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Експерти ВООЗ оновили перелік основних лікарських засобів  

Експерти ВООЗ представили нові рекомендації щодо того, які антибіотики слід застосовувати для лікування тих чи 
інших інфекційних захворювань, в тому числі тих, що становлять серйозну загрозу для життя пацієнта. Перелік 
також був доповнений лікарськими засобами для лікування ВІЛ, гепатиту С, туберкульозу та онкопатології. В ре-
зультаті оновлений перелік включає 433 препарати, необхідні для організації базової системи охорони здоров’я. 
Даний список препаратів використовується багатьма країнами для розширення доступу до ліків.  

Доля медичної реформи – в руках парламенту

Сьомого червня 2017 року у стінах Верховної Ради України в черговий раз обговорювалося питання медичної  
реформи. Проходила зустріч за участі Павла Ковтонюка, заступника міністра охорони здоров’я України,  
та Миколи Поліщука, екс-міністра охорони здоров’я України. Брифінг для преси з промовистим заголовком  
«Доля медичної реформи – в руках Верховної Ради» мав пояснити спраглим до правди журналістам, коли ж нарешті 
розпочнеться побудова медичної галузі на основі нової ідеології та принципів, і як це відбуватиметься.  

В оновленому переліку експерти ВООЗ вперше за 40 років 

здійснили найбільший перегляд рекомендацій щодо застосування 

антибіотиків, розділивши протимікробні препарати на три 

категорії – ACCESS, WATCH та RESERVE. Раніше категоризацію 

протимікробних препаратів використовували тільки щодо 

антибіотиків, які застосовували для лікування 21 із найбільш 

поширених інфекційних хвороб. Якщо подібна категоризація 

виявиться корисною, в наступних редакціях переліку вона буде 

використовуватися також для антибіотиків, що застосовуються 

для лікування інших інфекційних захворювань. 

Введення категоризації антибіотиків спрямовано на раціональне 

застосування протимікробних препаратів. Це потенційно має 

поліпшити результати лікування, знизити поширеність лікарсько-

стійких бактерій і зберегти ефективність антибіотиків останньої лінії 

терапії, які застосовуються у разі неефективності інших 

протимікробних препаратів. Внесені зміни підтримують Глобальний 

Павло Ковтонюк повідомив, що 6 червня 2017 року народні 

депутати України проголосували за внесення до порядку денно-

го Парламенту доопрацьованих проектів законів щодо реформи 

фінансування галузі охорони здоров’я «Про внесення змін до 

Бюджетного кодексу України». Спікер зазначив, що сьогодні 

в Україні немає більш важливого питання, ніж питання медичної 

реформи. Якщо коротко описувати законопроекти, то вони 

на законодавчому рівні закріплюють принцип «гроші йдуть за паці-

єнтом». Також у них зазначено, що медичні заклади будуть отри-

мувати гроші за реально надану послугу, а у медичних працівників 

з’явиться можливість отримувати достойну зарплату, яка буде 

залежати від якості та кількості виконаної ними роботи.  

«Сьогодні ми не платимо за якість роботи лікаря, ми платимо 

за факт перебування спеціаліста в лікарні. Необхідно створити 

конкуренцію, за якої до хорошого лікаря буде йти більше пацієнтів, 

та, відповідно, буде більшим заробіток, а до поганого – менше. Те 

саме стосується лікарень: ми платимо за те, що вони стоять, 

а не за реальні конкретні послуги, що вони надають. Принцип спра-

ведливості та справедливої оплати – ось що ми намагаємося ввес-

ти в систему охорони здоров’я, – зазначив Павло Ковтонюк. – Наша 

система охорони здоров’я почне оздоровлюватися, так само як 

і системи охорони здоров’я інших країн постсоціалістичного табору 

(Польща, Румунія, Болгарія), що запровадили подібні реформи».  

Експерт також підкреслив, що відбулося два етапи серйозно-

го доопрацювання законопроектів:

•  за ініціативою фракції «Блок Петра Порошенка» було створе-

но міжфракційну робочу групу, що детально опрацювала 

законопроекти;  

•  після доопрацювання групою законопроекти було винесено 

на розгляд Національної ради реформ, засідання якої ініці-

ював Президент України.  

