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Офіційні сторінки, новини, коментарі

МОЗ пропонує встановити пріоритети у застосуванні ліків

17 травня на сайті МОЗ України для громадського обговорення оприлюднено проект наказу Міністерства, 
що пропонує встановити пріоритет застосування неін’єкційних (пероральних) форм лікарських засобів 
над ін’єкційними.

За підтримки європейських партнерів Україна посилить 
боротьбу з наркотиками

14 травня в МОЗ України відбулася робоча зустріч представників Національної поліції України, Служби 
безпеки України, Міністерства юстиції України, Державної служби статистики України (національних партнерів 
МОЗ України у формуванні та реалізації наркополітики) з представниками Європейського моніторингового центру 
з наркотиків та наркотичної залежності (далі – ЄМЦННЗ).

У наказі пропонується внести зміни у:

•  Методику створення формулярів лікарських засобів, затвер-

джену наказом МОЗ України від 22.07.2009 р. № 529.

•  Положення про локальний формуляр лікарських засобів 

закладу охорони здоров’я, затверджене наказом МОЗ 

України від 22.07.2009 р. № 529.

• Положення про застосування Національного переліку основ-

них лікарських засобів під час організації процесу забезпечення 

населення лікарськими засобами в закладах і установах охоро-

ни здоров’я, що повністю або частково фінансуються з держав-

ного та місцевих бюджетів, затверджене наказом МОЗ України 

від 17.07.2017 р. № 801.

Таким чином, при лікуванні пацієнта лікар надаватиме пріо-

ритет неін’єкційним (пероральним) формам препаратів у випад-

ках, коли ін’єкційні форми лікарських засобів не є обов’язковими 

(виключними) для застосування. Як зазначено в супровідних 

документах до проекту, відповідні зміни розроблено на основі 

рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) 

щодо сприяння раціональному застосуванню лікарських засобів. 

Згідно з рекомендаціями, раціональне використання визна-

чається як отримання пацієнтами лікарських засобів відповідно 

до клінічних потреб у дозах, що відповідають їх індивідуальним 

вимогам, впродовж достатнього періоду та при найнижчій вар-

тості для них.

У зв’язку із цим проектом також пропонується доповнити дже-

рела наукової інформації, у яких консультативно-експертні групи 

здійснюють пошук даних під час відбору лікарських засобів для 

включення їх до Державного формуляра лікарських засобів, на 

основі рекомендацій ВООЗ щодо сприяння раціональному засто-

суванню лікарських засобів.

У разі прийняття документа він набуде чинності з дня його 

опублікування в друкованих офіційних виданнях.

Підготовлено ТОВ «Медікс груп»

 Захід відбувся в рамках проекту «EU4 Monitoring Drugs», 

який фінансується Європейською комісією та створений для 

сусідніх країн задля вдосконалення інструментів моніторингу 

наркотиків.

Зустріч зі стейкхолдерами (зацікавленими сторонами) про-

водилася задля розуміння ситуації в країні в цілому та тих напрямів, 

де європейські партнери зможуть допомогти Україні в боротьбі з 

наркотиками.

Науковий аналітик із правоохоронної діяльності ЄМЦННЗ 

Тиберій Стоян та науковий аналітик з питань охорони здоров’я 

ЄМЦННЗ Ен Бергенстром запропонували:

•  допомогти Україні в моніторингу обігу наркотичних  

речовин;

•  напрацювати рішення щодо реагування на ситуації, викли-

кані споживанням наркотиків;

• допомогти з аналізом стратегій і політик.

Окрім цього, ЄМЦННЗ допоможе визначити пункти виробни-

цтва та торгівлі наркотиками, провести навчання з фахівцями 

лабораторій судово-медичних експертиз, а також відкрити доступ 

до інформації щодо нових видів психотропних речовин.

Україна зможе в подальшому приєднатися до системи ран-

нього оповіщення щодо нових психоактивних речовин. Такі додат-

кові робочі домовленості з ЄМЦННЗ розроблені відповідно до 

Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом.

Так, у 2019 р., МОЗ України розробило проект постанови КМУ 

«Питання проведення моніторингу наркотичної та алкогольної 

ситуації в Україні», який стосувався моніторингу наркотичної ситу-

ації в країні та поданий на розгляд КМУ.

Щодо проекту «EU4 Monitoring Drugs», то до нього входить 

усього 15 країн-учасниць реґіону Європейської політики сусідства. 

Проект розрахований на три роки. На липень цього року запла-

нована зустріч наглядової ради, у якій представлені всі 15 країн-

учасниць.

Як відомо, 7 травня 2019 р. Україна стала членом Комісії ООН 

з наркотичних засобів. У рамках 62-ї сесії Комісії ООН з наркотич-

них засобів Україна вже провела паралельний захід щодо проти-

дії новим психоактивним речовинам.
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