
 

 

 

16.09.2015                                                                                                                     м. Одеса 

В Одесі оприлюднили переліки ліків, що мають видаватися пацієнтам 

безкоштовно 

Відтепер в Одесі та області кожен пацієнт має змогу ознайомитися з переліком ліків, які 

закуповуються за кошти державного та місцевого бюджетів. Усі вони опубліковані на сайті: 

liky.odesa.ua. Також ці переліки препаратів будуть розміщуватися на вході в реєстраційні та 

приймальні відділення в кожному медичному закладі. Це стало можливим у рамках 

програми реформування системи охорони здоров’я та подолання корупції в медицині в 

Одеській області. Ця програма реалізується Одеською ОДА спільно з БФ «Пацієнти 

України».  

«Більше 50 млрд грн. в Україні витрачається на охорону здоров'я. Усі ці гроші повинні 

трансформуватися в безкоштовні послуги і ліки для українців. Але пацієнт не отримує 

ні одне, ні інше. Конституція в Україні гарантує безкоштовну медичну допомогу. Але 

Конституція порушується! Пацієнти майже ніколи не бачили в цій країні безкоштовних 

ліків. Тому що лікарі перепродували пацієнтам ліки, які закупила держава, – сказав         

Міхеіл Саакашвілі, Голова Одеської ОДА. – Від сьогодні ви, ваші близькі, рідні, друзі 

будете знати, які ліки ви можете отримати від держави у вашій лікарні. Ми 

сподіваємося, що всі міста України повторять наш досвід. І всі пацієнти України будуть 

в таких же чесних стосунках з державою, як в Одеській області». 

Оновлення інформації по залишкам ліків відбуватиметься щотижня, запевняють в Одеській 

обласній державній адміністрації. «Ми починаємо будувати нові чесні взаємини між 

пацієнтом та державою. Одеська область щороку закуповує медикаменти приблизно на 

300 млн гривень. Додатково область отримує ліки по 19-ти державним програмам від 

Міністерства охорони здоров’я, – наголосила Марія Гайдар, заступниця голови 

Одеської ОДА. – Але пацієнти не відчувають цієї допомоги держави. Вони не знають та 

не вірять, що можуть отримувати хоча б частину необхідних препаратів безкоштовно. 

Відтепер це стане можливим», – додала вона. 

Розуміючи, що, скоріш за все, не кожен пенсіонер матиме змогу користуватися онлайн 

ресурсом, керівництво ОДА зобов’язало медичні заклади розміщувати таку інформацію в 

друкованому вигляді біля реєстраційних та приймальних відділень та постійно її 

оновлювати.  

Представники Одеської ОДА та пацієнтських організацій одразу після прес-брифінгу, разом 

з журналістами, вирушили перевіряти наявність переліків препаратів в лікарнях. Вони 

запевнили, що вже найближчим часом буде проведена інформаційна кампанія по 

інформуванню населення щодо можливості отримати ліки безкоштовно в лікарнях.  

«Я як пацієнт маю право знати, на що витрачені гроші, які я плачу в податках. Від мене 

15 років у цій країні приховували цю інформацію. Тепер вона стане публічною, що може 

допомогти дуже багатьом пацієнтам України. Я сподіваюся, що МОЗ візьме приклад з 

Одеської області», – сказав Дмитро Шерембей, голова правління БФ «Пацієнти 

України». 

Представники влади та активісти наголошують, що у разі відмови лікаря видавати 
препарати, які офіційно є на складах медичного закладу, він зобов’язаний буде надати 
письмову відповідь про причину їхньої відсутності. Кожен пацієнт зможе звірити наявність 
цього препарату через сайт, створений Одеським обласним управлінням охорони здоров’я, 

http://liky.odesa.ua/


та у разі неспівпадіння інформації зможе поскаржитися на дії лікаря за телефонами:         
+38 (048) 722-52-00, +38 (048) 728-55-75 та електронною поштою: uoz@odessa.gov.ua. 
 

Активісти впевнені, що такий крок ОДА зменшить витрати на лікування багатьох одеських 

родин.  

 

Контактні особи: 

Прес-служба Одеської ОДА: Юлія Курохтіна: 066 392 97 33, 

yuliyakurokhtina@gmail.com 

Вікторія Сибір: 063 80 56 342, vika.sybir@gmail.com 

Марина Єнжиєвська 067 580 10 12, m.yenzhyevska@prhouse.com.ua 

Олена Романюк: 093 721 08 00, alionka999@gmail.com 
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