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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

SAFEMED НАДАВ ТЕХНІЧНУ ДОПОМОГУ В ПОШИРЕННІ РЕЗУЛЬТАТІВ
ПРОВЕДЕНОЇ ОЦІНКИ РОЗПОДІЛУ ШВИДКИХ ТЕСТІВ

проведеної оцінки розподілу швидких тестів на 
ВІЛ. В онлайн-зустрічі взяли участь понад 25 
учасників з національних та міжнародних 
організацій (ЦГЗ, 100% Життя, Фундація 
АнтиСНІД-США в Україні, PACT, USAID, CDC). 
Зустріч відкрив Ігор Кузін, заступник Міністра 
охорони здоров’я, головний державний 
санітарний лікар, який наголосив на важливості 
результатів оцінки, особливо у воєнний час, 
коли через обмежений доступ пацієнтів до 
лабораторних досліджень, попит на тестування 
швидкими тестами зростає. Ключовою 
рекомендацією проведеної оцінки було 
якнайшвидше завершення нещодавно 
розроблених методологічних рекомендацій для 
впровадження сучасного способу 
прогнозування потреби на швидкі тести. Інші 
рекомендаці� були зосереджені на зміцненні 
звичного зв’язку між партнерами, залученими 
до циклів закупівлі та розподілу швидких тестів 
ВІЛ, впровадження національного картування 
джерел походження швидких тестів на ВІЛ, а 
також спрощення облікової документаці� і 
автоматизаці� звітності щодо руху швидких 
тестів на ВІЛ.  

SAFEMed продовжить надавати технічну 
допомогу Міністерству охорони здоров’я 
України (МОЗ) та ЦГЗ у сфері розробки та 
впровадження методологій розрахунку 
потреби у швидких тестах, а також для 
закупівлі витратних матеріалів для 
діагностики ВІЛ-інфекці�.

Епідемія ВІЛ-інфекці�/СНІДу в Україні є другою 
за розміром у Східній Європі та Центральній 
Азі�. Важливою частиною послуг у зв’язку з ВІЛ 
залишається тестування на ВІЛ, яке забезпечує 
раннє виявлення ВІЛ-інфекці� та найшвидший 
початок лікування людей. Вирішальне 
значення для досягнення амбітних цілей 
лікування має постійне постачання швидких 
тестів для визначення ВІЛ на рівні лікарень і 
громад. Адже, навіть до війни національна 
програма з ВІЛ мала труднощі з швидкими 
тестами з спливаючими термінами придатності, 
а також з дефіцитом швидких тестів.
Для вдосконалення розуміння поточної 
системи постачання швидких тестів для 
визначення ВІЛ в країні та майбутніх дій, проєкт 
USAID SAFEMed в Україні провів оцінку системи 
розподілу швидких тестів на ВІЛ. Уряд, донори, 
громадянське суспільство та 
партнери-виконавці на національному та 
регіональному рівнях, які залучені до послуг 
тестування на ВІЛ та постачання швидких тестів, 
поділилися своїми поглядами на поточні 
перешкоди та можливості для вдосконалення 
таких аспектів управління ланцюгом 
постачання швидких тестів для визначення ВІЛ: 
1. Прогнозування та планування. 2. Закупівля. 3. 
Розподіл. 4. Використання 5. Моніторинг та 
звітування. 
18 жовтня Центр громадського здоров’я (ЦГЗ) 
спільно з SAFEMed провели захід з метою 
поширення результатів і рекомендацій 

SAFEMED У ПАРТНЕРСТВІ З UNICEF ДОСТАВИЛИ НАЙБІЛЬШУ 
ПАРТІЮ ВАКЦИН PFIZER В УКРАЇНУ
25 жовтня, за взаємоді� COVAX та UNICEF, у країну було доставлено близько 2,3 мільйона доз вакцини 
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ЗАЛИШАЙТЕСЯ В КУРСІ ОСТАННІХ НОВИН
Контактна інформація:
Вул. Рейтарська 17, оф. 23, поверх 5
01034, Київ, Україна

Pfizer. Це найбільша партія вакцин від COVID-19, яка надійшла в 
Україну з початку пандемі�. Логістична компанія «Фармасофт» 
прийняла вантаж на своєму київському складі та разом із 
державними партнерами розповсюдить вакцини по всій 
країні, за підтримки SAFEMed. Уряд США надав Україні понад 6,4 
мільйона вакцин на боротьбу з COVID-19. 
SAFEMed постійно підтримує формування попиту та сприяє 
розповсюдженню вакцин по всій Україні.

