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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

«Я не вірю політикам у владі. Я не вірю
посадам — президентам і міністрам.
Я вірю лише в людей, які вже двічі за моєї
пам’яті змінювали історію цієї країни. Я вірю
в пацієнтів — людей, життя яких залежить
від медицини, — які одного разу стрімко
і назавжди змінять систему охорони
здоров’я в Україні. Я вірю, що це відбудеться
дуже скоро і кожна бабуся, вагітна жінка,
бізнесмен і політик будуть отримувати

Ольга
Стефанишина,
Виконавчий директор
БФ «Пацієнти України»

медичні послуги однакової якості. І ті,
хто не можуть за них платити, будуть
забезпечуватися державою на 100%».

«Реформи в медицині потрібні не на
плазмових екранах під час круглих столів
та засідань — реформи потрібні в кожному
кабінеті найвіддаленішої української лікарні,
палаті і поліклініці!»

Дмитро
Шерембей,
Голова правління
БФ «Пацієнти України»
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Благодійний Фонд «Пацієнти України»
Наша місія: Лікування доступне для всіх!

ЗБІЛЬШЕНО БЮДЖЕТ
МОЗ НА ЛІКУВАННЯ НА
2 093 340 400 грн

4 098 857 700 грн
2015 р.

2014 р.
2 005 517 300 грн

Пролобійовано
• Внесення до Коаліційної Угоди та Програми дій Уряду пункту
щодо закупівлі вакцин та спеціальних медичних препаратів
через міжнародні організації системи ООН та інші

Розроблено

Не допущено

• «Національну стратегію реформування

• Препарат недоведеної якості та ефективності до

• Внесення до Програми дій Уряду пункту щодо дерегуляції

системи охорони здоров’я в Україні

участі у конкурсних торгах МОЗ України.

фармацевтичного ринку, суттєве зменшення кількості

на період 2015 – 2020 років».

міжнародні фонди у 2015 році.

ліцензій та дозволів.
• Призначення на посаду Міністра охорони

• Законопроекти № 2150 та № 2151, що

здоров’я жодного з кандидатів, причетних до гучних

• Затвердження Верховною Радою України та підписання

регулюють передачу закупівель

корупційних скандалів.

Президентом України Законів № 269 VIII та № 332 VIII,

ліків та вакцин міжнародним

що регулюють передачу закупівель ліків та вакцин

організаціям.

міжнародним організаціям.
• Закупівлю європейського препарату високої якості
для дітей з діагнозом фенілкетонурія.
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Про нас
БФ «Пацієнти України» — це 30 пацієнтів-активістів з різними захворюваннями.
Вони представляють понад 120 громадських організацій, які працюють
для більш ніж 60 тисяч людей по всій Україні.

11 грудня 2014 року під час щорічних Загальних Зборів Благодійного Фонду «Пацієнти України» до складу
організації увійшло 12 нових членів, що представляють різноманітні важкі захворювання, серед яких гемофілія,
фенілкетонурія, муковісцидоз, дитяча та доросла онкологія, ювенільний ревматоїдний артрит та інші.
Керівним органом БФ «Пацієнти України» є Правління, до складу якого входять пацієнти та активісти з багаторічним
досвідом роботи у відстоюванні прав пацієнтів.
Ми відстоюємо права пацієнтів на якісне лікування в чотирьох аспектах:
• Адвокація державних гарантій на лікування.
• Контроль використання державних коштів на ліки.
• Мобілізація потужного пацієнтського руху в Україні.
• Реформа системи охорони здоров’я в Україні.

«Пацієнти України» — найкращі ліки для хворої системи української охорони здоров’я. Лікування важке, але ефективне. Завдяки таким
організаціям як «Пацієнти України», у самих українських пацієнтів, нарешті, з’явився шанс перейти з категорії пацієнтів в категорію
здорових людей».
Ольга Руднєва,
Виконавчий директор Фонду Олени Пінчук «АНТИСНІД»
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Реформа системи охорони
здоров’я в Україні
До історичних подій зими 2013 – 2014 рр. БФ «Пацієнти України» працював точково. Ми намагались «лікувати»
українську медицину поступово та симптоматично. Проте Євромайдан відкрив вікно для соціального ліфта і створив
реальну можливість побудувати нову систему охорони здоров’я в Україні!

