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Протягом семи років фонд «Пацієнти України» 
говорив «FUCK CORRUPTION» і кидався у боротьбу 
з корупційними схемами і корумпованими 
чиновниками. Ми стояли під стінами Міністерства 
охорони здоров’я із плакатами, носили труни і хрести, 
надягали зашморги собі на шиї, місяцями стукалися 
в кабінети чиновників з розробленими ідеями 
і концепціями. 

Ми мріяли, що настане день, коли можна буде 
полишити старі інструменти і розбудовувати 
пацієнтську спільноту за європейським зразком — 
надавати експертні рекомендації державі, доносити 
думку пацієнтів за столом переговорів, а не під 
стінами міністерства. 

Сьогодні цей час настав. До міністерства охорони 
здоров’я прийшла команда, яка дослухається до 
думки пацієнтів, і яка запрошує самих пацієнтів, 
активних громадян долучатись до розбудови системи 
охорони здоров’я. Саме тому цьогорічний звіт ми 
називаємо «Час будувати». Ми й далі будемо долати 
корупцію, але разом з тим, будемо будувати нову 
систему охорони здоров’я, в якій не буде місця для 
корупції.

Настав час для реальної роботи по втіленню змін. І ми 
сподіваємось, що разом нам вдасться зробити ці зміни 
незворотними.



Ольгу Стефанишину,
виконавчого директора
фонду «Пацієнти України»,
призначено заступником
міністра охорони здоров’я
з питань євроінтеграції

3



Кілька місяців тому я вперше почула від Уляни Супрун 
пропозицію обійняти посаду заступника міністра. 
Це було щось зі світу фантастики: я, людина, що 
завжди була “по ту сторону барикад”, громадська 
активістка, представник пацієнтської спільноти — 
і раптом заступник міністра. Проте і тоді, і зараз 
я добре розуміла, що ця посада — не подарунок долі, 
а запрошення до тяжкої роботи над змінами 
в системі охорони здоров’я. 

На новій посаді я продовжу розпочате у фонді — 
координуватиму реформу державних закупівель ліків, 
а також виконання Україною зобов’язань в рамках 
Угоди про Асоціаціїю з ЄС.

Я знаю, що зможу допомогти пацієнтам значно 
більше й швидше, маючи офіційні повноваження. Нова 
команда міністерства — це в більшості своїй люди, які 
роками стукалися в усі двері, намагаючись змінити 
систему. Це представники пацієнтських організацій, 
благодійних фондів, люди, які з ніг збивалися, щоб 
знайти гроші на лікування онкохворих діток, чи самі 
розробляли концепцію реформування нашої системи 
охорони здоров’я.

Я вірю в нинішню команду міністерства і рада стати 
її частиною. Можливо колись знову доведеться від-
стоювати права пацієнтів під стінами міністерства. 
Але зараз часи критики змінилися для мене часами 
пропозицій. Бо така позиція міністерства: якщо зна-
єш як треба зробити — візьми і зроби.

Ольга Стефанишина
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Фонд «Пацієнти України» – це перш за все команда людей,   
          яким небайдуже життя і здоров’я інших.
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Ольга Стефанишина
Виконавчий директор

Інна Бойко
Керівник проектів 

та програм

Ольга Демешко
Аналітик. Експерт з питань 

бюджетного фінансування

Євгенія Фердман
Юрист

Вероніка Журавська
Асистент з координації 

проектів

Анастасія Назарова
Головний бухгалтер

Лариса Луценко
Бухгалтер

Світлана Бубенчикова
Менеджер по роботі 

з пацієнтами

Вікторія Кузнєцова
Менеджер по роботі 

з пацієнтами

Марина Карпова
Офіс-менеджер

Аліна Шматько
Аналітик

Ольга Пришко 

Менеджер з комунікацій
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32 члени

Потужна пацієнтська спільнота

Підтримка 120 громадських організацій

Ми — це:

Наша робота — відстоювати 
права пацієнтів на якісне 
лікування у трьох аспектах:

Адвокація державних гарантій на лікування

Контроль використання державних коштів на ліки

Зниження цін на ліки для  українців
66



ЛІКУВАННЯ 

ДОСТУПНЕ

ДЛЯ ВСІХ

Наша місія 
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Долучилися до адвокації законопроектів №6327, 
№6604, покликаних реформувати систему охорони 
здоров’я в Україні

Не допущено дискредитацію закону про державні 
закупівлі ліків міжнародними спеціалізованими 
організаціями

Розроблено правки до підзаконних актів для запуску 
системи спрощеної реєстрації ліків з країн ЄС, США, 
Канади, Японії та інших розвинених країн

Розширено платформу Є-ліки

Головні здобутки

∙

∙

∙

∙
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Проблема

1 600 українців 

помирає щодня через корумповану та неефективно 
організовану систему охорони здоров’я.

