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Після вторгнення Росі� в Україну наприкінці лютого 
SAFEMed почав співпрацювати з Тернопільським 
національним медичним університетом для організаці� та 
проведення курсів першої допомоги. Загалом у тренінгах 
взяли участь 1015 осіб, які надають першу домедичну допомогу 
відповідно до своїх посадових обов’язків – у тому числі 
фармацевти, поліцейські, пожежники, а також цивільне 
населення. Вторгнення Росі� в Україну вплинуло не лише на 
незліченну кількість мирних жителів, але й на заклади охорони 
здоров’я. Станом на 14 червня 2022 року, згідно з офіційною 
статистикою, війна в Україні забрала життя щонайменше 4432 
мирних жителів і ще 5499 отримали поранення. Вірні кроки та 
точні підходи до надання першої домедичної допомоги для 
порятунку життєво важливі для українців і можуть зберегти 
багато життів, якщо їх застосовувати правильно. 

ТРЕНІНГИ З НАДАННЯ ПЕРШОЇ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 
ГОТУЮТЬ УКРАЇНСЬКИХ ФАХІВЦІВ РЯТУВАТИ ЖИТТЯ

SAFEMED ПІДТРИМУЄ ДП МЗУ У ЙОГО ЗУСИЛЛЯХ СТАТИ
НАЦІОНАЛЬНИМ ЗАКУПІВЕЛЬНИМ ХАБОМ

Тренінги проходили у Центрі Симуляційного Навчання Тернопільського національного медичного університету 
(Tesimed), де досвідчені інструктори Європейської та Української рад реаніматологі� та парамедики, відзначені 
нагородами, провели двадцять дев’ять п’ятигодинних занять.

ДП «УкрМедПостач», а також окреслення різних варіантів 
його майбутньої реорганізаці�. Дане підприємство 
підтримує складську та логістичну інфраструктуру, на 
основі низки контрактів уповноважено МОЗ приймати 
вантажі, виконувати процедуру митного оформлення 
вантажів, доставляти клієнтам (місцевим клінікам та 
лікарням) ліки та медичні вироби, закуплені 
міжнародними спеціалізованими організаціями. На 
підставі результатів такого аналізу МОЗ було прийнято 
рішення розпочати передачу всіх прав та обов'язків ДП 
«УкрМедПостач» до ДП МЗУ для досягнення стратегічної 
мети створення агентства з закупівель та постачання 
повного циклу зі стійкими та незалежними функціями.

Таким чином, буде забезпечено дотримання 
своєчасного та ефективного доступу пацієнтів до 
фармацевтичної продукці�, що закуповується за 
бюджетні кошти в Україні.

Проект USAID SAFEMed в Україні провів відкритий тендер
на вибір компані�, яка має спроможність та досвід для 
надання комплексної підтримки Міністерству охорони 
здоров'я України (МОЗ) у процесі реорганізаці� 
державного підприємства «УкрМедПостач» шляхом його 
поглинання державним підприємством «Медичні 
закупівлі України» (ДП МЗУ). Метою такої реорганізаці� є 
консолідація функцій ланцюга постачання у ДП МЗУ, щоб 
надати можливість даній організаці� виконувати функці� 
повного циклу, відповідального за закупівлю та доставку 
лікарських засобів і виробів медичного призначення в 
усі регіони України. Разом із SAFEMed обрана сервісна 
компанія підтримуватиме МОЗ та обидва ДП протягом 
усього процесу реорганізаці� згідно з визначеними 
етапами процесу реорганізаці�, надаючи стратегічну, 
юридичну, бухгалтерську та аудиторську експертизу.
 У вересні 2021 року МОЗ вже залучало SAFEMed для 
проведення експрес-фінансового та правового аналізу 

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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ЗАЛИШАЙТЕСЯ В КУРСІ ОСТАННІХ НОВИН

У червні SAFEMed за підтримки свого місцевого 
партнера юридичної фірми «Правовий Альянс», у 
співпраці з МОЗ та Національною службою здоров'я 
України (НСЗУ) продовжив роботу над розробкою 
проєктів нормативно-правових актів, спрямованих на 
удосконалення процедур призначення та контролю за 
відпуском рецептурних лікарських засобів. Зокрема, 
SAFEMed підтримав розробку низки змін до 
нормативно-правових актів з метою запровадження 
електронного рецепту, серед яких: зміни до Постанов 
Кабінету Міністрів України (від 23 травня 2012 р. № 458, 
від 13 травня 2013 р. № 333, від 30 листопада 2016 р. 
№ 929), а також до Наказів МОЗ (№ 360 від 19 липня 2005 
р., № 490 від 17 серпня 2007 р. тощо). Увага насамперед 
була зосереджена на запровадженні призначення 
антибактеріальних лікарських засобів в закладах 
охорони здоров'я та їх подальшого відпуску з аптечних 
закладів за електронним рецептом з 2023 року. Наразі 
зазначені зміни готуються до громадського 
обговорення. 

