
  

 
  

  

 

  

 

    

    
 

   

  

 

Відкрите звернення від пацієнтських та громадських організацій до Міністра 

охорони здоров’я України Олега Мусія та Першого заступника Міністра охорони 

здоров’я Руслана Салютіна 

06.06.2014 

Шановні панове! 

Ситуація, що наразі склалася із закупівлею Міністерством охорони здоров’я ліків по всім 

державним програмам – критична.  

Попередній досвід свідчить, що оголошення тендерних закупівель препаратів у квітні-травні 

поточного року є надзвичайно важливим для вчасного проведення циклу закупівлі та 

безперебійного постачання препаратів пацієнтам. Станом на сьогодні жоден тендер на 

закупівлю ліків досі не оголошено, через що по таким нозологіям, як доросла онкологія, 

гемофілія, фенілкетонурія, муковісцидоз вже немає препаратів, а переривання життєво-

необхідного лікування ВІЛ/СНІДу відбудеться у вересні.  

У зв’язку зі складною економічною ситуацією у секторі охорони здоров’я, за ініціативи 

пацієнтів України, 30 квітня 2014 року було проведено тристоронній круглий стіл за участі 

громадськості, фармацевтичних компаній та Міністерства охорони здоров’я щодо  закупівлі 

у цьому році препаратів на соціальних умовах задля недопущення гуманітарної катастрофи в 

Україні. У результаті переговорів, є висока вірогідність з боку фармацевтичного сектору 

здійснити гуманітарний крок і надати безкоштовні препарати, що дозволить забезпечити 

потреби пацієнтів України у лікуванні, незважаючи на економічну кризу та девальвацію 

гривні.  

Проте, незважаючи на всі зусилля громадськості, усі пацієнти наразі постали перед загрозою 

переривання лікування саме через причину затримки у проведенні державних тендерів на 

закупівлю препаратів на 2014 рік. Навіть беручи до уваги кадрові зміни у Міністерстві 

охорони здоров’я, складну політичну ситуацію у державі, ми вважаємо, що першочерговим 

завданням для Міністерства повинно стати оголошення тендерів у найкоротші терміни.  



З огляду на це, ми просимо Вас, пане Міністре та Перший заступнику Міністра, вжити 

невідкладних заходів, щоб тендери на закупівлю препаратів було оголошено не пізніше 10 

червня 2014 року за скороченою процедурою. До цього часу вимагаємо опублікувати 

графік розміщення тендерних оголошень.  

Сподіваємось на Ваше розуміння, співпрацю та небайдужість до життів тисяч українських 

пацієнтів.  

Під зверненням підписались: 

1. Дмитро Шерембей, БФ «Пацієнти України» 

2. Сергій Федоров, AHF Україна 

3. Олександр Шміло, ГО «Всеукраїнське товариство гемофілії» 

4. Наталія Оніпко, ВБФ «Запорука» 

5. Віталій Шабунін, ГО «Центр протидії корупції» 

6. Ірина Гавришева, БФ «Щаслива дитина» 

7. Каланча Юлія, проект «Pereboi.net.ua» 

8. Тимощук Наталя, Благодійна організація хворих на фенілкетонурію «Покоління» 

9. Євген Колпаков, Всеукраїнська громадська організація "Асоціація інвалідів 

розсіяного склерозу" 

10. Ірина Борушек, Об’єднання жінок України, яких торкнулась епідемія ВІЛ «Позитивні 

жінки» 

11. Марія Шевченко, БФ «Відкриті долоні» 

12. Тетяна Лєман,  Українське громадське об'єднання сприяння боротьбі проти раку 

"Українська федерація боротьби проти раку" 

13. Ольга Волик, група допомоги дітям «Дар Янгола» 

14. Марія Адамчук, БФ «Стоп рак» 

15. Віктор Писаренко, ВГО «Асоціація хворих на хронічний мієлолейкоз «Осанна» 

16. Наталiя Винник, ГО "Iмунний щит нацiї" 

17. Євгенія Панічевська, Благодійний фонд "Асоціація батьків дітей з аутизмом" 

18. Юлія Кутик, БФ «Скарбниця надії» 

19. Оксана Александрова, ГО "Асоціація хворих на легеневу гіпертензію в Україні" 
 

20. Ольга Гаврилова, ГО «Зупинимо гепатит» 
 

21. Лариса Меланич, Чернівецький благодійний фонд "Нова сім'я"  
 

22. Іван Марусевич, ВГО «Інвалідів-спинальників України»  
 



23. Олена Мацибох, БФ «Крона» 
 

24. Григорій Вергус, Міжнародна коаліція з готовності до лікування у Східній Європі та 
Центральній Азії 

 