Критерії зараження
Шлях до одужання

Корупція

Неефективна застаріла

Критично низький

Захмарні ціни на

система

рівень довіри до лікарів

«безкоштовну» медицину

БФ «Пацієнти України» спільно з Міністерством охорони здоров’я України, міжнародними та національними
експертами, за участі Світового банку, Бюро ВООЗ в Україні, за підтримки МФ «Відродження» створили
«Національну стратегію реформування системи охорони здоров’я в Україні на період 2015 – 2020 років».

Хронологія подій
24 липня 2014 р. — Стратегічна дорадча група з питань реформування системи охорони здоров’я України затверджена наказом МОЗ України. Для розробки стратегії
відібрані 12 експертів: 7 національних і 5 міжнародних (Естонія, Хорватія, Велика Британія, Грузія, Іспанія). Склад групи: Координаційна рада, Експертна група
та Секретаріат. До Координаційної ради увійшли представники МОЗ, Всеукраїнського Лікарського Товариства, БФ «Пацієнти України», Світового банку, ВООЗ,
Міжнародного фонду «Відродження».
2 грудня 2014 р. — член експертної групи СДГ Олександр Квіташвілі був призначений Міністром охорони здоров’я України.
3 грудня 2015 р. — оприлюднено проект «Національної стратегії реформування системи охорони здоров’я в Україні на період 2015 – 2020 років».
Грудень 2014 – лютий 2015 рр. — публічні обговорення проекту Стратегії у Києві та у чотирьох регіонах (Дніпропетровськ, Вінниця, Львів, Харків). Проект схвалено
Міністром охорони здоров’я Олександром Квіташвілі.
16 січня 2015 р. — проект Стратегії презентовано на Комітеті Верховної Ради України з питань охорони здоров’я.
Листопад – грудень 2014 р. — внесення базових заходів, зазначених в проекті Стратегії, до Коаліційної угоди та Програми діяльності Кабінету міністрів України.
Йдеться про передачу функції державних закупівель від Міністерства охорони здоров’я до міжнародних організацій; створення єдиної трирівневої системи мережі
лікарень, дерегуляцію фармацевтичного ринку.
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Розроблено «Національну стратегію
реформування системи охорони
здоров’я в Україні на період
2015 – 2020 років» за ініціативи
БФ «Пацієнти України».

«Коли я вперше зустрів «Пацієнтів України», вони одразу мені сподобалися. Вони виглядали групкою задиркуватих хлопців та дівчат, які
демонстративно носять кольорові футболки з написом «fuck corruption». Але з часом я почав по-справжньому цінувати їх самовідданість
та боротьбу за реформи. Я радий, що ви є, «Пацієнти України»! Продовжуйте свою добру справу заради кращого майбутнього вашої країни».
Пан Паоло Карло Беллі,
Координатор програм у Секторі людського розвитку
Регіону Європи та Центральної Азії, Світовий банк
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Державні закупівлі ліків та вакцин
Проблема

Рішення

Перемога

ЗАВДАННЯ
Ціни на ліки виросли
забезпечити

вдвічі.

• Круглий стіл з фармкомпаніями за участі Міністра щодо
зменшення цін.

• Підписано меморандум: за умови держзакупівель ціни на ліки
лишаються на рівні 2013 року.

прозорість
тендерного

Червень 2014 року —

• Зустріч з Віце-прем’єр-міністром України.

процесу

тендери на закупівлю

• Озвучення проблеми на Національній раді з питань протидії

ліків на 2014 рік досі не

туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.

оголошено!

• Медіа тиск на відповідальних чиновників МОЗу.

Ціни на деякі ліки на

• Тематична прес-конференція.

державних тендерах

• Відео-звернення пацієнтів до фармацевтичних виробників щодо

завищено на 300%.

• Тендери оголошено.

• Ціни знижено до рівня 2013 року.

зниження цін до рівня 2013 року.
• Тристоронні переговори: МОЗ — пацієнти — фармакомпанії.

Вересень 2014 — 80%
тендерів на закупівлю
ліків провалено.