Також на розгляді Верховної Ради України перебувають 
два законопроєкти:
законопроєкт №7444 від 8 червня 2022 року, яким 
пропонується внести зміни до деяких законів у сфері 
обігу лікарських засобів, для удосконалення контролю 
за обігом лікарських засобів, що у своєму складі містять 
наркотичні засоби, психотропні речовини, зокрема, 
через запровадження електронного рецепту;
законопроєкт №7445 від 8 червня 2022 року, яким 
пропонується внести зміни до статті 42-4 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення з метою 
посилення адміністративної відповідальності за 
порушення встановлених законодавством вимог щодо 
відпуску рецептурних лікарських засобів (сума штрафу 
за порушення вимог відпуску становитиме – 5 100 грн., а 
у разі повторного порушення протягом року – 10 200 
грн.).

Обидва законопроєкти, у разі їх прийняття, будуть 
введені в дію через три місяці після припинення 
(скасування) воєнного стану в Україні.

SAFEMED АНАЛІЗУЄ ЗМІНИ НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ РИНКУ
УКРАЇНИ ПІД ЧАС ВТОРГНЕННЯ РОСІЇ В УКРАЇНУ

скорочення ринку через неможливість самостійно відстежувати великі обсяги ліків, які надходять через канали 
гуманітарної допомоги. Одним із занепокоєнь багатьох лідерів фармацевтичної галузі є нездатність ринку повернутися до 
своєї довоєнної потужності через триваючі атаки на інфраструктуру, втрату персоналу, а також потенційну можливість 
отримати надмірну залежність від пожертвувань ліків і медичних товарів. 

В той же час, особливо приємно спостерігати за стійкістю ринку, оскільки багато виробників прагнуть повернутися 
до довоєнного рівня виробництва, особливо в регіонах, далеких від активних бойових дій, а також застосовують 
інноваційні підходи до доставки та розповсюдження основних ліків тим, хто їх потребує в Україні.

Протягом останніх кількох місяців SAFEMed залучав компанію фармацевтичних 
даних SMD для проведення детального щомісячного ситуаційного аналізу 
коливань фармацевтичного ринку в Україні через вторгнення Росі� в Україну. 
Кожен щомісячний звіт висвітлює проблеми, з якими стикаються різні різні 
учасники фармацевтичного ринку. Звіт включає різні компоненти, такі як кількість 
іноземних і місцевих виробників, оптових дистриб’юторів, дані про продажі в різних 
сегментах ринку (за ціною та обсягом), а також роздрібні продажі. У формуванні 
звітів SMD спирається на власні дані про продажі, а також на свої широкі відносини 
з урядом і представниками промисловості. Завдяки цим документам SAFEMed 
вдалося відстежити занепад загального ринку на початку війни, включаючи 
руйнування критичної інфраструктури та гостру нестачу персоналу, а також 
відслідковувати, як гравці ринку повільно відновлюють свій бізнес.

Наприклад, загальний обсяг продажів фармацевтичних препаратів (лише ліків) 
знизився на 21% у квітні 2022 року проти 36% у березні 2022 року. Для порівняння, 
він зменшився на 51% порівняно з квітнем 2021 року. Одним із особливо важливих 
висновків є той, що важко повністю оцінити, як на доступ пацієнтів до ліків впливає 

SAFEMED ПРОДОВЖУЄ РОБОТУ НАД УДОСКОНАЛЕННЯМ НОРМАТИВНО-
ПРАВОВОЇ БАЗИ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ РЕЦЕПТУРНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Курси включали 90-хвилинні лекці� для підвищення обізнаності щодо правильних підходів до надання першої 
допомоги, а потім й практичні заняття з розвитку практичних навичок, які проводилися в малих групах.

Курси були надзвичайно добре сприйняті учасниками, які були в захваті від отримання знань про те, як рятувати 
життя в зонах бойових дій та в умовах надзвичайних ситуацій. По закінченню курсів учасники отримали 
сертифікати.


