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Корупція в медицині вбиває

1607* українців щодня

 

*Середня кількість українців, які щоденно помирають від СНІДу, туберкульозу, онкології (новоутворень),
 хвороб систем кровообігу, хвороб систем дихання, хвороб органів травлення, за даними
 Державного комітету статистики України за 2012 – 2013 рр. http://uiph.kiev.ua



Благодійний Фонд «Пацієнти України» 
Наша місія: Лікування доступне для всіх!

 Про нас



 Реформа системи охорони 
 здоров’я в Україні 

 
 

Розроблено «Національну стратегію 

здоров’я в Україні на період  

2015 – 2020 років» за ініціативи 

БФ «Пацієнти України».

реформування системи охорони 



 Державні закупівлі ліків 
 та вакцин

Закони № 269 VIII та № 332 VIII ухвалено 

Верховною Радою та підписано 

Президентом України.



 Державний бюджет 
 на лікування

Завдяки адвокаційним зусиллям  

БФ «Пацієнти України» бюджет МОЗ  

на лікування збільшено:  

у 2014 році на 4 млн грн,  

у 2015 році на 2 млрд грн.



 Збільшення бюджету
 МОЗ на лікування

4 098 857 700 грн

2015 р.

2014 р.
2 005 517 300 грн 



 Допомога пацієнтам

БО «Об'єднання батьків дітей, 
хворих на фенілкетонурію «Покоління»



БФ «Діти з гемофілією»

 Допомога пацієнтам



 Доступ до лікування
 гепатиту С

Препарат недоведеної якості та 

ефективності «Альфапег» не допущено 

до участі у державних тендерах.



 Медіа про нашу
 діяльність

Друзі, дякуємо, що пліч-о-пліч з нами боретеся 
за життя кожного українського пацієнта! 

З повагою, БФ «Пацієнти України»!

Підтримка медіа — однин із головних інструментів 
 боротьби із корупцією в медицині!

    Вартість медіа кампаній — 
0 гривень 0 копійок!

Про нашу діяльність 
написали

Про нашу боротьбу 
за якісне і доступне 
лікування розповіли у

TV

NEWS

статей в газетах та 
журналах  та інтернет-ЗМІ

5 042

Охоплення аудиторії, що дізналася про проблеми
із закупівлями ліків за допомогою ЗМІ за період 

січень 2014 – червень 2015 року

33 млн

телевізійних та 
радіоефірах

1 521

ТВ-сюжетах

813 

 



 Фінансовий звіт 
 БФ «Пацієнти України» 
 за період січень 2014 – 
 червень 2015 рр.

 

Витрати на експертів та команду 
програмних фахівців

Проведення зустрічей
та участь у конференціях

Офісні витрати 
та обладнання

Людські ресурси 
(включно з податками)

Програмні витрати (круглі 
столи, медіа заходи, друк 

матеріалів, тощо)

62 
%14 

%

13 
%

8
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Донори БФ «Пацієнти України»

СТВОРЮЮЧИ НОВУ ЯКІСТЬ СТВОРЮЮЧИ НОВУ ЯКІСТВОРЮЮЧИ НОВУ ЯКІСТЬ

Pantone 262 C  Pantone 361 C

 

Pantone CoolGray 10 C 

У 2014 – 2015 роках БФ «Пацієнти України» отримали підтримку на реалізацію 

14 проектів у розмірі 368,5 тис. доларів США. На червень 2015 року використано 

та відзвітовано 229 тис. доларів США, ще 139 тис. доларів США знаходяться 

в процесі реалізації.



4 098 857 700 грн

 Ефективність

1 219 095 грн 
Залучені кошти на адвокацію 
збільшення бюджету МОЗ на 
лікування у 2014 р.

Бюджет МОЗ на 
лікування у 2015 р.



ПОКОЛЕНИЕ
благотворительная организация

больных фенилкетонурией

Відкрите серце ВГО Радість руху

З ким ми співпрацюємо

 
  
 
 
Хто ми

CHESNO
HONEST PARLIAMENT

Опікунська рада
дитячої лікарні «Охматдит»

 Партнери