Так, у ході засідання Національної ради реформ було обгово-

рено такі питання, як таймінг проведення реформи, створення 

та робота Національної служби здоров’я України, яким чином буде 

відбуватися контроль якості та як буде реалізовано реформу на від-

далених територіях та в селах. Щодо останнього питання, як зазна-

чив Павло Ковтонюк, Президент України виступив із власною ініціа-

тивою підтримки сільських громад у частині забезпечення їх зв’язком, 

у тому числі підключенням інтернету.  «Буквально одразу після бри-

фінгу сьогодні два профільні комітети – Комітет з питань соціальної 

політики та Комітет з питань бюджету – розглянуть запропоновані 

законопроекти; завтра очікується внесення їх до Парламенту 

на подальше голосування. Я відчуваю, що за всі 25 років незалеж-

ності сьогодні ми знаходимося найближче до проведення такої 

масштабної медичної реформи», – зазначив заступник міністра.  

Микола Поліщук наголосив, що законопроекти щодо рефор-

мування системи охорони здоров’я України є надзвичайно важ-

ливими та визначають комплексно усю стратегію роботи та роз-

витку медичної галузі в майбутньому. Звісно, попереду буде ще 

надзвичайно багато роботи, у тому числі й створення необхідних 

підзаконних актів, наказів Міністерства охорони здоров’я, при-

йняття певних рішень на регіональному рівні тощо.  Спікер побажав 

представникам профільного міністерства успіхів у роботі та при-

йняття запропонованих законопроектів найближчим часом.  

Підготовлено ТОВ «Медікс груп»
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Мінсоцполітики розробляє  
кваліфікаційні характеристики працівників

Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України (ООРММП України) 
повідомляє, що Міністерством соціальної політики (Мінсоцполітики) розроблено проект наказу, яким пропону-
ється затвердити Порядок розроблення та затвердження кваліфікаційних характеристик. Він визначає проце-
дуру розроблення, погодження, затвердження Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівни-
ків та внесення змін до нього.  

Відповідно до проекту наказу проводити моніторинг, доопра-

цювання, перегляд, удосконалення чинних кваліфікаційних харак-

теристик під час перезатвердження відповідних випусків 

Довідника зможуть міністерства, інші органи виконавчої влади, 

всеукраїнські та галузеві об’єднання організацій роботодавців 

України, суб’єкти господарювання, а також інші зацікавлені 

організації та установи.  

При цьому вони зможуть розробляти й кваліфікаційні характе-

ристики професій у разі:  

•  появи нових робіт (професій) у зв’язку з освоєнням принци-

пово нових технологій, виникненням нових сфер діяльності;

•  укрупнення наявних робіт (професій) внаслідок змін у техно-

логії, організації виробництва, праці або управління;

•  вилучення з практичної діяльності (чи сфери застосування) 

застарілих робіт (професій) внаслідок досягнень науки, 

техніки, змін у технології, організації виробництва та праці, 

вимог до якості продукції;

інших змін, пов’язаних з уточненням окремих кодів або про-

фесійних назв робіт, професій чи класифікаційних угрупувань, 

визначених у Національному класифікаторі України ДК 003 

«Класифікатор професій», відповідно до завдань та обов’язків, що 

виконуються працівниками.  

Для затвердження проектів випусків Довідника за видами еконо-

мічної діяльності розробники повинні будуть узгодити професійні 

назви робіт (професій, посад) та/або спеціалізації до них, кваліфі-

каційні характеристики професій з Науково-дослідним інститутом 

праці і зайнятості населення Мінсоцполітики та Національною ака-

демією наук України для проведення ним науково-методичної екс-

пертизи. На підставі позитивного висновку експертизи Мінсоцполітики 

затверджуватиме відповідні проекти довідників або кваліфікаційних 

характеристик професій працівників. Окрім того, такі проекти також 

повинні будуть погоджуватися всеукраїнськими профспілками.

Підготовлено ТОВ «Медікс груп»

план дій по боротьбі зі стійкістю до протимікробних препаратів, 

спрямований на боротьбу з розвитком лікарської резистентності 

до антибіотиків шляхом забезпечення їх раціонального застосування.  

