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Єврокомісія намітила план дій проти антибіотикорезистентності
Єврокомісія прийняла новий План дій по боротьбі з антибіотикорезистентністю (Action Plan to tackle Antimicrobial 
Resistance – далі План) – глобальною загрозою, що лише в країнах ЄС призводить до 25 тис. смертей і приносить 
збитки у розмірі 1,5 млрд євро щорічно. 

Цей План розроблений з огляду на підхід «Єдине здоров’я» (One 

Health), що розглядає проблему формування резистентності у збуд-

ників інфекційних хвороб як людини, так і тварин . Паралельно 

Єврокомісія також прийняла керівні принципи ЄС щодо розумного 

використання протимікробних препаратів у лікуванні людей .

Відтак План включає в себе рекомендації щодо сприяння раціо-

нальному використанню протимікробних препаратів, призначені для 

лікарів, медсестер, фармацевтів, адміністраторів лікарень та інших 

осіб, які задіяні у використанні протимікробних препаратів . Вони допо-

внюють рекомендації з профілактики та боротьби з інфекційними 

захворюваннями, що існують на національному рівні . Окрім того, План 

передбачає понад 75 заходів для реалізації трьох основних цілей .

1 . Зробити ЄС передовим регіоном у боротьбі з антибіотикоре-

зистентністю . Це потребує вдосконалення заходів щодо координації 

і нагляду, а також більш ефективних заходів контролю . У цьому ключі 

Єврокомісія надаватиме підтримку державам у створенні, здійсненні 

та контролі за їх національними планами дій з охорони здоров’я на 

основі нового Плану відповідно до зобов’язання, яке вони прийняли на 

Всесвітній асамблеї охорони здоров’я в 2015 році . Зокрема, підтрим-

ка Єврокомісії стосуватиметься надання даних, оновлення чинного 

законодавства ЄС з моніторингу та звітності щодо антибіотикорезис-

тентності, забезпечення взаємного навчання, обміну інноваційними 

ідеями, спільного фінансування заходів з боротьби із антибіотикоре-

зистентністю тощо . Надалі План дій буде розширено, щоб включити в 

нього екологічні аспекти в якості одного з основних факторів, що 

сприяють розвитку та поширенню антибіотикорезистентності .

2 . Стимулювати R & D та інновації . Дії для досягнення цієї мети 

спрямовані на стимулювання досліджень та інновацій, що забез-

печують цінний внесок в науку і правові аспекти для боротьби з 

антибіотикорезистентністю та усунення прогалин у знаннях, таких 

як роль антибіотикорезистентності в навколишньому середовищі . 

Єврокомісія буде працювати в партнерстві з державами-членами 

і промисловістю, включаючи підприємства малого і середнього 

бізнесу, для вирішення проблеми антибіотикорезистентності щодо 

бактерій, грибів і паразитів . Особливу увагу буде приділено пріо-

ритетному списку патогенів ВООЗ, а також таких хвороб як тубер-

кульоз, ВІЛ, малярія і забуті інфекційні захворювання (neglected 

infectious diseases) . Програми фінансування і партнерства будуть 

зосереджені на вдосконаленні знань щодо ефективного інфекцій-

ного контролю і епіднагляду, включаючи розробку нових діаг-

ностичних і терапевтичних методів, профілактичних вакцин . Дії в цих 

пріоритетних напрямах допоможуть поліпшити практику охорони 

здоров’я та забезпечити економічні й соціальні вигоди для країн 

Європи і за її межами .

3 . Сформувати глобальний порядок денний . ЄС буде працювати 

над зміцненням взаємодії й співпраці з багатосторонніми організа-

ціями та активізацією співробітництва із країнами, що розвиваються, 

і мають чимало проблем із антибіотикорезистентністю . У цьому плані 

ЄС базуватиметься на своїх успішних широкомасштабних міжна-

родних ініціативах, наприклад, Партнерстві з клінічних випробувань 

між європейськими країнами та країнами, що розвиваються 

(European and Developing Clinical Trial Partnership), а також первин-

ному Плані дій по боротьбі з антибіотикорезистентністю, який втілю-

вався у життя з 2011 по 2016 роки .

Підготовлено ТОВ «Медікс груп»

Співпраця щодо контролю у сфері охорони здоров’я посилюється
Як відомо, 28 квітня поточного року МОЗ України підписало Меморандум про співробітництво із Національним ан-
тикорупційним бюро України (НАБУ) щодо співпраці в боротьбі з корупцією у сфері охорони здоров’я. Тоді, у про-
цесі підписання документу, директор НАБУ Артем Ситник повідомив, що у відомстві планується створення окремого 
підрозділу детективів, які спеціалізуватимуться на розслідуваннях кримінальних проваджень, пов’язаних із коруп-
цією у сфері охорони здоров’я.

3 липня цього ж року з метою обговорення спільних питань 

у сфері поглиблення співпраці між Державною службою України 

з лікарських засобів та контролю за наркотиками (Держлікслужба) 

і Національною поліцією України була проведена робоча зустріч 

голови Держлікслужби Наталії Гудзь із головою Національної 

поліції України Сергієм Князєвим .

Йшлося, зокрема, про спільну роботу з відстеження шляхів 

потрапляння неякісних та фальсифікованих лікарських засобів 

на вітчизняний фармацевтичний ринок, протидії нелегальному 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, 

спільну участь правоохоронних органів та Держлікслужби у пере-

вірках суб’єктів господарської діяльності . Результатом робочої 

зустрічі керівників відомств стало підписання Мемо рандуму 

про співпрацю, в якому визначені основні напрямки подальшої 

роботи . Зокрема, щодо здійснення державного нагляду за якістю 

та безпечністю застосування лікарських засобів; координації 

діяльності щодо протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів; координації 

зусиль з протидії обігу незареєстрованих, неякісних та фальсифі-

кованих лікарських засобів .
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