• Відкрите звернення пацієнтської спільноти до Міністра охорони
здоров’я про негайне проведення тендерних закупівель.

• Розпорядження Прем’єр-міністра України: всі тендери на закупівлю
ліків повинні бути проведені до 21 жовтня 2014.

• Пікет «Черевички» під Кабінетом Міністрів України
Пацієнти та батьки хворих дітей принесли до Кабміну дитячі черевички та сумну
статистику смертей українців без державного лікування. Черевички є символом того,
що Кабмін став тією операційною, за дверима якої вирішуються долі десятків тисяч дітей
та дорослих з важкими захворюваннями.

• Кампанія «Зворотній відлік»
Листівки та великий банер під Кабміном щоранку
нагадували чиновникам про закінчення обіцяного терміну;
Пости та банери «відлік часу» у соцмережах.

21 жовтня 2014 — 75%
тендерів на закупівлю

• «Чорний вівторок» — хвиля масових протестів
пацієнтів у 17 містах України.

• 31 грудня 2014 — МОЗ закупило ліки, освоївши 84% бюджетних
коштів, виділених Міністерству на програми лікування у 2014 році.

ліків все ще не проведено.
Зрив тендерних

• Ініціатива розробки пакету законопроектів №2150 та №2151,

• Закони № 269 VIII та № 332 VIII ухвалено Верховною Радою та

закупівель ліків

що передбачають впровадження нового механізму державних

підписано Президентом України. А отже, ліки для українських

та вакцин у 2014 році.

закупівель ліків та вакцин через міжнародні організації, серед

пацієнтів найближчі 4 роки можуть закуповувати через

яких всі структури ООН, IDA (Нідерланди), Crown Agents

6 міжнародних неприбуткових організацій, що дозволяє:

(Великобританія), Partnership for Supply chain Management (PFSCM)

- подолати корупцію в закупівлях Міністерства охорони здоров’я;
- зекономити близько 40% державних коштів;
- вчасно надати пацієнтам життєво необхідні якісні ліки та вакцини.

(Америка), Global Drug Facility (GDF) (Швейцарія).

10

Закони № 269 VIII та № 332 VIII ухвалено
Верховною Радою та підписано
Президентом України.

«Пацієнти України» є пристрасними захисниками права на здоров’я усіх, хто потребує якісної медичної допомоги. Завдяки їх зусиллям ми
можемо почути думки і потреби людей, які до цього мовчали. Україні пощастило мати таку організацію».
Чарльз Лерман,
Директор відділу програм охорони здоров’я
Представництва USAID в Україні
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Державний бюджет на лікування
Проблема

Рішення

Перемога

ЗАВДАННЯ 1
План скоротити видатки

• Концепція Національної кампанії «Акцизи врятують життя!»:

• Парламент ухвалив Закон про підвищення акцизів на тютюн та

Проадвокатувати

на фінансування

пропозиція до ВРУ підняти акцизи на тютюн та алкоголь, а частину

алкоголь. Втім, ці кошти були спрямовані не лише на медицину

державні гарантії

загальнодержавних

з цих коштів спрямувати на закупівлю життєво необхідних ліків.

і ліки, а й на перекриття дефіциту бюджету за всіма статтями.

на лікування

програм лікування

• Флешмоб (26 березня 2014 р.): більше 100 активістів та пацієнтів

на 2014 рік

на 30%.
NB У Держбюджеті
2014 року передбачені

збільшено на 4 млн грн для лікування маленьких пацієнтів

що ігноруючи цей законопроект, кожен з депутатів щодня ходитиме

з муковісцидозом.

на роботу по тілах українців.
• Звернення до в. о. Президента України, Голови ВРУ О. Турчинова,

видатки у розмірі

Прем’єр-міністра України А. Яценюка від більш як 30 пацієнтських

2 005 517 300 грн,

організацій із вимогою ухвалити зміни до Держбюджету України та

що за розрахунками

перерозподілити частину доходів від акцизів на лікування тяжко

МОЗ складало 29% від
потреби пацієнтів.