ВООЗ рекомендує використання антибіотиків з категорії ACCESS для 

лікування широкого спектра поширених інфекцій. Наприклад, в дану 

категорію входить амоксицилін, що широко застосовується для 

лікування респіраторних інфекцій, таких як пневмонія.  

Категорія WATCH включає антибіотики першого або другого 

вибору для лікування невеликої кількості інфекцій. Наприклад, 

використання ципрофлоксацину, що застосовується для лікуван-

ня циститу та інфекцій верхніх дихальних шляхів (бактеріальний 

синусит і бактеріальний бронхіт), має бути різко скорочено для 

того, щоб уникнути подальшого розвитку резистентності до цього 

протимікробну препарату.   

Категорія RESERVE включає антибіотики, такі як колістин і деякі 

цефалоспорини, які слід розглядати які варіанти останньої лінії 

терапії та застосовувати тільки у найскладніших випадках, коли 

інші альтернативні варіанти лікування виявилися неефективними, 

наприклад, при небезпечних для життя інфекціях через множинну 

лікарську стійкість бактерій, що їх викликають.  

Експерти ВООЗ також додали до переліку 10 антибіотиків для 

лікування дорослих пацієнтів і 12 – для лікування дітей-пацієнтів. 

Оновлений перелік також включає:  

•  два пероральних препарату (дазатиніб і нілотиніб) для ліку-

вання хронічного мієлоїдного лейкозу, який став стійким до 

стандартних методів терапії. У клінічних дослідженнях один 

із двох пацієнтів, що приймали ці ліки, досяг повної і тривалої 

ремісії даної хвороби;  

•  комбінований пероральний препарат (софосбувір + 

велпатасвір) для лікування гепатиту C (в даний час ВООЗ 

оновлює рекомендації з лікування гепатиту C);  

•  долутегравір для лікування ВІЛ-інфекції (у зв›язку з останніми 

отриманими даними щодо ефективності, безпечності та 

високої стійкості до розвитку резистентності);  

•  передопераційну профілактику за допомогою тенофовіру 

або його комбінації з емтрицитабіном або ламівудином для 

профілактики ВІЛ-інфекції;  

•  деламанід для лікування дітей та підлітків з туберкульозом із 

множинною лікарською стійкістю і клофазимін для лікування 

дітей та дорослих з туберкульозом із множинною лікарською 

стійкістю;  

•  зручні для застосування у дітей комбінації ізоніазиду, 

рифампіцину, етамбутолу та піразинаміду для лікування 

туберкульозу в дитячій популяції;  

•  фентаніловий пластир і метадон для полегшення болю у 

пацієнтів з онкопатологією з метою розширення доступу до 

ліків для паліативної догляду.  

Варто зазначити, що багато країн адаптували концепцію 

основних лікарських засобів, і розробили власні списки таких ліків, 

використовуючи перелік ВООЗ як керівництво.  

Підготовлено ТОВ «Медікс груп»
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Перші результати реалізації та перспективи програми 
«Доступні ліки»

Понад два з половиною місяці пройшло від початку реалізації в Україні ініційованої профільним міністерством 
урядової програми «Доступні ліки». Про розгортання цієї Програми та перші результати її реалізації розповів за-
ступник міністра охорони здоров’я Роман Ілик у рамках прес-брифінгу, що відбувся 16 червня 2017 року в Укра-
їнському кризовому медіа-центрі.  

Нині за допомогою цієї Програми українці незалежно від віку 

можуть отримати за рецептами пільгові ліки для лікування серцево-

судинних захворювань, цукрового діабету 2-го типу та бронхіаль-

ної астми.

Сьогодні до участі в Програмі на добровільних засадах долу-

чилося майже 6 тисяч аптечних закладів. «Це майже кожна третя 

аптека. Зважаючи на те, що серед аптечних закладів, що беруть 

участь у Програмі, понад 1000 – комунальної форми власності, всі 

інші – приватної форми власності», – зазначив Роман Ілик.

Загальна сума витрачених коштів за два місяці реалізації 

Програми – 67 млн гривень, що становить 13,5% від загального 

кошторису, виділеного на проект. «Динаміка є позитивною і свід-

чить про те, що виділених бюджетних коштів вистачає», – наголосив 

заступник міністра.  

