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ЛИПЕНЬ 2022

МОЗ ПРОДОВЖУЄ РОЗРОБКУ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ
БАЗИ ОМТ

SAFEMED І ПАРТНЕРИ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ЩОРІЧНІЙ ЗУСТРІЧІ
МІЖНАРОДНОГО ТОВАРИСТВА З ОМТ В НІДЕРЛАНДАХ

Понад 300 учасників засідання висловили їм 
величезну вдячність і повагу, завершивши його 
бурхливими оплесками на честь мужності українських 
фахівців галузі охорони здоров’я.

Проект USAID SAFEMed в Україні, Департамент оцінки 
медичних технологій (ОМТ) Державного експертного 
центру (ДЕЦ) Міністерства охорони здоров’я України 
(МОЗ), українські дослідники та представники 
пацієнтських організацій взяли участь у щорічній 
зустрічі з ОМТ (HTAi), яка проходила з 25 по 29 червня в 
Утрехті, Нідерланди. HTAi – це Міжнародне товариство з 
місією просування та підтримки ОМТ у всьому світі, а 
його щорічна зустріч – це унікальна можливість для 
експертів обмінятися знаннями та досвідом. 
 
Цьогорічна зустріч проходила за гібридною моделлю, 
давши можливість українським експертам з ОМТ взяти 
участь особисто та онлайн. На спеціальному засіданні, 
призначеному стійкості функці� ОМТ в Україні під час 
війни та �� підтримки прийняття рішень з ОМТ в МОЗ, 
виступили з презентаціями професор Рабія Кахведжі, 
старший технічний радник проекту SAFEMed з 
фармацевтичних політик та врядування, та доктор 
Ореста Піняжко, директор Департаменту ОМТ ДЕЦ.  

За останні кілька місяців Україна наблизилася до розробки повної нормативно-правової бази ОМТ, яка 
дозволить системі охорони здоров’я забезпечити доказові ліки та інші медичні технологі�, що будуть включені 
в програми охорони здоров’я, які фінансуються державою. 8 червня МОЗ опублікувало на своєму сайті
Наказ № 980 «Про формування та затвердження складу робочої групи Міністерства охорони здоров’я з формування 
Національного переліку основних лікарських засобів».  

Ця Постанова визначає порядок роботи робочої групи МОЗ з формування Національного переліку як постійного 
консультативного органу МОЗ. Робоча група буде уповноваженим органом Державного департаменту ОМТ для 
оцінки та винесення висновків про те, які пропозиці� лікарських засобів мають бути включені для державного 
покриття.
Останнім кроком у правовій базі ОМТ є затверджений 24 червня внутрішній наказ ДЕЦ № 79 «Про створення 
Експертного комітету (ЕК)». Цей наказ, розроблений за підтримки SAFEMed, формалізує створення Експертного 
комітету з ОМТ в межах ДЕЦ і описує його ролі та обов’язки. На цей момент ДЕЦ оголосив конкурсний відбір членів ЕК 
і планує провести остаточний відбір до 5 серпня.

ПРОЕКТ «БЕЗПЕЧНІ, ДОСТУПНІ ТА
ЕФЕКТИВНІ ЛІКИ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ» (SAFEMed)

ЩОМІСЯЧНИЙ
ДАЙДЖЕСТ
НОВИН

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�.

ОГЛЯД
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Київська область разом із районами, що були окуповані в 
перші тижні, є однією з найбільш постраждалих 
територій із початку війни. Після деокупаці�, для надання 
допомоги постраждалому цивільному населенню, 
працівникам охорони здоров’я були потрібні значні 
поставки фармацевтичних товарів.

З метою виявлення прогалин і проблем у забезпеченні 
таких доставок до лікарень, у квітні місяці SAFEMed 
спільно з командою МОЗ здійснили моніторинговий 
візит в межах області. Складські потужності, що різко 
скоротилися, і брак персоналу призвели до тривалого і 
неефективного зберігання товарів на територі� лікарень.
Для забезпечення своєчасного доступу до ефективного і 
безпечного лікування пацієнтів і доступу до медичних 
послуг, SAFEMed надає значну підтримку регіональним 
органам охорони здоров’я – у тому числі організаційну та 
фінансову. Так, на базі національного транзитного 
складу у Києві був створений склад Київської області, 
призначений для надання підтримки на національному 
рівні регіональним органам влади в обробці, 
транспортуванні та доставці фармацевтичних товарів в 
лікарні та пацієнтам в цій області.

