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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

МЗУ ВПРОВАДИЛИ АВТОМАТИЗОВАНУ СИСТЕМУ КОМПЛАЄНС
КОНТРОЛЮ

лікарень, працівники МЗУ, їх родичі та інші 
особи) можуть вільно надавати інформацію
у безпечний і конфіденційний спосіб. 
Під загальним наглядом незалежної третьої 
сторони, Ethicontrol, Сектор з питань 
комплаєнсу МЗУ розгляне всю інформацію на 
платформі відповідно до вимог законодавства 
України та внутрішньої політики та процедур ДП 
та вживатиме необхідних відповідних 
подальших заходів. У разі виявлення будь-яких 
ознак злочину, інформацію буде передано до 
правоохоронних органів. 
  Запуск такої платформи є одним із багатьох 
антикорупційних інструментів, які 
використовує МЗУ для вдосконалення 
внутрішніх процедур дотримання 
нормативних вимог, тим самим підвищуючи 
якість своєї роботи на користь пацієнтів
в Україні.

Дотримання високих стандартів боротьби
з корупцією, етики та бізнес-культури
є основоположним для ДП «Медичні закупівлі 
України» (МЗУ).
За системної допомоги Проекту USAID SAFEMed 
в Україні МЗУ впровадили автоматизовану 
платформу Ethicontrol. Вона дає можливість 
повідомити про можливе порушення 
антикорупційного законодавства, неетичну 
поведінку з боку зацікавлених сторін та 
нехтування політиками підприємства. 
Повідомлення можуть включати підозри
в корупційних правопорушеннях або 
неправомірних діях, етичних порушеннях, 
проблемах з персоналом, конфліктах інтересів, 
дискримінаці� або зловживаннях під час 
проведення закупівель. За допомогою цього 
веб-ресурсу усі зовнішні та внутрішні 
стейкголдери (постачальники, працівники 

Міністерство охорони здоров’я України (МОЗ) разом із Центром 
громадського здоров’я визначили джерела додаткових вакцин для 
задоволення зростаючих потреб. 18 вересня, завдяки взаємоді� COVAX та 
МОЗ, в країну доставлено майже півмільйона доз вакцини Pfizer на 
подолання COVID-19, що були отримані у подарунок від США. Логістична 
компанія «Фармасофт» прийняла вантаж на своєму київському складі та 
разом із державними партнерами розповсюдить вакцини по всій країні, за 
підтримки SAFEMed. Від початку пандемі� Уряд США надав Україні понад 4,1 
мільйона вакцин на боротьбу з COVID-19. 

SAFEMed постійно підтримує формування попиту та сприяє 
розповсюдженню вакцин по всій Україні.

SAFEMED У ПАРТНЕРСТВІ З МОЗ ДОСТАВИЛИ ВАКЦИНУ PFIZER, 
ОТРИМАНУ ЧЕРЕЗ ІНІЦІАТИВУ COVAX 
Незважаючи на те, що останнім часом увага переважно приділяється вирішенню гострих потреб у сфері 
охорони здоров’я, пов’язаних із триваючим вторгненням Росі�, виклик COVID-19 залишається незмінним.
Різке зростання кількості випадків, і як наслідку попиту на щеплення, спостерігається за останні шість тижнів. Тому
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ЗАЛИШАЙТЕСЯ В КУРСІ ОСТАННІХ НОВИН

СТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ВЕРИФІКАЦІЇ
ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ НА КРОК БЛИЖЧЕ ДО РЕАЛЬНОСТІ

SAFEMed разом зі своїм юридичним 
партнером — Юридичною фірмою 
«Правовий Альянс» розробили на запит 
МОЗ проєкт постанови Кабінету Міністрів 
України, яким пропонується затвердити:

Новим Законом України «Про лікарські 
засоби» передбачено створення 
Національної системи верифікаці� 
лікарських засобів. Ця система передбачає 
нанесення засобів безпеки на упаковку 
лікарського засобу з метою запобігання та 
протиді� обігу фальсифікованих препаратів 
та покращення обліку та інформованості 
щодо лікарських засобів у всьому ланцюжку 
постачання від виробництва до пацієнта. 
Такими засобами безпеки є унікальний 
ідентифікатор (штрих-код) та індикатор 
несанкціонованого розкриття (наклейка, 
стрічка). Відповідна інформація про такі 
лікарські засоби має міститися в 
централізованому сховищі даних, що буде 
створено та обслуговуватися Національною 
організацією з верифікаці� лікарських 
засобів.

На виконання положень цього Закону 

Порядок нанесення засобів безпеки 
на упаковку лікарського засобу та їх 
застосування;

Модельний Статут Національної 
організаці� з верифікаці� лікарських 
засобів.

Положення про Національну систему 
верифікаці� лікарських засобів;

За результатами представлення проєкту постанови зацікавленим стейкхолдерам МОЗ 
отримало відповідні пропозиці� та коментарі до документу. Наразі SAFEMed та Правовий 
Альянс вивчають надані пропозиці� до проєкту постанови з метою підготовки остаточної 
редакці� до затвердження Кабінетом Міністрів України.

Віру, як фахівця у сфері охорони здоров'я, що 
наразі працює у проекті SAFEMed, завжди 
мотивувало бажання допомогти своїй країні 
та своїм співгромадянам — зокрема і тим, 
кому загрожують найбільші ризики.

Від самого початку війни Росі� проти України, 
Віра координує транспортування в Україну та 
на склади всередині країни величезної 
кількості ліків, обладнання та медичних 
виробів, отриманих від міжнародних 
партнерів і донорських організацій. 

«Я НЕ СУМНІВАЮСЯ, ЩО УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ», ІСТОРІЯ ПРО 
ХОРОБРІСТЬ І СТІЙКІСТЬ ПРЕДСТАВНИЦІ КОМАНДИ SAFEMED
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