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SAFEMED НАДАЄ ПІДТРИМКУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРОЗОРОСТІ ЗАКУПІВЕЛЬ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

7 та 14 травня викладачі Тернопільського національного медичного університету провели два онлайн заняття 
під назвою «Аптека: від дослідження до пацієнта». В результаті вторгнення Росі� в Україну багато аптек 
залишились без співробітників, оскільки ті були вимушені покинути свої домівки та місця роботи через активні 
бойові ді� та загрозу ракетних ударів. 

8 березня 2022 року Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) затвердило Наказ № 429, який дозволяє студентам-медикам 
та інтернам працювати в аптеках фармацевтами під час воєнного стану. Водночас, їх програма навчання не дає

SAFEMed ПІДТРИМУЄ ІННОВАЦІЙНУ МОДЕЛЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
КАДРАМИ ПІД ЧАС ВІЙНИ

найнижчу ціну. Процедура аукціону в системі MedData 
доступна для учасників, які раніше вже подавали 
комерційні пропозиці� до МЗУ та пройшли попередню 
перевірку на відповідність встановленим вимогам, а 
також процес валідаці�. Водночас, усі антикорупційні 
процедури МЗУ та процедури перевірки відповідності 
залишаються застосовними під час воєнного стану. 

Більше того, в контексті неспровокованого та 
невиправданого вторгнення Росі� в Україну, особлива 
увага приділяється перевірці потенційних 
контрагентів щодо застосування до них міжнародних 
та внутрішніх санкцій.

5 травня за технічної підтримки проекту USAID SAFEMed 
в Україні ДП «Медичні закупівлі України» (МЗУ) було 
проведено онлайн захід для постачальників 
фармацевтичної продукці�, на якому був представлений 
новий функціонал інформаційно-аналітичної системи 
MedData. В умовах воєнного стану в Україні 
конкурентний відбір в системі Prozorro тимчасово 
недоступний. Тому для визначення найбільш економічно 
доцільних пропозицій МЗУ було вирішено 
використовувати процедуру аукціонів, застосовуючи для 
цього систему MedData, функціонал якої дозволяє 
обирати постачальників та проводити переговорні 
процедури. Ця розробка МЗУ допомагає забезпечувати 
необхідний рівень прозорості в закупівельних 
процедурах в умовах обмежених спроможностей під час 
воєнного стану.
 
У ході презентаці� було окреслено основні правила 
проведення аукціонів в системі MedData та інші важливі 
деталі, такі, наприклад, як процес авторизаці� 
постачальників. Відбір найбільш 
конкурентоспроможних пропозицій оцінюється в 
режимі реального часу шляхом вибору 0,5% від 
найнижчої ціни, запропонованої учасниками. 
Переможцем аукціону стає учасник, який запропонував 

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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необхідних знань щодо управління аптекою. Швидкий та 
інтенсивний онлайн курс мав на меті покращити розуміння 
учасників про відповідне забезпечення лікарськими засобами 
пацієнтів, які звертаються до аптек по всій територі� України.

Під час онлайн занять спостерігалася висока зацікавленість у 
навчанні. Загалом, курс пройшли 678 учасників, майже половина 
з яких – студенти четвертого курсу українських медичних 
навчальних закладів і 16% – інтерни. Слухачі отримали 
сертифікати про проходження навчання. При заповненні форми 
зворотного зв’язку, 47,2% учасників зазначили, що 
проходження тренінгу вплинуло на їхнє рішення долучитися до 
фармацевтичного сектору, а також надали зауваження та 
пропозиці�:

За тиждень до неспровокованого та невиправданого вторгнення Росі� в Україну представник SAFEMed долучився до 
офіційної делегаці� за участі представників МОЗ, ЦГЗ та ДП МЗУ, яка за сприяння UNICEF здійснила візит до Анкари. 
Адже Туреччина є однією з країн у світі з найрозвинітішою системою ланцюжка постачання та успішним досвідом 
впровадження вакцинаці�.

Щодо неї у країні запроваджена система трекінгу по кожній упаковці за рахунок баркадування – що у свою чергу 
дозволяє відслідкувати використання через загальну систему. Туреччина має зручну систему розподілення та обліку 
вакцин, що використовується по всій країні у 81 провінці�, 910 районах та 400 складах. 50 працівників кол-центру, які 
мають доступ до системи, здійснюють комунікацію щодо вакцинаці�. Турецькі колеги готові ділитися своїм досвідом у 
межах планів України впровадження такої ж системи.

Загалом всеосяжним доступом до послуг охорони здоров’я у Туреччині покрито 90%, на систему охорони здоров’я 
виділяється 6% ВВП, персонал медичної системи становить 750 000 – із яких 28 000 є сімейними лікарями. 1-й етап 
реформування системи охорони здоров'я був здійснений у 2002 році, тоді ж відбувся відхід від ліжкової системи.

Під час візиту експерти української делегаці� також зустрілися із колегами з МОЗ та представниками влади, 
а також відвідали склади національного та регіонального рівнів. Сторони обговорили пріоритети, пов’язані 
з впровадженням досвіду вакцинаці� та ланцюжка постачання в Україні та роботу на місцях у сфері охорони 
здоров’я в обох країнах.

SAFEMED ВИВЧАВ КРАЩІ ПРАКТИКИ ТУРЕЧЧИНИ ЩОДО ДОСВІДУ 
ЗАПРОВАДЖЕННЯ ВАКЦИНАЦІЇ ТА ЛАНЦЮЖКА ПОСТАЧАННЯ

“Даний тренінг був цікавим, тому лише можу побажати і надалі роботи схожі лекці�
з актуальних тем фармакологі� та нюансів, що торкаються роботи аптек, зокрема тих, що 
стосуються номенклатури і класифікаці� ліків та роботи аптеки у воєнний час, дякую вам.”

“Побажання в майбутньому, щоб проведення тренінгів було з метою розширення 
світогляду та знань, а не вимушеною дією під час війни.”

“Дуже сподобався даний формат лекцій, лектори цікаво та доступно пояснюють матеріал.
Із задоволенням прослухала б ще на теми належної фармацевтичної опіки і протоколів фармацевта, 
і функцій допродажу.”

“Велике дякую за тренінг, впізнала багато нового та цікавого, сподіваюсь допоможе
в працевлаштуванні.”

ЗАЛИШАЙТЕСЯ В КУРСІ ОСТАННІХ НОВИН
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