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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

ДП МЗУ РОЗПОЧАЛО РОЗРОБКУ E-STOCK
реального часу та будуть доступні для всіх 
українських закладів охорони здоров’я, 
Департаментів охорони здоров’я (ДОЗ) та 
Міністерства охорони здоров’я України (МОЗ). 
Таким чином, кожна організація отримає змогу 
ефективно контролювати власні запаси та рівні 
споживання та управляти ними.
Із впровадженням системи передбачається 
підвищення продуктивності, зменшення 
ймовірності помилок через людський фактор,
і отримання попередження для своєчасного 
запобігання критичним дефіцитам або 
проблемам із закінченням терміну придатності 
в закладі охорони здоров’я на користь пацієнтів.
  До кінця 2022 року МЗУ, за підтримки Проекту 
USAID SAFEMed в Україні, буде займатися 
розробкою системи e-Stock і планує 
завершити �� початкові базові модулі разом із 
модулями збору та інтеграці� з іншими 
ключовими державними реєстрами за 
запитом. 

Беручи за приклад досвід інших країн світу,
де зручні технологі� стають обов’язковими 
інструментами управління ланцюгом поставок, 
Україна також переходить на цифрові 
технологі� в державній системі медичних 
закупівель і управління ланцюгами поставок.
Давно існуючу проблему, пов’язану з 
відсутньою видимістю рівнів споживання та 
термінів придатності, а також неналежним 
поповненням запасів або перерозподілом 
лікарських засобів в українських закладах 
охорони здоров’я, буде вирішено шляхом 
впровадження електронної системи управління 
запасами – e-Stock. Система забезпечить 
прозоре та ефективне управління запасами та 
споживанням товарів, що закуповуються за 
кошти державного бюджету, зокрема,
ДП «Медичні закупівлі України» (МЗУ) та 
міжнародними організаціями, а також через 
Програму «Доступні ліки» та регіональні 
бюджети. Дані оновлюватимуться в режимі 

SAFEMED У ПАРТНЕРСТВІ З ГЛОБАЛЬНОЮ 
ІНІЦІАТИВОЮ COVAX ДОСТАВИЛИ ВАКЦИНИ 
НА СКЛАД У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
12 липня, за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку 
(USAID), до Києва було доставлено майже 500 тис. доз вакцин 
Pfizer. З початку пандемі� Уряд США передав Україні понад 3,6 
мільйона доз вакцин проти COVID-19. Крім того, з початку війни 
USAID надало логістичну підтримку для розподілу серед громад по 
всій Україні 380 мільйонів доларів США у вигляді лікарських засобів і 
медичних виробів.
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https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/USAID_Ukraine_Rapid_Response_Factsheet_August_5_2022.pdf
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SAFEMED ПІДТРИМАВ ДП МЗУ У ПЕРЕГЛЯДІ СТРАТЕГІЧНИХ 
ПРІОРИТЕТІВ І ВИРІШЕННІ НОВИХ ЗАВДАНЬ

організаці� та вироблення механізмів 
реагування на нові виклики. ДП фокусується на 
кількох нових напрямках подолання викликів. 
Серед них використання відкритих рамкових 
угод, розподіл поставок і скорочення термінів 
зберігання, формульне та референтне 
ціноутворення, використання міжнародної 
упаковки та багато іншого.

Ключовим стратегічним пріоритетом для МЗУ 
залишається подальший розвиток технологій 
у закупівлях і ланцюгах поставок завдяки 
розробці системи e-Stock для забезпечення 
кращого управління запасами в закладах 
охорони здоров’я і e-Catalog, який стане 
обов’язковим для всіх закладів охорони 
здоров’я для закупівлі життєво необхідних 
лікарських засобів і товарів за списком 
обладнання.  

2022 став роком безпрецедентних викликів і 
труднощів для кожної української організаці�, 
зокрема, й для МЗУ. Продовжуючи залишатися 
вірним своїй основній меті – зробити ліки 
доступними для українського народу через 
прозору та ефективну систему державних 
закупівель, МЗУ зіткнулося з багатьма 
перешкодами через безпідставне вторгнення 
російських військ на територію України: 
перериванням процесів закупівель і ланцюгів 
поставок, зміну законодавчого середовища, 
гостру потребу в посиленні механізмів 
забезпечення відповідності поряд із 
зростанням операційного попиту та 
нестабільною економікою.

SAFEMed надав МЗУ підтримку в організаці� 
робочої зустрічі керівного складу організаці� 6-7 
серпня для перегляду стратегічних пріоритетів 

Як працює Програма «Доступні ліки» в Україні в 
умовах воєнного стану? Відеоролики з 
покроковими інструкціями нададуть пацієнту 
розуміння переліку дій, для отримання 
необхідних йому ліків. 

Переглянути перший з відеороликів, що 
описує кроки необхідні для отримання 
інсуліну, можна на сторінці Національної 
служби здоров’я України (НСЗУ) у Facebook.

SAFEMED ДОПОМАГАЄ 
ПАЦІЄНТАМ ОТРИМАТИ 
ДОСТУП ДО ЛІКІВ В УКРАЇНІ

ПЕРЕГЛЯНУТИ ВІДЕО

ЗАЛИШАЙТЕСЯ В КУРСІ ОСТАННІХ НОВИН
Контактна інформація:
Вул. Рейтарська 17, оф. 23, поверх 5
01034, Київ, Україна

https://www.facebook.com/watch/?v=391333109770444