97% українців змушені платити за своє лікування

56% українців не звертаються по допомогу до лікаря 
через зависоку вартість медичних послуг та недовіру 
до медицини.

Держава неефективно розподіляє кошти на охорону 
здоров’я. Як наслідок, медичні установи знаходяться 
у критичному стані, лікарі отримують низькі заробітні 
плати, пацієнти вимушені платити за все.

72% українців вимагають змін.

Рішення

МОЗ розробив, Кабмін затвердив, а Верховна Рада 
має ухвалити законопроекти №6327, 6604 — медичну 
реформу, котра змінить модель фінансування охорони 
здоров’я.

Боротьба за медичну реформу
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Як це було
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Вимога внести законопроекти на порядок денний 
та проголосувати за них.

Акція «Пакунки життя». Депутатам та президенту по-
дарували пакунки з речами, які для кожного пацієнта 
символізують життя, — знеболювальне, вакцини, сте-
тоскопи, дефібрилятори, крапельниці та дитячі речі. 
Таким чином пацієнти вимагали у народних депутатів 
обрати життя — та проголосувати за 
пакет законопроектів з реформи охорони здоров’я.

Акція-виставка у стінах Верховної Ради України 
«Сучасна українська медицина».  Депутати не ліку-
ються у вітчизняних лікарнях, тож їм продемонстру-
вали як виглядає медицина по-українськи.

Акція «Година смерті». У 50 містах України сотні укра-
їнців вийшли на вуличні акції з вимогою підтримати 
медичну реформу. Аби привернути увагу народних 
обранців, представники пацієнтських організацій та 
активісти обводили крейдою силуети людей, накри-
ті простирадлами, що лежали на землі. Таким чином 
учасники всеукраїнської акції нагадали, що від різних 
захворювань в Україні щогодини помирає 67 людей.

Фонд «Пацієнти України» ініціює відкритий лист 
громадських організацій до представників парла-
ментських комітетів із проханням підтримати медич-
ну реформу.

Акція «Пам’ятник жертвам медичного популізму». 
Символічні хрести із розіп’ятими на них футболками 
з іменами померлих людей, які так і не дочекалися 
лікування, з’явились під час громадської акції під сті-
нами Парламенту. У такий спосіб пацієнти вимагали 
від депутатів Верховної Ради проголосувати за зако-
нопроекти з медичної реформи до 14 липня, тобто до 
парламентських канікул.



Як це було
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Комітет охорони здоров’я ВРУ вніс правки до зако-
нопроекту, що руйнують саму ідею змін. «Пацієнти 
України» ініціювали обговорення правок із журналіс-
тами «Не дайте парламентському комітету зробити 
косметичну реформу». Медіа надали широкого роз-
голосу тим наслідкам, які потягне за собою прийняття 
правок.

Законопроект проходить перше читання. Депутати 
відкладають друге читання і йдуть на канікули.

Акція «Невідкладна медична реформа», покликана 
нагадати депутатам, що український народ чекає на 
зміни і готовий докладати зусиль для їх впроваджен-
ня. У ході акції лікар-педіатр Олег Скавиш зубами 
протягнув двотонний реанімобіль на 25 метрів. Реа-
німобіль символізував пакет законопроектів, необхід-
них для реалізації медичної реформи.

Результат

Завдяки спільним зусиллям Уряду, громадськості та 
активних народних депутатів 17 листопада 2017 року 
законопроект №6327 приймають у другому читанні.



Акція «Пакунки життя» 
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Акція «Година смерті» 
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Акція «Памятник жертвам медпопулізму»
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Акція «Невідкладна медреформа»
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Я підтримую медичну реформу, тому 
що розумію, які покращення вона 
принесе для мене, як для лікаря, і для 
моїх пацієнтів, для мам з діточками, 
що звертаються до мене по допомогу. 
Ми усі заслуговуємо на кращу медицину 
і чекаємо на зміни.