SAFEMED ПІДТРИМАВ ВИПУСК IT-ДАЙДЖЕСТА МЗУ

управління ланцюгом постачання вакцин від COVID-19 
і гуманітарної допомоги, а також інструментом 
взаємоді� з постачальниками в межах бюджету для 
централізованих закупівель.

e-Stock буде центральною базою даних для 
управління медичними запасами від збору потреб на 
рівні закладу охорони здоров’я та його затвердження 
МОЗ до управління запасами на рівні закладу. 

MedSupply буде інструментом управління логістикою 
для товарів, закуплених МЗУ, і підтримуватиме 
планування доставки та розрахунок поповнення 
запасів.

За підтримки SAFEMed ДП «Медичні закупівлі 
України» (МЗУ) розробило та розповсюдило серед 
зацікавлених сторін Дайджест з інформаційних 
технологій (ІТ). Цей документ містить роз’яснення 
функцій та можливостей взаємоді� інформаційної 
інфраструктури, розгорнутої МЗУ, яка складається
з трьох взаємопов’язаних і взаємозалежних 
інформаційних систем: MedData, e-Stock та MedSupply.  
Системи спрямовані на підвищення ефективності та 
продуктивності системи охорони здоров’я шляхом 
діджиталізаці� процесів, пов’язаних із закупівлею 
лікарських засобів та товарів медичного призначення, 
а також управлінням ланцюгом поставок. Ці три 
системи призначені для вдосконалення управління 
запасами, зменшення обсягу паперової документаці�, 
забезпечення доступу до інформаці� щодо закупівель і 
розподілу медичних товарів, покращення механізмів 
збору даних і прозорості процесу ланцюга поставок, 
зменшення витрат і помилок в режимі реального часу, 
а також удосконалення процесів використання та 
поповнення запасів. 
Система MedData продовжуватиме служити 
інструментом збору даних для відстеження та 

З початку повномасштабної війни Україна отримала тисячі 
гуманітарних вантажів з десятка країн світу, в тому числі і 
товарів медичного призначення. Значна частина допомоги 
світової спільноти направлена на поміч дітям.
SAFEMed підтримав створення рекламного відеоролика, який 
описує небайдужість та зусилля міжнародних партнерів — 
Асоціаці� Українців у Вашингтоні, Hubbard Radio та SECO logistics 
– у підтримці українських дітей через взаємодію з МЗУ.

ПЕРЕГЛЯНУТИ ВІДЕО
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SAFEMED ЗАБЕЗПЕЧИВ МЕДІА-ПІДТРИМКУ «ОПЕРАЦІЇ ЗІ ЗБОРУ
ПЛЮШЕВИХ ВЕДМЕДИКІВ»

"The MPU's IT team's main task is developing tools to make 
analytically based decisions in the healthcare field. Suppose we have 
the opportunity and ability to provide a high-quality solution from one 
side and request such a solution from the other side. In that case, we 
consider the possibility of its implementation. MedData appeared just 
like that. And for the same reason, we decided to develop e-Stock and 
MedSupply. Each of them plays an essential role in achieving the 
maximum efficiency of the procurement process. After the 
development of these systems is completed and integrated into the 
overall IT landscape, they will help to manage better the 
procurement, supply, and accounting of medicines and medical 
devices, thereby improving the customer experience of patients. The 
important thing is that they do not duplicate but complement and 
enhance each other, creating a single holistic ecosystem of the 
national medical digital infrastructure."

Alona Zhuzha 
Deputy GM on IT 
Development of the MPU

DB - DataBase
MIS - Medical Information System
WMS - Warehouse Management System
DoH - Department of Health
MoH - Ministry of Health
NGO - Non Government Organizations 
MPU - Medical Procurement of Ukraine
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https://www.facebook.com/uamedpro/videos/1598917343873554
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