• Зусиллями БФ «Пацієнти України» бюджет МОЗ у 2014 році

лягли на площі перед входом до Верховної Ради, як символ того,

хворих, а також скасувати 7%-вий податок на постачання ліків.
• Круглий стіл «Аварійний вихід з медичної кризи в Україні» за
участі Міністра охорони здоров’я, народних депутатів, пацієнтів та
представників різних міністерств та відомств.
• «Лежачий протест» під Міністерством фінансів України. Вимога:
перерозподілити надлишкові кошти у бюджеті на закупівлю
життєво-важливих ліків.

Проблема

Рішення

Перемога

ЗАВДАННЯ 2
Передкризова ситуація з

• Акція протесту «Легше вбивати, ніж лікувати»

Проадвокатувати

фінансуванням закупівель

(23 грудня 2014 р.). Вимога: переглянути бюджет та закласти

державні гарантії

ліків на 2015 рік: до

в ньому 6,8 млрд грн на лікування пацієнтів зі смертельними

на лікування

проекту Бюджету були

на 2015 рік

закладені минулорічні
показники. Більше

Ради України з питань бюджету та Комітету ВР з питань охорони

половини пацієнтів,

здоров’я (24 грудня 2014 р.).

що отримують лікування
від держави, могли
залишитися без ліків.
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хворобами.
• Участь БФ «Пацієнти України» у засіданні Комітету Верховної

• Комітет ВР з питань охорони здоров’я рекомендував Уряду
збільшити видатки МОЗ на ліки до 6,8 млрд грн.
• Зусиллями БФ «Пацієнти України», партнерів та депутатів бюджет
МОЗ на лікування у 2015 році затверджено у розмірі 4 млрд грн,
що на 2 млрд грн більше, ніж у 2014 р.

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.

«Пацієнти України» — чудовий приклад організації громадянського суспільства, яка рухає вперед реформу системи охорони здоров’я України.
Завдяки важкій праці та цілеспрямованості їм вдалося змінити правове поле України, в результаті чого Парламент дозволив міжнародним
організаціям здійснювати закупівлю ліків, які фінансуються державою. Своєю самовідданістю та важкою працею вони уможливлюють зміни,
які так необхідні в системі охорони здоров’я України».
Доктор Доріт Ніцан Калускі,
Глава Бюро ВООЗ в Україні
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Допомога пацієнтам
25 березня 2014 року більше 40 пацієнтських та громадських організацій,
об’єднань та груп підписали Меморандум про співпрацю.

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

Рішення

Перемога

ЗАВДАННЯ
Російський препарат сумнівної якості «Тетрафен»
об’єднати зусилля

не підходив більшості хворим на фенілкетонурію

заради принципової

дітям і викликав страшні побічні ефекти та

та всебічної підтримки

інвалідизацію. Цей препарат закуповували

ініціатив, що мають

протягом 12 років за захмарною ціною.

• Широка адвокаційна та гучна медійна кампанії за
технічної підтримки БФ «Пацієнти України».

• МОЗ розширило перелік препаратів та закупило
для дітей з діагнозом фенілкетонурія європейський
препарат високої якості «ПАМ-1».

на меті покращення
доступу до лікування
українців

ВГО «Асоціація хворих на легеневу гіпертензію»
Проблема

Рішення

Уряд України фактично ігнорує проблеми хворих на

• Акція «Життя у кульку — 3 хвилини життя без

• Привернуто увагу громадськості до цієї гострої

легеневу гіпертензію. Кошти на державні фінансові

подиху» під Кабміном за технічної підтримки

проблеми. Спільні зусилля дали поштовх для

програми забезпечення ліками — відсутні.

БФ «Пацієнти України», а також флешмоб: пацієнти

подальших рішучих дій у боротьбі за право

одягли на голови пакети, символізуючи тим самим,

на доступ до лікування для орфанних хворих.

NB Без лікування пацієнт з легеневою гіпертензію

що людина не може дихати без повітря, так само

живе максимум 3 роки.