Олег Скавиш, лікар-педіатр

«
»



Підтримка державних закупівель ліків 

Шлях вирішення

Фонд «Пацієнти України» надає своїх фахівців  для 
допомоги МОЗу в організації процесу закупівель на 
волонтерських засадах:

підтримка та прискорення комунікації між міжнарод-
ними організаціями та Міністерством;

технічна підтримка в підготовці робочих зустрічей 
з питань супроводу державних закупівель;

підготовка нормативних документів та прискорення 
їх погоджень Міністерством юстиції, Міністерством 
фінансів, Кабінетом Міністрів України (постанови про 
перелік ліків, перерозподіл коштів);

аналіз закупівельного процесу, розробка та впровад-
ження пропозицій щодо його оптимізації;
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Міністерству охорони здоров`я не вистачає людських ресурсів для організації процесу 
закупівель з боку міністерства. Противники закону про закупівлі ліків міжнародними 
організаціями намагаються маніпулювати ситуацією та дискредитувати закон. 

Надати Міністерству охорони здоров`я технічну підтримку з оптимізації процесу 
закупівель ліків та медичних виробів з залученням міжнародних спеціалізованих 
організацій, зробити інформацію про хід закупівель більш доступною широкому загалу.

Проблема 

Рішення 



підготовка аналітичних довідок щодо результатів 
закупівель на запити Комітету ВРУ, Кабінету Міністрів 
України;

аналіз зауважень Рахункової палати, підготовка 
пропозицій щодо їх усунення;

автоматизація збору даних щодо стану закупівель 
та поставок ліків за кошти 2016 та 2017 років;

участь в аналізі існуючих електронних систем 
управління запасами лікарських засобів та пропозиції 
щодо впровадження оптимальної системи;

розробка інструменту для економічного 
обґрунтування змін до номенклатури лікарських 
засобів на 2018 рік;

участь в оптимізації процесу визначення обсягів 
потреби у ліках та медвиробах (доопрацювання 
зведених заявок регіонів);

розробка методики відбору міжнародних 
спеціалізованих організацій та внесення змін 
у відповідні нормативні документи.

Фонд розробляє інформаційні таблиці для 
оприлюднення в режимі реального часу даних про хід 
закупівель (стан та обсяги поставок).

Фонд ініціює включення представників пацієнтської 
спільноти до робочих груп по визначенню 
номенклатур лікарських засобів та медичних виробів, 
за якими здійснюються державні закупівлі.

Ініціює та бере участь у створенні окремої структури 
для професійної технічної підтримки процесу 
закупівель — Секретаріату.
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Рахункова палата підтвердила економічну 
ефективність закупівель через спеціалізовані 
міжнародні організації. За даними аудиторів, 
міжнародні організації заощадили до 39% 
бюджетних коштів, виділених на закупівлі ліків. 

Обсяги додатково закуплених ліків — до 67,8% від 
замовленої кількості.

За деякими напрямами вдалося забезпечити 
100% потребу у лікуванні (мукополісахаридоз, 
орфанні метаболічні захворювання).

Хворі на рак крові, що лікуються препаратом 
Іматиніб вперше забезпечені на 100% Rh
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Результат

Процес закупівель пришвидшено в 3 рази 
за 3 місяці. Вперше за три роки процес закупівель 
почався вчасно. Номенклатури на 2018 рік почали 
формуватися ще у грудні 2017 року.



Це вперше держава закупила ліки на 
100% від потреби для групи онкохворих 
дорослих пацієнтів. І це справді перемога.

Я пам’ятаю, як мене шокувала вартість 
лікування, коли я дізнався про свій 
діагноз — хронічний мієлоїдний лейкоз. 
І я радий, що з того часу ми зробили 
значний крок уперед, і що тепер 
держава може забезпечити лікуванням 
більше пацієнтів. Для багатьох — 
це шанс на життя.

Rh

«

»

Іван Зеленський, 
директор Благодійного Фонду «Крапля крові»
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Проведення круглих столів та зустрічей за участі 
представників міністерства, Адміністрації Прези-
дента, Державного експертного центру, бізнес-
асоціацій (Американська торговельна палата 
в Україні, Європейська бізнес асоціація) для 
формулювання оптимальної регуляторної бази.

Проведення публічної презентації оновленої регуля-
торної бази за участі ЗМІ для привернення уваги 
потенційних заявників.

