
 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

громадських організацій до Міністра охорони здоров’я 

 

Київ, 30 грудня 2013 р. 

Шановна Раїсо Василівно! 

Ми, представники пацієнтських та громадських організацій, що підписалися нижче, 

висловлюємо своє глибоке обурення відвертим ігноруванням численних прохань 

громадськості щодо залучення представників пацієнтських організацій до тендерного 

процесу Міністерства охорони здоров’я  на 2014 рік. 

Як нам стало відомо, до підготовленого проекту Наказу МОЗ зі складу комісій, які формують 

списки препаратів для закупівлі (з розробки вихідних даних), не включено представників 

пацієнтських організацій. Мова йде як про захворювання, на які виділяється найбільше 

державних коштів: соціально-небезпечні, такі як ВІЛ/СНІД, туберкульоз, вірусні гепатити і 

онкологічні, онкогематологічні, а також про рідкісні дитячі захворювання (муковісцидоз, 

фенілкетонурію). 

Протягом кількох останніх років пацієнти, які мають достатній експертний рівень у таких 

нозологіях, як ВІЛ/СНІД, туберкульоз, гепатити, онкологічні захворювання, муковісцидоз та 

інші, намагаються повноцінно брати участь у тендерних процесах МОЗ України, 

висловлювати власну позицію і таким чином сприяють закупівлі найкращих препаратів, з 

точки зору ефективності, безпечності та якості. Завдяки такому громадському контролю у 

сфері ВІЛ/СНІДу, протягом декількох років спостерігається позитивна динаміка до 

зниження закупівельних цін.   

12 грудня 2012 року між громадськими організаціями та Міністерством охорони здоров’я 

було підписано Резолюцію, першим пунктом якої було включення представників 

громадських, пацієнтських та міжнародних організацій до комісій та груп МОЗ України, які 

здійснюють закупівлю медикаментів. Ця Резолюція заклала підвалини прозорої та 

продуктивної співпраці МОЗу та громадянського суспільства у сфері моніторингу над 

закупівлями препаратів. На превеликий жаль, позиція, яку демонструє МОЗ сьогодні – це 

крок назад і нівелювання попередніх домовленостей 

Не включення представників громадськості до тендерних процедур МОЗу свідчить про 

бажання Міністерства охорони здоров’я провести тендери не прозоро, максимально 

узурпувати процес державних закупівель, зробити його закритим  і тому зручним для 

корупційних маніпуляцій, а також відмовитись від співпраці з громадськістю. Такий стан 

справ загрожує тим, що будуть закуплені препарати за завищеними цінами, що позбавить  



пацієнтів можливості отримати більше ліків та препарати з низькою ефективністю, як це 

неодноразово відбувалося у тих захворюваннях, де немає пацієнтського контролю.  

Ми, що нижче підписалися, наполягаємо на недопущенні такої ситуації та 

знаючи про те, що засідання деяких груп призначені на 2 – 4 січня, вимагаємо 

терміново включити представників пацієнтських організацій, як до складу 

номенклатурних комісій, так і до складу груп  профільного супроводу 

державних закупівель. 

Наполегливо просимо не ігнорувати колективну думку нижче переліченої коаліції 

пацієнтських та громадських організацій, задля уникнення пацієнтсько-громадського 

спротиву. 

 

Додатки:  

Додаток 1: Резолюція, підписана між Міністерством охорони здоров’я та пацієнтськими 

організаціями від 12.12.2012. 

Додаток 2: Перелік копій листів, надісланих раніше до Міністерства охорони здоров’я із 

проханням включити представників пацієнтських та громадських організацій до тендерного 

процесу. 

Додаток 3: Перелік представників громадськості, яких ми наполягаємо включити до 

тендерного процесу 2014 року. 

 

З повагою, 

Дмитро Шерембей, 

Голова пацієнтської організації ЮКАБ    

Ганна Гопко, 

В.о. Голови Опікунської Ради ОХМАТДИТу, координатор кампанії 

«Наші діти»   

Віталій Шабунін, 

Голова ГО «Центр протидії корупції»    

Володимир Жовтяк, 

Голова Координаційної  Ради ВБО «Всеукраїнська Мережа ЛЖВ»  

Олена Кучерук, 

В.о. директора програми «Громадське здоров’я»        

МФ «Відродження»  

Ольга Гаврилова,     



Голова Правління ГО «Зупинимо гепатит» 

Марія Адамчук,  

Президент БО «Стоп рак»                                 

Ірина Гавришева,  

Голова Правління БФ «Щаслива дитина»      

Наталія Тимощук, 

Голова Правління    

БО «Об’єднання батьків дітей, хворих фенілкетонурією «Покоління» 

Марія Шевченко, 

Заступник директора 

БФ «Відкриті долоні»  

 

 


