
Наша робота в Україні спрямована на зміцнення управління та 
фінансування фармацевтичної галузі, сприяння довгостроковому плану 
фінансування, посилення раціонального менеджменту фармацевтичної 
галузі та ланцюга постачання фармацевтичних препаратів, що
у підсумку сприятиме кращому доступу та користуванню лікарськими 
засобами особливо для тих, хто живе з туберкульозом, ВІЛ/СНІДом та 
неінфекційними захворюваннями. Ми підтримуємо Уряд України
у реагуванні на COVID-19 шляхом надання технічної допомоги у 
реалізаці� національного плану вакцинаці�.
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SAFEMed також продовжує інформувати партнерів про 
будь-які законодавчі зміни та надавати аналіз ситуаці� на 
фармацевтичному ринку. 

Ми продовжуватимемо надавати підтримку для 
вдосконалення систем ІТ, які забезпечують доступ до 
лікарських засобів; проводити оцінки потреб 
пацієнтів та досліджувати різні шляхи надання 
пацієнтам доступу до лікарських засобів в межах 
програми реімбурсаці�.

Із початку війни проект SAFEMed ретельно стежить за 
загальною ситуацією в галузі медичного постачання в 
Україні. За останні декілька тижнів ми провели зустрічі
та консультаці� з основними партнерами — державними 
органами, професійними асоціаціями, науковцями, 
компаніями, які збирають фармацевтичні дані та іншими 
партнерами з імплементаці� — для продовження роботи і 
надання допомоги у поточних обставинах. Під час 
зустрічей були визначені прогалини та напрацьовані 
можливі рішення для вирішення зростаючих потреб у 
галузі охорони здоров'я. 

З урахуванням пріоритетних аспектів галузі, які 
найбільше постраждали через війну, SAFEMed 
продовжуватиме співпрацю з фармацевтичною 
спільнотою для забезпечення та доставки лікарських 
засобів до пацієнтів. Під час війни SAFEMed 
продовжуватиме підтримувати Міністерство охорони 
здоров'я (МОЗ) задля покращення доступу до препаратів 
з Національного переліку основних лікарських засобів, 
залучаючи колишніх членів Експертного комітету з 
відбору та використання лікарських засобів, 
науково-дослідницьких інститутів та Департаменту з 
оцінки медичних технологій (ОМТ).

БЕРЕЗЕНЬ 2022

SAFEMED ПРОДОВЖУЄ ПІДТРИМУВАТИ МОЗ, НСЗУ,
ПАЦІЄНТСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЗАКЛАДИ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ТА ІНШИХ ПАРТНЕРІВ В НЕСТАБІЛЬНИХ ТА ПОСТІЙНО
ЗМІНЮЮЧИХСЯ ВОЄННИХ УМОВАХ

В ніч на 24 лютого Україна зазнала непровокованого та неправомірного широкомасштабного вторгнення
з боку РФ. Український народ сміливо дає відсіч окупантам, захищаючи демократичні цінності та ідею 
самоідентифікаці�. 

Не дивлячись на воєнний стан в країні, ДП «Медичні закупівлі України» (МЗУ) продовжує виконувати функці� основної 
агенці� із закупівель та постачання медичної продукці�, яка закуповується за державні кошти, імплементуючи свою 
головну місію можливою мірою. Окрім централізованих закупівель медичних товарів, МЗУ координує постачання

МЗУ ПРОДОВЖУЄ РОБОТУ ТА ЕФЕКТИВНО ВИКОНУЄ
ОСНОВНІ ЗАКУПІВЕЛЬНІ ФУНКЦІЇ
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медичної гуманітарної допомоги, яку міжнародні донори 
надають МОЗ України для забезпечення потреб 
медичних закладів та медичних працівників. МЗУ вже 
провели перемовини та частково доставили міжнародну 
медичну допомогу на суму понад 50 млн дол. США.

17 березня 2022 року МЗУ було проведено координаційну 
нараду щодо медичної гуманітарної допомоги з 
Агентством міжнародного розвитку Сполучених Штатів 
Америки (USAID), посольствами країн ЄС, а також 
посольствами України за кордоном. Сторони обговорили 
можливі шляхи вдосконалення співробітництва та 
узгодження роботи іноземних організацій, готових 
надати різноманітні медичні товари, найбільш необхідні 
в Україні. 

Як і раніше, SAFEMed надаватиме підтримку МОЗ, 
МЗУ та партнерам у питаннях визначення потреби в 
лікарських засобах, моніторингу рівнів запасів та 
споживання, а також їх розподілу.

На початку війни проект SAFEMed отримав запит від 
Спеціалізованої державної установи «Український 
центр трансплант-координаці�» (СДУ «УЦТК») про 
допомогу у пошуку холодильника для банку крові (із 
ємністю 269 літрів), який би дозволив транспортувати �� 
життєво важливі запаси. 

Виробник і дистриб’ютор медичного холодильного 
обладнання з Люксембургу компанія «B Medical Systems», 
маючи попередній досвід роботи з SAFEMed, швидко 
відреагувала на запит і запропонувала обладнання 
власного виробництва, яке спочатку призначалося для 
альтернативних цілей. Воно має необхідну ємність для 

зберігання крові при температурі від 2°C до 6°C. В межах 
гуманітарної допомоги Україні, цю угоду підтримала 
швейцарська організація «Swiss Aid». Погодившись 
придбати п'ять холодильників для банків крові для СДУ 
«УЦТК» та забезпечити логістичні послуги та 
розмитнення данською транспортно-логістичною 
компанією «DSV».

Успішна поставка п'яти холодильників для банків крові в 
подальшому сприятиме поставці ще двадцяти 
холодильників та, вірогідно, закупівлі морозильних 
камер для зберігання плазми.

Окрім того, надане компанією «B Medical Systems» 
обладнання допоможе покращити та забезпечити 
холодовий ланцюг в системі постачання крові від донора 
до отримувача в Україні як у воєнний, так і післявоєнний 
періоди, залишаючись при цьому відповідно до 
специфікацій ВООЗ.

SAFEMed продовжить координувати ці зусилля та 
тісно співпрацювати з СДУ «УЦТК», з метою 
постачання та установки обладнання для роботи 
кінцевих отримувачів холодильних установок банків 
крові. Наступні кроки в обговоренні стосуються 
вдосконалення та зміцнення інфраструктури 
холодового ланцюга в Україні.

SAFEMED СПРИЯЄ ПАРТНЕРСТВУ СДУ «УЦТК» ТА КОМПАНІЇ
«B MEDICAL SYSTEMS», З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОСТАЧАННЯ 
НЕОБХІДНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ КРОВІ 

STAY TUNED FOR THE NEXT DIGEST


