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Офіційні сторінки, новини, коментарі

Гроші на вітер, або скільки витрачають українці  
на ліки з недоведеною ефективністю?

Як стверджують експерти, близько 26 % витрачених українцями коштів на ліки в минулому році пішли на ліки 
з недоведеною ефективністю. Ці дані отримані за результатами дослідження ринку лікарських засобів з недоведеною 
ефективністю, проведеного за ініціативи ГО «Центр протидії корупції» та за підтримки Міжнародного фонду 
«Відродження». Результати дослідження представлено 28 серпня 2018 р. в Українському кризовому медіа-центрі.

Подібні дослідження, на думку Вікторії Тимошевської, директо-

ра Програмної ініціативи «Громадське здоров’я» Міжнародного 

фонду «Відродження», – один із перших кроків до підвищення обі-

знаності пацієнтів, надання їм інструментів, інформації, щоб зро-

зуміти, що і пацієнт, і його родина – вони також, у певному сенсі, 

відповідальні за своє лікування.

За даними дослідження, на сьогодні пацієнти витрачають 

у середньому 600–800 грн на амбулаторному етапі лікування і 

2,5 тис. грн – у стаціонарі. Про значно більші цифри йдеться 

у випадках оперативного втручання.

При цьому в Україні майже відсутній контроль за дотриманням 

лікарями стандартів лікування та принципів доказової медицини.

«Серед топ-10 найпопулярніших у 2017 р. препаратів (за кіль-

кістю продажів) 4 не мають наукових обґрунтувань для клінічного 

застосування, які були б визнані у світі», — зазначив Євген Гончар, 

лікар, член Громадської Ради при Міністерстві охорони здоров’я 

України. 

Він зауважив, що в минулому році українці витратили майже 

53,6 млрд грн на лікарські засоби. 4,3 млрд грн витрачено держа-

вою на госпітальні закупки, 5,9 млрд грн бюджетних коштів – на між-

народні закупівлі ліків.

Нині в Україні зареєстровано понад 13 тис. лікарських засо-

бів. Дослідники проаналізували понад 1 500 діючих речовин та 

їх комбінацій без урахування дозування, форм випуску та пока-

зань до застосування, ґрунтуючись на інформації з відкритих 

джерел. «У рамках дослідження нами було проведено розподіл 

на наступні групи: гомеопатичні лікарські засоби; лікарські засо-

би рослинного походження; лікарські засоби, відсутні в сучас-

них стандартах надання медичної допомоги; ефективні лікарські 

засоби; лікарські засоби без доведеної ефективності», – повідо-

мив Євген Гончар.

До ефективних лікарських засобів автори дослідження віднес-

ли такі, діюча речовина яких зареєстрована у США, або за цен-

тралізованою процедурою в ЄС, або входить до Орієнтовного 

переліку основних лікарських засобів ВООЗ. Також до цієї групи 

віднесено препарати, діюча речовина яких зареєстрована 

в інших високорозвинених країнах світу (Канада, Японія, Австралія) 

та включена до джерел клінічних протоколів The National Institute 

for Health and Care Excellence та/або National Guideline 

Clearinghouse. 

Експерти підрахували, що понад 1 млрд грн українці витрати-

ли у 2017 р. на гомеопатичні препарати, 3,2 млрд грн – на лікарські 

засоби рослинного походження, 9,5 млрд грн – на лікарські засо-

би без доведеної ефективності, що в сумі становить приблизно 

14 млрд грн. За словами лікаря, загалом на ці групи ліків за остан-

ні 5 років українці витратили 3,6 млрд дол. США.

Серед препаратів – лідерів аптечних продажів без доведеної 

ефективності найпопулярнішими є препарати групи нейропро-

текторів та ноотропів, які відсутні в міжнародних стандартах 

надання медичної допомоги й не рекомендовані для лікування 

інсультів. У 2017 р. українці витратили на препарати цих груп 

2,6 млрд грн.

Серед препаратів з недоведеною ефективністю дослідники 

також виокремили групи гепатопротекторів, на які українці витра-

тили в минулому році 1,1 млрд грн, кардіопротекторів (920 млн грн), 

а також препаратів для лікування ГРВІ (720 млн грн).

У рамках дослідження також було проаналізовано закупівлі 

препаратів з недоведеною ефективністю в госпітальному сегмен-

ті. Детальніше на цьому питанні зупинилася Олена Щербан, юрист, 

член правління ГО «Центр протидії корупції».

Так, з виділених у минулому році 4,3 млрд грн на госпітальні 

закупівлі 183 млн витрачено на препарати з недоведеною ефек-

тивністю, 6 млн – на ліки рослинного походження. Загалом про-

тягом 2013–2017 рр. на препарати з недоведеною ефективністю 

витрачено майже 37 млн дол. «Цю ситуацію має покращити 

Національний перелік основних лікарських засобів», – підкресли-

ла юрист.

На думку експертів, виходом із ситуації, що дасть можливість 

зменшити частку препаратів з недоведеною ефективністю 

на ринку лікарських препаратів, будуть такі кроки:

•  перегляд реєстраційних досьє препаратів, які не зареєстро-

вані в розвинених країнах. Цей процес має відбутися за іні-

ціативи Міністерства охорони здоров’я чи Уряду. Мета – при-

пинення реєстрації лікарських засобів з недоведеною ефек-

тивністю. Питання необхідно починати вирішувати 

з препаратів, на які витрачається найбільше коштів;

•  контроль за дотриманням органами місцевої влади та 

керівниками лікарень Національного переліку основних 

лікарських засобів України, що забезпечить зменшення 

витрат бюджетних коштів на препарати з недоведеною 

ефективністю;

•  створення єдиної бази протоколів лікування та стандартів 

надання медичної допомоги, у які будуть включені лікарські 

засоби з доведеною ефективністю;

•  запровадження електронних рецептів, як для ліків, включених 

до програми реімбурсації, так і для препаратів, що закупо-

вуються за кошти пацієнтів;

•  внесення законодавчих змін для розширення переліку публіч-

но доступної інформації з реєстраційного досьє лікарських 

засобів.

Підготовлено ТОВ «Медікс груп»