На рівні амбулаторної ланки виписано вже понад 2 млн рецеп-

тів. Із них за 1,4 млн рецептів пацієнти отримали необхідні ліки. 

Середній чек за рецептом у межах Програми становить 32 грн.  

«Відомо, що в подібних всеукраїнських проектах є лідери 

та аутсайдери», – зазначив Роман Ілик. Серед провідних облас-

тей, у яких успішно реалізується Програма, він виокремив 

Вінницьку, Львівську, Дніпропетровську, Івано-Франківську 

та Харківську області. Доволі стабільну динаміку демонструють 

Волинська, Житомирська, Тернопільська і Черкаська області. 

У травні активно включилися м. Київ та Київська область, а також 

Херсонська. Негативна динаміка спостерігається в Чернівецькій, 

Миколаївській та Луганській областях. Ці показники стосуються 

насамперед збільшення кількості аптечних закладів у частині 

залучення до участі в Програмі. Кількість аптек, що беруть участь 

у Програмі в конкретному регіоні, значною мірою залежить від 

активності місцевих органів влади та їх прагнення залучати фар-

мацевтів до співпраці.  

За показником освоєння бюджетних коштів лідирують 

Вінницька, Кіровоградська, Черніг івська, Харківська 

і Тернопільська області. Стабільно рухаються в цьому напрямі 

Волинська, Хмельницька та Полтавська області. Аутсайдерами 

в даному випадку виступають Донецька, Закарпатська, 

Миколаївська та Сумська області.  

Заступник міністра повідомив, що ухвалений 14 червня 

2017 року Урядом проект Бюджетної резолюції до 2020 рік перед-

бачає щорічне спрямування на Програму реімбурсації 1 млрд 

гривень у 2018–2020 роках. «Тобто держава чітко дає сигнал для 

всіх учасників Програми про те, що саме в цьому напрямі вона 

буде рухатися і стабільно підтримувати хворих пацієнтів, які потре-

бують доступних лікарських засобів», – підкреслив Роман Ілик.  

Заступник міністра вказав також на ряд проблем, пов’язаних 

з реалізацією Програми. Насамперед вони стосуються відсут-

ності e-health. «Для того щоб Програма працювала повноцінно 

і стабільно набирала обертів, нам потрібні електронні реєстри 

пацієнтів, медичних закладів і лікарів, над чим сьогодні Міністерство 

доволі потужно працює», – наголосив доповідач і висловив надію, 

що такі реєстри запрацюють до кінця цього року. Підсумком такої 

взаємодії має стати електронний рецепт, наявність якого надасть 

можливість дуже швидко і оперативно здійснити наступне:

• сформувати чіткий реєстр пацієнтів;

• контролювати використання бюджетних коштів;

•  надати пацієнту можливість отримати ліки незалежно від 

місця проживання у будь-якій точці доступу;

•  забезпечити можливість відслідковувати статистику і динамі-

ку хронічних захворювань.

Наразі спостерігається дефіцит окремих лікарських засобів, 

включених до Програми. «Щонайменше на сьогодні є три пре-

парати, щодо яких фармацевтичні компанії не справляються 

з обсягами виробництва і не задовольняють потреби в них пацієн-

тів», – зазначив Роман Ілик. МОЗ України знаходиться в постійному 

контакті з такими виробниками, які запевнили, що до кінця цього 

місяця буде відновлено поставки цих ліків. 

Роман Ілик також поінформував, що з 1 липня 2017 року буде 

запроваджено нові граничні оптово-відпускні ціни на лікарські 

засоби. На основі цього та за результатом збору заявок від вироб-

ників щодо включення препаратів до Програми буде затверджено 

новий Реєстр лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкоду-

ванню. «Це означає, що вже з серпня ми очікуємо нових виробни-

ків-учасників Програми, оскільки зацікавленість в участі в ній 

є великою», – зазначив заступник міністра і додав, що Уряд готовий 

додатково виділити у цьому році 250 млн гривень на реалізацію 

Програми та розширити її дію на додаткові нозології. «Які саме це 

будуть захворювання і за якими діючими речовинами відбувати-

меться відшкодування – це питання нашої наступної зустрічі, 

оскільки з ними ми звернулися до місії Всесвітньої організації 

охорони здоров’я, щоб вона надала рекомендації, а також 

до Експертного комітету з відбору та використання основних 

лікарських засобів і очікуємо від них пропозиції», – наголосив 

заступник міністра.  