У 2016 році було прийнято Закон, котрий дозволяє за спрощеною процедурою  
реєструвати препарати, що пройшли всі етапи перевірки якості в країнах з жорсткими 
регуляторними вимогами (Європейський Союз (централізована процедура), Швейцарія, 
Японія, США, Австралія, Канада). Проте за 1,5 роки дії закону було зареєстровано лише 
один препарат. Фактично, через супротив деяких чиновників та несприйняття змін закон 
не запрацював.  

Доопрацювати підзаконну базу, якою регулюється процес спрощеної реєстрації, та знай-
ти консенсус із чиновниками, що гальмують дію закону.

Спрощена реєстрація лікарських засобів

Результат
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Проблема 

Шлях рішення 

Рішення 

Процес пішов: за перший місяць після оприлюднення 
нової підзаконної бази зареєстровано два нових 
препарати. 
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Брифінг-презентація оновленої регуляторної бази



  

Платформа Є-ліки
Фонд продовжує розвивати платформу, створену для перевірки наявності 
в медичних закладах ліків, закуплених за кошти державного бюджету

Кількість підключених областей зросла з 4 до 16

Кількість підключених лікарень зросла зі 106 до 862

Кількість відвідувань 12 000 унікальних відвідувачів 
на місяць

Створено мобільний додаток для оперативного 
доступу до платформи

∙
∙
∙
∙
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Коли я прийшла з дитиною робити 
щеплення, у поліклініці сказали: «Вакцин 
немає». Я зайшла на сайт eliky.in.ua 
Виявилось, що насправді вакцини 
були. Я показала лікарю результат 
своєї перевірки. Тепер моя дитина 
провакцинована. Відстоюйте право 
на безкоштовні щеплення для дітей
у своїх поліклініках.

Ольга, Рівненська область

«

»
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Якісна частина дослідження 

Соціологічне дослідження 
«(Без)коштовна медицина»

Номінально медицина в Україні безкоштовна. Проте 
по факту кожен пацієнт платить за своє лікування. 
Система забезпечення населення України лікарсь-
кими засобами нагально потребувала реформи. Для 
того, щоб довести це, фонд «Пацієнти України» 
ініціював дослідження «(Без)коштовна медицина». 

проаналізувати витрати українських родин на ліки, 
доступність лікування та ставлення пацієнтів до 
існуючої політики забезпечення медпрепаратами;

розробити рекомендації щодо покращення доступу 
до ліків.

Цілі дослідження:

∙

∙

61 інтерв’ю з пацієнтами і лікарями

20 фокус-групових дискусії

191 учасник фокус-груп

10 населених пунктів
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2 040 опитаних

110 населених пунктів України

Кількісне дослідження

Результати дослідження

94% вважають високу вартість  головною 
проблемою медицини

97% платили за своє лікування
 
69% вдавались до самолікування

54% не звертаються до лікаря у разі хвороби

43% хворих довелося позичати кошти на лікування 
або продавати коштовні речі, майно пацієнти 
щорічно витрачають понад 3 млрд грн на препарати, 
без яких можна було б обійтися.

Цим дослідженням ми хотіли не лише продемонст-
рувати проблеми українських пацієнтів, а й «озброїти 
даними» уряд України. Його результати призначені 
для інформування, використання при впровадженні 
реформ, спрямованих на вирішення проблем 
кожного окремого пацієнта і, таким чином, населення 
в цілому. Адже реформа системи охорони здоров’я 
є пріоритетною для України.
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Розбудова пацієнтської спільноти

Фонд «Пацієнти України» допомагає своїм організа-
ціям-членам розбудовувати спроможність та сприяє 
їх участі у нових проектах. За 2017 рік члени фонду 
розпочали низку нових проектів. 

Три організації-члени БФ «Пацієнти України» 
долучились до проекту громадського моніторингу 
доставки, наявності та використання лікарських 
засобів на місцевому рівні. Основною метою такого 
моніторингу є отримання даних щодо строків та 
обсягів поставки закуплених за кошти державного 
бюджету лікарських засобів до складів і лікарень 
у регіонах та збір інформації про доступність таких 
ліків для пацієнтів.

Львівська область — Громадська організація 
«Іскра Надії»;

Полтавська область — Благодійний Фонд Пацієнтів 
«Крапля крові»;

Черкаська область — БО «Всеукраїнська Мережа 
людей, які живуть з ВІЛ/СНІД».