як і хворі на легеневу гіпертензію не можуть дихати
без медикаментів. Вимога до уряду: виділити кошти
на фінансування державної програми забезпечення
ліками та лікування хворих з легеневою гіпертензією.
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Перемога

Національний інститут раку
Проблема

Рішення

Ігор Щепотін — одіозний директор Національного

• Медіа- та адвокаційна підтримка лікарів-

Перемога
• Скандального керівника звільнено з посади. МОЗ

інституту раку, керував ключовим державним

активістів з боку БФ «Пацієнти України» та ГО

провело відкритий та прозорий конкурс на цю

органом з лікування онкології 7 років, задіяний

«Центр протидії корупції» задля звільнення з

посаду із залученням представників громадських

в багатьох корупційних скандалах. Кожна з 18

посади директора інституту та привернення уваги

організацій. Новим керівником стала Олена Колеснік,

перевірок демонстрували грубі правопорушення,

правоохоронних органів до корупції в медичному

за яку віддали свої голоси 472 із 688 співробітників

мільйонні переплати на закупівлях ліків та закупівлю

закладі.

Інституту раку.

Рішення

Перемога

непотрібного обладнання.

Пацієнти, що живуть з ВІЛ/СНІД
Проблема
Стало відомо, що в червні 2015 р. близько 30 000

• Всеукраїнська акція протесту «Кладовище

• Привернуто увагу Кабінету Міністрів України до

ВІЛ/СНІД пацієнтів можуть залишитися без ліків

замість ліків» (27 травня 2015 р.), проведена

проблеми. У результаті компанія «Вектор Фарма»

через корупцію.

за ініціативою БФ «Пацієнти України» та ВБО

(перейменовано на «Фіоліс») надала офіційний лист

«Всеукраїнська мережа ЛЖВ». Основний меседж:

Міністерству охорони здоров’я України та

Причина: минулорічне рішення МОЗу та постанова

ймовірне переривання антиретровірусної терапії

ДП «Укрвакцина» щодо готовності поставити

Кабінету Міністрів України № 117: дозвіл

може спричинити розвиток епідемії СНІДу. У Києві

препарати і навіть переглянути ціну на ліки. За цієї

постачальникам ліків отримувати 100% передплату

активісти облаштували символічне кладовище на

умови економія бюджетних коштів може скласти

та постачати препарати протягом 180 днів.

схилі навпроти Кабінету Міністрів України. Громадські

понад півмільйона гривень.

Препарати мала постачати компанія «Вектор Фарма»

активісти, представники пацієнтських організацій та

до кінця 2014 року, станом на початок червня 2015

хворі, що живуть з ВІЛ/СНІД, звернулися до Прем’єр-

ліків не було.

міністра України та Уряду з проханням невідкладно
вплинути на критичну ситуацію.

«Кожен з нас колись був, або колись буде Пацієнтом. І хоча слово «пацієнт» походить від слова «терпеливий» — у «Пацієнтів України» оцей
український безмежний мовчазний терпець вже урвався, і вони не хочуть миритися зі свавіллям влади, корупцією і брехнею в суспільстві. Я
хочу побажати всім нам, майбутнім або минулим пацієнтам, об’єднатися навколо чудової ініціативи і разом будувати не тільки нову систему
охорони здоров’я, а і нову країну, в якій кожен буде отримувати і цікаву роботу, і можливість самореалізації, і професійну своєчасну медичну
допомогу, і соціальний захист!»
Богомолець Ольга Вадимівна,
громадський діяч, Заслужений лікар України, доктор медичних наук, народний депутат
України, голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я, радник Президента України
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Доступ до лікування гепатиту С
Україна належить до регіонів з високою розповсюдженістю гепатиту В і С.
Близько 8% населення інфіковано вірусними гепатитами. Гепатит С — найпоширеніша
епідемія в Україні. Головна небезпека: інфікуватися можливо в лікарні під час маніпуляцій
з кров’ю, у стоматолога і навіть у манікюрному салоні.

Проблема
Якісне та інноваційне

Рішення
• Акція протесту пацієнтів під час ХХ Міжнародної конференції по

Перемога
• Було обговорено можливість МОЗ отримати спеціальну ціну на

лікування гепатиту

боротьбі з ВІЛ/СНІДом проти астрономічної вартості інноваційного

новітній препарат «Софосбувір» для закупівлі на кошти Державного

С недоступне для

препарату для лікування гепатиту С.

бюджету. Вперше в Україні з’явилась можливість отримати

українців.

• Переговори з компанією-виробником інноваційного препарату для

найсучасніше лікування вірусного гепатиту С.