Говорячи про перші результати реалізації Програми, Роман Ілик 

зазначив, що очікування доволі динамічно виправдовуються. Кількість 

хворих, які звертаються до лікаря, зросла майже втричі, що вирішує 

питання щодо самолікування, відсутності пацієнта на амбулатор-

ному прийомі і питання, що лежить в площині загальної реформи 

охорони здоров’я, яку здійснює МОЗ України для того, щоб більша 

частина пацієнтів лікувалася на рівні амбулаторної ланки.  

Споживання лікарських засобів, включених до програми від-

шкодування, зросло у 2,5 рази. Ще одна складова – зниження 
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середньозваженої вартості упаковки таких лікарських засобів. 

При цьому пацієнт має вибір між безкоштовними і препаратами 

з доплатою.

Роман Ілик нагадав, що окрім Програми, в Україні здійснюєть-

ся безоплатний або пільговий відпуск лікарських засобів за рецеп-

тами лікарів у разі амбулаторного лікування провадиться групам 

населення та за категоріями захворювань відповідно до Постанови 

Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. №1303.  

Підготовлено ТОВ «Медікс груп»

Уряд розпочав перевірку ефективності 
спрощеної реєстрації ліків в Україні та ціни на них

За повідомленням на сайті Президента України (www.president.gov.ua) нещодавно Петро Порошенко доручив 
Уряду перевірити ефективність спрощеної реєстрації лікарських засобів в Україні, які зареєстровані в США,  
Швейцарії, Японії, Австралії, Канаді та країнах Європейського Союзу, а також ціни на них в українських аптеках.

Голова держави зазначив, що медична система потребує 

невідкладної реформи, однак у цьому питанні вже зроблено важ-

ливі кроки. Зокрема, спрощено процедуру реєстрації ліків, що 

вже пройшли цю процедуру в Європейському Союзі, США, 

Швейцарії, Японії, Австралії, Канаді. «Це рішучий крок, щоб подо-

лати корупцію, у тому числі в фармації, подолати бюрократію», – 

наголосив Петро Порошенко.  

Президент підкреслив, що мета такого кроку – щоб ціни на ці 

ліки в українських аптеках не були вищими, ніж у вищезазначених 

країнах. «Доручаю Уряду ретельно перевірити ефективність засто-

сування скасування необхідності додаткової реєстрації для най-

кращих іноземних препаратів, і ціни», – сказав Петро Порошенко 

під час заходів з нагоди Дня медичного працівника. Він наголосив, 

що урядовці мають надавати пояснення людям у випадку, якщо 

ціни відрізняються від європейських.

Петро Порошенко також нагадав, що в Держбюджеті-2017 було 

закладено кошти на урядову програму «Доступні ліки», щоб певні 

категорії українців забезпечити безкоштовними препаратами.

Президент додав, що цих кроків недостатньо, і влада рішуче 

налаштована продовжувати медичну реформу.  

Нагадаємо, що у червні 2016 року Петро Порошенко підпи-

сав Закон України «Про внесення змін до статті 9 Закону України 

«Про лікарські засоби» щодо спрощення державної реєстрації 

лікарських засобів». Аналіз підходів до спрощення допуску пре-

паратів на ринки ЄС і США, проведений тоді ж нашим виданням, 

продемонстрував, що така ініціатива не має нічого спільного 

з цими процедурами.

У лютому ж 2017 року за ініціативи Антимонопольного комітету 

України відбулася робоча зустріч з метою обговорення впливу 

спрощеного механізму державної реєстрації ліків на конкурен-

цію. За результатами зустрічі більшість її учасників погодилася, що 

внесені в законодавство зміни на практиці не забезпечили досяг-

нення поставленої законотворцями мети – виходу оригінальних 

препаратів та вакцин на ринок України.  

Підготовлено ТОВ «Медікс груп»