∙
∙
∙

ГО «Радість руху» цього року виграли свій перший 
грант у МБФ «Відродження». Тепер Тетяна Барлас 
разом з командою реалізуватиме проект, головною 
метою якого є моніторинг забезпечення ліками до-
рослих та дітей, хворих на ЮРА.
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Фонд «Пацієнти України» протягом року надає осо-
бисті консультації пацієнтам щодо доступу до лікуван-
ня. Протягом 2017 року через офіційний сайт, сторінку 
у мережі Фейсбук та телефонну лінію фонду було на-
дано близько 2 600 консультацій. 
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У лікар-
ні Ігорю від-
мовили у безкош-
товному лікуванні 
від гепатиту С, і він 
вирішив шукати 
більше інформації 
про можливі шляхи 
лікування. Спілкую-
чись з лікарями 
Ігоря, наші коле-
ги стикнулися
з байдужістю 
та  з’ясували, 
що голов-
ною “причи-
ною” для 
відмови у ліку-
ванні став под-
війний діагноз Ігоря: 
ВІЛ/Гепатит С. Мовляв,  містечко 
в них маленьке і як лікувати таких 
пацієнтів фахівці  не знають.
Спеціалісти фонду «Пацієнти України»  супро-
воджували Ігоря від самого початку і до моменту 
видачі лікування:  вели перемовини з лікарями, 
консультували при написанні заяв та  врешті-решт, 
довели інформацію про цей випадок одному 
із заступників міністра.
Цього разу, нам вкотре вдалося вибороти лікування 
для пацієнта, але ми сподіваємось на наближення 
часів, коли лікування стане доступним для всіх! 

Ігор, Донецька область
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До нас 
звернулась 
Оксана із неве-
ликого містечка 
на Донеччині. Її 
мамі діагностували 
гепатит С. В лікарні 
Оксані у безкош-
товному лікуванні 
відмовили, мовляв, 
препаратів закуп-
лених за держав-
ний кошт немає. 
І, як це зазвичай 
буває, відправили 
Оксану купувати 
ліки за власний 
кошт. Замість того, щоб 
одразу піти в аптеку, Оксана 
спробувала захистити свої права і звер-
нутись до нашої організації. Наша команда 
порадила Оксані написати інформаційний запит 
про наявність необхідних ліків у лікарні. 
Результати не змусили себе чекати. Не минуло 
й тижня, як налякана такою «професійною» 
поведінкою Оксани, лікар повідомила, що всі приз-
начені пацієнтці препарати є в лікарні. 
Ця історія має хороший фінал: сьогодні, як воно і мало 
бути з самого початку, мама Оксани отримує 
гарантоване державою лікування від гепатиту С.

Оксана, Донецька область
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Медіа про нашу діяльність 

Дякуємо за те, що разом з нами
боретеся за життя кожного
пацієнта!
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Фінансовий звіт БФ «Пацієнти України»
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63,2%
13,04%

3,38%

7,65%

12,73%

Отримано коштів (січень-грудень 2017) грн.

USAID
БО “Всеукраїнська мережа ЛЖВ”
МФ “Відродження”
National Endowment for Democracy

Загальна сума отриманих коштів, грн.

2 797 887,37
2 766 696,97
1 707 477,00
1 300 747,98

8 572 809,32
  

∙ ∙∙ ∙

Витрачено коштів (січень-грудень 2017) грн.

Програмні витрати: 
Експертний супровід та команда програмних фахівців 
Програмні заходи: круглі столи, медіа заходи, дослідження, 
графічний дизайн, друк матеріалів  тощо
Проведення навчальних зустрічей, тренінгів, візити 
з обміну досвідом

Адміністративні витрати:
Людські ресурси (включно з податками) 
Офісні витрати: оренда офісу, комунальні послуги, аудит, 
обладнання, банківські витрати  тощо

Загальна сума витрачених коштів, грн.

4 678 225,07
  965 526,19

  
250 296,05  

566 076,21  
942 412,54

7 402 536,06  
  

80%

20%

∙ ∙ ∙
∙ ∙



Наші партнери 

 ВГО Радість руху

триом
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Контакти:
 
01021, Київ, Кловський узвіз, 7, кв. 4
+38 (044) 33-77-238
office@patients.org.ua