лікування гепатиту С на засіданні Консультативної ради спільноти
Східної Європи та Центральної Азії (Східноєвропейського та
Центральноазійського КАБу).
• Тристоронні перемовини між МОЗ, пацієнтами і компанієювиробником інноваційного препарату для лікування гепатиту С.
На українському ринку

• Кампанія із недопущення закупівлі державним коштом препарату

присутні препарати

сумнівної якості для лікування гепатиту С — «Альфапег»,

ТОВ «Валартін Фарма» не брало участі у тендерах Міністерства

сумнівної якості, які

виробництва ТОВ «Валартін Фарма». Фармкомпанія подала низку

охорони здоров’я.

можуть нанести шкоду

позовів проти активістів, з-поміж інших і проти Дмитра Шерембея,

хворому.

голови БФ «Пацієнти України».
• Рішенням суду Дмитра Шерембея визнано невинним у
звинуваченнях фармацевтів.
• Підтримка міжнародної спільноти: лист, адресований Прем’єрміністру України А. Яценюку, від Міжнародної організації Treatment
Action Group (TAG) з висловленням глибокої стурбованості
ситуацією з препаратом «Альфапег» ТОВ «ВалартінФарма».
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• Препарат «Альфапег» заборонено наказом № 914 МОЗ України.

Препарат недоведеної якості та
ефективності «Альфапег» не допущено
до участі у державних тендерах.

«Я був свідком того, як «Пацієнти України» перетворювалися з невеличкої громадської організації у потужного національного лідера, що
бореться за справжні реформи заради українських пацієнтів. Їхня самовідданість принесла багато позитивних змін та ініціатив у сфері
боротьби проти ВІЛ/СНІДу та інших захворювань. І я впевнений, що в майбутньому їх буде значно більше».
Яцек Тишко,
Директор ЮНЕЙДС в Україні
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Наші члени

«Тренінги «Пацієнтів України» допомогли мені
стати активним та корисним членом робочих
груп МОЗ по закупівлям ліків. В результаті наша
номенклатура розширена, і ми контролюємо
якість препаратів для дітей з аутизмом, епілепсією і
синдромом дефіциту уваги та гіперактивності».

Евгенія Паничевська,
Голова БФ «Асоціація батьків дітей з аутизмом»

«Талановита, смілива та щира серцем
команда «Пацієнтів України» зробила для хворих
українців більше, ніж деякі чиновники, які при
владі десятиріччями. Завдяки професійній роботі
«Пацієнтів» та активній адвокації прав багато українців
сьогодні живуть і отримують життєво необхідне
лікування. Дякуємо!»

Лариса Рибченко,
Директор Фонду допомоги дітям

«Співпраця з командою БФ «Пацієнти України» —
постійне джерело натхнення прагнути неможливого
і інструментів як того досягати; завдяки всебічній
підтримці маленькі пацієнтські спільноти отримують
реальну можливість захисту своїх прав. Дякуємо!»

Марія Айлен,
Директор БФ «Відкриті долоні»

із синдромом аутизму
«Дитина з майбутнім»

«Пацієнти
України»
надихають.
Коли
опускаються руки і хочеться все покинути,
згадую яку титанічну роботу виконують «Пацієнти»
з дня на день, їх цілеспрямованість, сміливість і
рішучість. Тоді розумієш, що не маєш права підвести
цих людей, знову з’являються сили та віра у те, що
наша ціль — досяжна!»

Ніна Астафорова-Яценко,
представник БФ «Діти з гемофілією»
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«БФ «Пацієнти України» — це вістря списа всіх
пацієнтських організацій в Україні! І це вістря
створене із харизматичного лідера та гарних дівчат!»

«Пацієнти України» постійно підтримують
пацієнтську спільноту з генетичним захворюванням
— фенілкетонурія — у відстоюванні прав належного
лікування пацієнтів з цим діагнозом. Від імені всіх членів
нашої організації дякуємо тим, хто не залишається
байдужим до проблем інших пацієнтів!»