Київська область постійно отримує різноманітні поставки з транзитного складу у Львові та Дніпрі. Станом на 
червень 2022 року щотижня доставляється близько 30-40 паллет нових товарів. З самого початку війни за підтримки 
SAFEMed понад 600 паллет було оброблено і доставлено пацієнтам в Київській області.

ПОСЛУГИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ, ВКЛЮЧАЮТЬ:

SAFEMED ПРОДОВЖУЄ ПРАЦЮВАТИ НАД ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЩО ПОСИЛЮЄ
ДОСТУП ПАЦІЄНТІВ ДО ЕФЕКТИВНИХ, ЯКІСНИХ, СУЧАСНИХ І БЕЗПЕЧНИХ
ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

SAFEMED ПРОДОВЖУЄ НАДАВАТИ ПІДТРИМКУ УКРАЇНІ 
ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СВОЄЧАСНОГО ДОСТУПУ ДО ЕФЕКТИВНОГО
ТА БЕЗПЕЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ

проводиться сортування, щоб виключити поставку в 
лікарні товарів з вичерпаним терміном придатності. На 
основі проведеного аналізу склад надає регіональним 
органам влади розгорнуту інформацію про доставлені 
товари, що дозволяє швидше і точніше підготувати 
документи щодо розподілу товарів по лікарнях.

Всебічний аналіз товарів, що 
поставляються відповідно до 
документів Центру громадського 
здоров’я України (який виступає 
офіційним одержувачем усієї гуманітарної 
допомоги, що поставляється в країну) на 
предмет відповідності номенклатури і 
кількості. Крім того, на цьому етапі 

спеціалізовані, так і загального профілю). Відповідно до 
графіку, в тиждень здійснюється доставка близько 40-50 
паллет. Крім того, здійснюються і екстрені поставки, в 
основному лікарських засобів першої необхідності. 

Для всіх підготовлених відправлень 
організовується логістика 
безпосередньо в субрегіональні 
лікарні. База даних одержувачів включає 
близько 100 лікарень різних рівнів 
системи охорони здоров’я, включаючи 
центри первинної медико-санітарної 
допомоги та стаціонарні лікарні (як 

Склад забезпечує збір і упаковку 
товарів для доставки в лікарні  
відповідно до рішення регіональних 
органів охорони здоров’я. В середньому 
на підготовку відправлення йде від 1-го до 
3-х днів в залежності від обсягу і 
складності вантажу.

ЗАЛИШАЙТЕСЯ В КУРСІ ОСТАННІХ НОВИН

Після кількох років підготовки 28 липня Верховна Рада прийняла новий Закон України «Про лікарські засоби». 
Він покликаний вдосконалити доступ пацієнтів до ефективних, якісних, сучасних і безпечних ліків, 
забезпечити повне оновлення сфери обігу лікарських засобів в Україні на основі передового досвіду 
міжнародних інституцій та іноземних держав. Закон всебічно враховує положення актів Європейського Союзу, 
зокрема Директиви № 2001/83/ЄС Європейського Парламенту та Ради про Кодекс Співтовариства щодо лікарських засобів 
для використання людиною.

SAFEMed за підтримки свого місцевого партнера – Юридичної фірми «Правовий Альянс» – працював над ключовими 
елементами нового закону. Серед них – оновлення усієї термінологі�, визначення Національного переліку основних 
лікарських засобів як єдиного позитивного переліку для державних закупівель, створення нових принципів відпуску ліків 
за рецептами та запровадження національної системи верифікаці� ліків.

Реалізація більшості положень закону потребуватиме часу, тому він вводитиметься в дію через 30 (деякі норми – 60) 
місяців після закінчення воєнного стану.
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