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Понад 28 тисяч пацієнтів буде додатково проліковано від
туберкульозу за рахунок економії на міжнародних закупівлях
У 2015 році бюджет на закупівлю ліків від туберкульозу був
скорочений приблизно на 3 млн доларів у порівнянні з бюджетом 2014
го року. Кількість пацієнтів, яких потрібно пролікувати, навпаки зросла. В таких умовах міжнародним організаціям вдалося не лише
закупити необхідну кількість ліків за менші гроші, але й ще - зекономити
1 мільйон доларів. Тепер, за рахунок економії, додатково лікування
отримають понад 28 000 пацієнтів з чутливим туберкульозом.
В цілому, якщо порівняти закупівельні ціни МОЗ 2014 року та
сьогоднішні ціни ПРООН на ці ж препарати, то держава зекономила
б близько 7 мільйонів 476 тисяч доларів.
Такі розрахунки наводить громадська організація «Пацієнти
України» (див. інфографіку).
На закупівлю препаратів проти туберкульозу для держпрограм з
охорони здоров’я у 2015 році МОЗ виділив 9 017 693,69 доларів - ці
кошти покривали реальну потребу в ліках лише на 30 %, відповідно до
розрахунків Українського центру контролю за соціально небезпечними
хворобами.
У лютому поточного року ПРООН підписала контракти із 7
компаніями на закупівлю 18 протитуберкульозних препаратів. Загальна
вартість договорів — 6 720 427 доларів. За результатами торгів ПРООН

вдалося закупити всі замовлені МОЗ протитуберкульозні лікарські
засоби, окрім препарату Моксифлоксацин, за яким переговори щодо
закупівлі ще тривають. Більшість препаратів, які закуплені ПРООН
виявилися дешевшими від цін, за якими МОЗ закуповував препарати у
2014 році. Загалом, з 18 препаратів 17 закуплено за нижчими цінами.
Таким чином вдалося додатково заощадити до 1 млн дол. США.
«Те, за що боролися тисячі пацієнтів, дало перші результати.
Міжнародні організації виправдали наші очікування: ліки закуплено
значно дешевше. Раніше все було навпаки: кількість пацієнтів, для
яких можна закупити ліки, постійно скорочували, щоб влізти в
мізерний бюджет. Цього року ситуація унікальна: держава закупила
заявлену кількість ліків і у них ще залишилися додатковий мільйон на
ліки. Нарешті кошти державного бюджету України перестали
осідати в кишенях чиновників і почали працювати на пацієнтів», -

зазначає Ольга Стефанишина,
«Пацієнти України».
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За даними Українського центру контролю за соціально
небезпечними хворобами, орієнтовна вартість курсу лікування одного
хворого на чутливий туберкульоз складає 776, 76 грн (за цінами 2015
року), а орієнтовна середня вартість курсу лікування одного хворого на
мультирезистентний туберкульоз – 33 304,74 грн.
На заощаджені кошти - 1 млн доларів - за такою вартістю курсів
можна буде полікувати додатково понад 28 000 хворих на чутливий
туберкульоз або майже 700 - на мультирезистентний.
«Щороку тисячам хворих на туберкульоз просто не вистачає
ліків. Саме тому в Україні поширюється епідемія - все частіше
українці хворіють на мультирезистентну форму цього захворювання.
Я
вражена
результатами
закупівель
ліків
міжнародними
організаціями – зекономити мільйон доларів і закупити за ці кошти
ліки для тисяч тяжкохворих пацієнтів – це те, за що ми боремося уже
багато років», - зазначає Юлія Каланча, менеджер проекту
«Здравохранителі».
Згідно з контрактами, перші ліки будуть поставлені уже в квітні,
решта - до кінця червня цього року. З 18 позицій лише у 2 випадках на
торгах ПРООН перемогли посередники – це український ПрАТ
«Медфармкомцентр» та європейська компанія «Свізера Європа», решта
- вітчизняні та іноземні виробники.
Переможцями тендерів стали чотири українські компанії
(«Медфарком-Центр», ПрАТ «Технолог», Київмедпрепарат, ТОВ «ЮріяФарм», три з яких є вітчизняними виробниками) і три іноземні компанії:
«Люпін», «Маклеодс Фармацевтик» та «Свізера Європа» (2 індійських
виробники та велика дистрибюторська компанія).
Найбільш разюча різниця в цінах на наступні ліки:
Препарат

Ціна
МОЗ
2014
в Ціна UNDP в
доларах мінус податок
доларах

Етамбутол, 2000 мг, амп., 3,19
флак., шприц

2,46

Протіонамід, 250 мг, табл., 0,14
капс., драже

0,07

Натрію аміносаліцилат, 1000 0,23
мг

0,11

Циклосерин, 250 мг., табл., 0,28
капс., драже

0,53

Капреоміцин, 1000 мг амп., 5,92
флак., шприц

2,33

Лінезолід, 600
капс., драже

0,31

мг,

табл., 2,6756

Разом з тим, 1 препарат виявився дорожчим за ціни МОЗ 2014 року:
Препарат
Рифампіцин,
капс., драже

Ціна МОЗ 2014 в доларах Ціна
UNDPв
мінус податок
доларах
150,

табл., 0,02

0,03

Довідково:


27 жовтня 2015 року відбулося підписання Договору між
Міністерством охорони здоров’я України (МОЗ) та Програмою
Розвитку ООН (ПРООН) в Україні щодо закупівлі лікарських
засобів для лікування та діагностику туберкульозу, ВІЛ/СНІДу,
дитячої гемофілії, а також гепатиту "В" і "С".



03.11.2015 року ПРООН отримав транш в сумі 620 070 700
гривень, з яких 200 192 800 гривень передбачалося на закупівлю
саме протитуберкульозних препаратів (в доларовому еквіваленті
на момент перерахунку сума коштів становила 9 017 693,69
доларів).



7 грудня 2015 року ПРООН було опубліковано перше оголошення
на закупівлю протитуберкульозних препаратів.



За результатами торгів ПРООН вдалося закупити всі необхідні
Україні протитуберкульозні лікарські засоби, окрім препарату
Моксифлоксацин, за яким переговори щодо закупівлі ще
тривають. ПРООН закуплено також такі препарати, як Ізоніозид
(таблетки по 100 та 300 мг та рідину для розчину 500 мг), які МОЗ
України взагалі не вдалося закупити у 2014 році.



Окремі протитуберкульозні препарати Закуплені МОЗ у 2014 році
ще досі не поставлені в повному обсязі (Циклосерин,
Капреоміцин).



Для об′єктивного порівняння цін на лікарські засоби
порівнювалися ціни МОЗ у 2014 році в доларовому еквіваленті (по
курсу на міжбанківському валютному ринку за даними НБУ) на
момент подання учасниками цінових пропозицій за вирахуванням
суми податку, адже міжнародні організації не сплачують податків
за ліки, які постачають.
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