Іван Зеленський,
Директор БФП «Крапля крові»

Наталя Тимощук,
Президент БО «ОБДХФ «Покоління»

«Шановні колеги БФ «Пацієнти України»!
Ваша рутинна повсякденна справа дуже
важлива для нашої організації. Ми піклуємося
онкологією дорослою і стикаємося з проблемами,
які не чужі в інших нозологіях. Тому, комунікація
з іншими організаціями та представниками
влади — це запорука успіху у вирішенні завдань».

«Пацієнти України» — осиковий кіл в грудях
Корупційного Монстра бюрократичних нетрів
Міністерства охорони здоров’я України. Невідворотній
і остаточний!»

Олег Мартинюк,
Тетяна Леман,

Голова ТОГО ХВГ С «IскраНадii»

Голова правління ГО «Українська федерація
боротьби проти раку»

«Внесок команди БФ «Пацієнти України» в українську систему охорони здоров’я за декілька років свого існування вже відчули пацієнти України.
Важливі їхні ініціативи в напрямку системних змін щодо закупівлі ліків, забезпечення прозорості державних тендерів, що часто замість
підтримки наштовхується на супротив чиновників МОЗ. Такі реформаторські ініціативи мали б мати партнера у вигляді Міністерства та інших
урядових структур. Бажаю «Пацієнтам України»: ніколи не опускати руки і завжди пам’ятати про тих, для кого вони працюють!»
Ганна Гопко,
народний депутат України
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Медіа про нашу діяльність
Підтримка медіа — однин із головних інструментів
боротьби із корупцією в медицині!

Про нашу діяльність
написали

Охоплення аудиторії, що дізналася про проблеми
із закупівлями ліків за допомогою ЗМІ за період
січень 2014 – червень 2015 року

Про нашу боротьбу
за якісне і доступне
лікування розповіли у

33 млн
TV

NEWS

ТВ-сюжетах

813
статей в газетах та
журналахта інтернет-ЗМІ

5 042
Вартість медіа кампаній —
0 гривень 0 копійок!

телевізійних та
радіоефірах

1 521

Друзі, дякуємо, що пліч-о-пліч з нами боретеся
за життя кожного українського пацієнта!
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З повагою, БФ «Пацієнти України»!

Фінансовий звіт БФ «Пацієнти України»
за період січень 2014 – червень 2015 рр.
У 2014 – 2015 роках БФ «Пацієнти України» отримали підтримку на реалізацію 14 проектів у розмірі
7 384 683,99 грн. На червень 2015 року використано та відзвітовано 4 592 265,37 грн, ще 2 792 418,62 грн
знаходяться в процесі реалізації.

Донори БФ «Пацієнти України»
Проведення зустрічей
та участь у конференціях
Офісні витрати
та обладнання

Людські ресурси
(включно з податками)

13
%
14
%

Програмні витрати (круглі
столи, медіа заходи, друк
матеріалів, тощо)

3
8
%
%
62
%
Витрати на експертів та команду
програмних фахівців
СТВОРЮЮЧИ НОВУ ЯКІСТЬ

Pantone 262 C

СТВОРЮЮЧИ НОВУ ЯКІСТЬ

Pantone 361 C

Pantone CoolGray 10 C

«Я був вражений активізмом «Пацієнтів України» — організацією, яка вимагає і отримує результати. Вони нагадують мені ранні роки ACTUP
в США, коли ми змусили цілу країну зреагувати на кризу СНІДу. У боротьбі з епідеміями пацієнтська адвокація є потужнішою, ніж будь-коли,
і Україна потребує такого активізму більше, ніж будь-коли».
Пітер Стейлі,
американський активіст у сфері боротьби за права ВІЛ-позитивних людей та представників ЛГБТ-спільноти
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СТВОРЮ

Партнери
З ким ми співпрацюємо
CHESNO
HONEST PARLIAMENT

Опікунська рада
дитячої лікарні «Охматдит»

Хто ми

ПОКОЛЕНИЕ
благотворительная организация
больных фенилкетонурией

ᜄ⌄ἄ᠄ᴄ᠄ᰄḄ ጄᔄἄင∄᠄∄
㈄䄄

㔄䌄
㨄

ВГО Радість руху
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Відкрите серце
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м. Київ, вул. Івана Мазепи, 3, офіс 110
+38 (044) 280-43-58, (050) 335-53-01
office@patients.org.ua
patients.org.ua

