
 

 

Позиція БФ «Пацієнти України» щодо проекту постанови 

«Деякі питання державного регулювання цін на лікарські 

засоби», розміщеної на сайті МОЗ України 

 

03 квітня 2015 року Міністерством охорони здоров’я України було 
оприлюднено для громадського обговорення проект постанови Кабінету Міністрів 
України «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби» 
(http://www.moz.gov.ua/ua/portal/Pro_20150403_0.html), який містить 
Національний перелік основних лікарських засобів, що має бути затверджений цією 
постановою. 

Згідно з п. 2 проекту постанови,  лікарські засоби, включені до 
Національного переліку основних лікарських засобів, будуть 
закуповуватися повністю або частково за рахунок коштів державного та 
місцевих бюджетів, а відповідно – саме від цього переліку залежать 
тисячі життів українців, які отримують життєво необхідне лікування з 
рук держави. 

Саме тому наш фонд ретельно вивчив текст проекту постанови та зібрав 
відгуки представників пацієнтських організацій стосовно переліку лікарських 
засобів, які містяться у проекті Національного переліку основних лікарських 
засобів.На основі цього аналізу БФ «Пацієнти України» заявляє наступне: 

1. Процес розробки Положення про Національний перелік 
основних лікарських засобів та власне Національного переліку основних 
лікарських засобів відбувався непрозоро, процедура розробки життєво 
важливого для пацієнтів України документу залишається закритою,  оскільки 
ані національні фахівці, ані практикуючі лікарі, ані організації пацієнтів не 
були долучені до процесу.Відповідно, їхня точка зору не врахована.  

2. За основу запропонованого МОЗ проекту Національного переліку 
основних лікарських засобів взято 18-те видання Примірного переліку 
основних лікарських засобів ВООЗ 
(http://www.who.int/selection_medicines/list/ru/), який не було адаптовано до 
реалій України, про що свідчить значна кількість препаратів для лікування 
«екзотичних» хвороб (до 12 засобів для лікування малярії),окремого розділу 
щодо препаратів для лікування африканського та американського 
трипаносомозу, а також розділу з лікуванняафриканських глистних інвазій. У 
той же час, у проекті Національного переліку основних лікарських засобів 
відсутні препарати для лікування захворювань, для яких діють 
Загальнодержавні програми лікування: онкологія у дорослих, гемофілія у 
дорослих,дитячі рідкісні захворювання, які входять до Конвенції ООН з прав 
дитини (муковісцидоз, гемофілія, вроджені імунодефіцити, ювенільний 
ревматоїдний артрит).  

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/Pro_20150403_0.html
http://www.who.int/selection_medicines/list/ru/


 

3. Згідно з інформацією, зібраною від експертів та пацієнтських 
організацій, проект Національного переліку потребує суттєвого 
доопрацювання та доповнення, оскільки у ньому відсутні життєво необхідні 
ефективні та більш безпечні лікарські засоби, за допомогою яких вже 
здійснюється лікування пацієнтів, у тому числі за рахунок державного та 
місцевих бюджетів.Більше того, у проекті Національного переліку зазначено 
застарілі препарати, які внаслідок своєї високої токсичності не рекомендовані 
ВООЗ і від використання яких Україна раніше відмовилась. Важливо 
зазначити, що проект Національного переліку на жаль, абсолютно не враховує 
галузеві стандарти у сфері охорони здоров’я та клінічні протоколи лікування, 
що у свою чергу, позбавляє можливості пацієнтів отримати навіть мінімально 
необхідний доступ до лікування. 

4. Даною постановою відкриваються широкі можливості для 
непрозорих рішень та маніпуляцій використання Національного переліку 
лікарських засобів. Адже пунктом 1 постанови затверджується Національний 
перелік основних лікарських засобів, а пунктом 5 затверджується  Положення 
про Національний перелік основних лікарських засобів. Оскільки Положення 
про Національний перелік основних лікарських засобів  затверджує мету, 
призначення та змістовне наповнення вказаного Переліку, то логічним було б 
в першу чергузатвердити Положення про Національний перелік основних 
лікарських засобів, а не навпаки.  

 
З огляду на вищеперелічені факти, вимагаємо скасування проекту 

постанови Кабінету Міністрів України “Деякі питання державного 
регулювання цін на лікарські засоби” та організації прозорого процесу 
розробки Національного Переліку основних лікарських засобів із 
залученням всіх зацікавлених сторін. Вважаємо публікацію постанови 
такої якості та у такий спосіб на офіційному сайті Міністерства охорони 
здоров’я непрофесійною та такою, що не відповідає європейським 
цінностям. 

 

 


