID) за умовами угоди NoAID-121-C-1700004.

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

Під час візиту командою було проведено близько 40 зустрічей з постачальниками, а діяльність МЗУ була

представлена широкому колу потенційних учасників, з якими наразі вже ведеться спілкування. Для

розвитку цього процесу категорійним менеджерам МЗУ були передані контактні дані потенційних

учасників та протоколи проведених зустрічей.

Надалі МЗУ планує запросити потенційних учасників на ринкові консультації в межах циклу закупівель у

2022 році, адже більшість з них - це виробники, що не мають представництв в Україні. Обрані компанії

мають різноманітні портфелі, які збігаються з державною номенклатурою для закупівель, в тому числі,

серед іншого, препарати для лікування інфекційних (АРВП, ПТП та вірусні гепатити), онкологічних та інших

неінфекційних хвороб, медичного обладнання та медичних виробів.

Головною метою відвідування заходу для україн-

ської команди було вдосконалення конкурентних

закупівель в країні, підвищення конкуренції серед

постачальників лікарських засобів міжнародно ви-

знаної якості (прекваліфікація ВООЗ, біоеквівалентність, реєстрація в країнах з регуляторними органами

із суворими вимогами), а також запрошення виробників до безпосередньої участі в процедурах МЗУ,

без залучення послуг дистриб'юторів.
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МЗУ ЗАПУСКАЄ ПІЛОТНУ ІНІЦІАТИВУ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ НА КОРИСТЬ РЕГІОНАЛЬНИХ 

ПУБЛІЧНИХ ЗАМОВНИКІВ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Відповідно до постанови КМУ від 11 жовтня 2021 року №1093 МЗУ визначене централізованою

закупівельною організацією (ЦЗО). Таким чином, ДП отримало повноваження закуповувати лікарські

засоби та вироби медичного призначення не лише відповідно до запиту МОЗ, а й на замовлення

регіональних клієнтів з державного сектору - закладів охорони здоров’я, що мають договір з НСЗУ. Це

рішення вважається важливим кроком на шляху трансформації системи закупівлі лікарських засобів, а

ініціатива має статус експериментального проекту та триватиме до 1 квітня 2022 року.

Для підвищення рівня обізнаності та надання інформації потенційним клієнтам з державного сектору

щодо нововведених послуг із закупівель, а також у якості підготовки до старту проєкту, МЗУ за підтримки

SAFEMed провели два заходи.

Зустріч для всеукраїнських та регіональних пацієнтських організацій, що залучені до здійснення

моніторингу закупівель, пройшла 16 листопада та мала на меті обговорити:

- переваги, які пацієнти можуть отримати від надання послуг МЗУ на обласному рівні;

- занепокоєння пацієнтів та питання, пов'язані з публічними закупівлями на обласному рівні;

- незадоволені потреби в регіонах.

До онлайн-презентації для департаментів та закладів охорони здоров’я, що відбулася 23 листопада та

зібрала разом понад 500 учасників, долучилися уповноважені особи, відповідальні за проведення

закупівель, керівники закладів охорони здоров’я та представники структурних підрозділів з питань охорони

здоров’я обласних та Київської міської державних адміністрацій. На важливості нової функції МЗУ для

забезпечення доступу пацієнтів до вчасного та ефективного лікування наголосили під час вступного

слова Голова комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування ВРУ Михайло

Радуцький та Виконуюча обов'язки Директора офісу охорони здоров'я USAID Україна Лариса Морі.

Розширений доступ до послуг швидкого тестування на ВІЛ є вкрай важливим для кращого виявлення

пацієнтів та забезпечення доступу до антиретровірусної терапії. Наразі система є фрагментованою та

неузгодженою, що часто призводить до того, що швидкі тести (ШТ) не встигають використати до закінчення

термінів їх дії. Або виникають нестачі та вичерпання їх запасів. Це призводить до високовартісної та

неефективної практики перерозподілу запасів туди, де вони потрібні найбільше.

Протягом наступних декількох місяців проект SAFEMed надаватиме підтримку Центру громадського

здоров'я (ЦГЗ) у проведенні швидкого оцінювання системи постачання ШТ на ВІЛ. Оцінювання покликане

з'ясувати функції різних сторін, інструменти та процеси для збору потреб, прогнозування, закупівлі,

розподілу та моніторингу використання, а також визначити актуальні виклики та прогалини процесу.

Дослідження включатиме аналіз поставлених ШТ незалежно від джерела фінансування та їх використання

стейкхолдерами. До проведення оцінювання долучаться представники USAID, PEPFAR, Центру з контролю та

профілактики захворювань в США, Глобального фонду, Фундації АнтиСНІД-США в Україні, БО «100% життя»,

МБФ Альянс громадського здоров'я та інші організації, що надають послуги тестування на ВІЛ.

У межах підготовки до оцінювання та з метою сталої партнерської взаємодії, 5 листопада представники

SAFEMed представили короткий огляд оцінювання та основних складових циклу закупівель та постачання,

що досліджуватимуться, під час зустрічі зацікавлених сторін. У ході заходу проведеному спільно ЦЗГ та

проектом SAFEMed, партнери мали змогу прокоментувати та обговорити питання, які організатори заходу

ставитимуть зацікавленим сторонам під час опитувань.

За результатами опитування та аналізу даних, ЦГЗ та SAFEMed буде створений та розповсюджений звіт з

рекомендаціями. За потреби SAFEMed надаватиме подальшу технічну допомогу МОЗ, ЦГЗ, МЗУ та іншим

залученим партнерам з метою вдосконалення процесів обліку, планування потреби та розподілу ШТ на ВІЛ

в межах стратегії розвитку тестування в закладах на центральному та регіональному рівнях.

SAFEMED НАДАЄ ПІДТРИМКУ ЦГЗ У ПРОВЕДЕННІ ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМИ РОЗПОДІЛУ ШВИДКИХ 

ТЕСТІВ НА ВІЛ

Залишайтеся в курсі останніх новин

Контактна інформація

вул. Реи ̆тарська 17, оф. 23, поверх 5 

01034, Київ, Україна 

«Коли закупівлі проводять експерти у цій сфері, а

медичні заклади можуть зосередити свій обмежений

час та ресурси на наданні якнайкращого лікування,

доступ та якість лікування буде покращуватися. МЗУ

показали себе успішними, здійснюючи закупівлі на

національному рівні і тому немає сумнівів, що знання

та навички організації будуть корисними і для

регіональних клієнтів з державного сектору, що дасть

їм змогу й надалі щодня надавати необхідну

пацієнтам допомогу» - зазначила п. Морі.

Після спілкування з регіональними лікарнями, 23

листопада, МЗУ отримали перше замовлення на за-

купівлю обладнання для ультразвукового дослідження органів серцево-судинної системи, опубліковане

на офіційному майданчику електронної системи публічних закупівель ProZorro.

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-11-23-000908-a

