
Наша місія:  
Лікування доступне 

для всіх!
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Ми живемо в країні, де піца приїжджає раніше 

швидкої допомоги. В країні, де люди ходять 

в аптеку, як в ювелірний магазин.

5 років поспіль ми боремося за права пацієнтів. 

З кожним днем ми об’єднуємо навколо себе однодум-

ців — тих, хто бореться за своє життя. 

Я знаю, що змінити цю систему можна лише тоді, 

коли є допомога і підтримка від команди близьких 

по духу людей. Разом ми значно збільшили держав-

ні гарантії — бюджет на ліки — для пацієнтів. Разом 

ми знайшли сироватку від корупції та бездіяльності 

чиновників — запуситили міжнародні закупівлі ліків 

та вакцин через всесвітньо відомі міжнародні органі-

зації. Ще 3 роки тому така реформа здавалася 

б фантастикою. І в той час, як всі навкруги казали, 

що це — неможливо, ми просто робили свою справу. 

Вірю, що одного дня в Україні лікування стане 

доступним для всіх. 

Ольга 
Стефанишина 
Виконавчий директор 
БФ «Пацієнти України», 
в. о. Голови Правління
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Секретаріат благодійного фонду «Пацієнти України»



Члени БФ «Пацієнти України»

Марія Айлен-
Шевченко

БФ «Відкриті долоні»

Наталія Оніпко
ВБФ «Запорука»

Ірина
Борушек

ВБО «Всеукраїнська 
мережа ЛЖВ»

Богдан
Заїка

ВБО «Всеукраїнська 
мережа ЛЖВ»

Дмитро
Шерембей

ВБО «Всеукраїнська 
мережа ЛЖВ»

Олена
Стрижак

ВБО «Всеукраїнська 
мережа ЛЖВ»

Олег
Мартинюк
«Іскра надії»

Тетяна Лєман
«Українська федерація 

боротьби проти
раку»

Кирило Озірний
БФ «Допомога заради 

майбутнього»

Тамара
Базильчук

БФ «Діти з гемофілією»

Лариса Рибченко
ГО «Дитина з майбутнім»

Сергій
Дмитрієв

ВБО «Всеукраїнська 
мережа ЛЖВ»

Надія
Гончарук-Груць
ГО «Трансформація»

Тетяна Барлас
БФ «Радість руху»

Ніна Астафорова-
Яценко

БФ «Діти з гемофілією»



Іван
Зеленський

БФ «Крапля крові»

Ольга Мазор
ВГО «Всеукраїнська 

асоціація допомоги хворим 
на муковісцидоз»

Євгенія
Панічевська

«Асоціація батьків дітей
з аутизмом»

Марія Адамчук
БФ «СТОП рак»

Аліна
Ярославська
«Відкрите серце»

Анастасія Ткачук
ВГО «Всеукраїнська 

асоціація допомоги хворим 
на муковісцидоз»

Павло
Поламарчук

Активіст

Костянтин
Лєженцев

Незалежний експерт
у сфері лікування

Таміла
Котляревська

ВБФ «Коаліція
ВІЛ-сервісних 
організацій»

Анатолій
Бондаренко

ВБО «Час життя плюс»

Юрій
Лазаревич

ВБО «Всеукраїнська 
мережа ЛЖВ»

Ольга
Плоденко

ГО «Гемодіаліз Київ»

Ігор
Коновалов

ВБО «Всеукраїнська 
мережа ЛЖВ»

Наталія Тимощук
БО «Об’єднання 

батьків дітей, хворих 
фенілкетонурією 

«Покоління»

Оксана
Ващенчук
Клуб «Еней»
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Звіт діяльності БФ «Пацієнти України»
липень 2015 року – жовтень 2016 року 

Основні здобутки

Про нас 

Збільшуємо гроші на ліки: Державний бюджет України

Контролюємо використання бюджету на ліки: 

Реформа закупівель ліків та вакцин

«Є-ЛІКИ»

Робимо ліки доступними для всіх: 

Дерегуляція фармацевтичного ринку

Доступ до лікування гепатиту С

Розвиваємо пацієнтську спільноту

Медіа про нашу діяльність

Фінансовий звіт

Партнери

08

09

10 

14

 20

 24 

26

30

34

35 

36
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Концепцію дерегуляції обігу фармацев-

тичної продукції в Україні.

Стратегію реформування системи охоро-

ни здоров’я в Одеській області.

Ресурс «Є-ліки», що забезпечує доступ 

пацієнтів до інформації про наявність 

ліків у лікарнях.

Розробку підзаконних актів, що врегу-

льовують процес закупівлі ліків через 

міжнародні організації.

Ухвалення Верховною Радою України та під-

писання Президентом України закону, 

за яким ліки із США, ЄС, Швейцарії, 

Японії, Канади та Австралії реєструвати-

муть за 17 днів.

Розробку підзаконних актів, що врегу-

льовують реєстрацію ліків із країн з ви-

сокими регуляторними нормами.

Збільшення бюджету на ліки на 2017 рік 

на 2 млрд грн.

ЗБІЛЬШЕНО 

БЮДЖЕТ МОЗ 

НА ЛІКИ 

Основні 
здобутки

Дискредитацію закупівель ліків та вакцин 

через міжнародні організації з боку фар-

мацевтичних лобістів.

Нівелювання ідеї спрощення реєстра-

ції якісних ліків в законопроекті №4484 

з боку лобістів та МОЗ.

20162015

Зекономлено 
для бюджету 

України близько

Розроблено: Не допущено: Проадвокатовано:

3.9 
млрд 
грн

5.9 
млрд 
грн

790 
млн грн
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Про нас

Працюємо для мільйонів пацієнтів 

по всій Україні

Ми відстоюємо права 
пацієнтів на якісне лікування 

в трьох аспектах:

Контроль використання 

державних коштів 

на ліки

Зниження цін 

на ліки для усіх 

українців

Адвокація 

державних гарантій 

на лікування

БФ «Пацієнти України»:

31 

пацієнт-активіст 

з різними захворю-

ваннями

120 

громадських 

організацій

Мобілізація потужного 

пацієнтського руху 

в Україні
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Збільшуємо гроші на ліки:
Державний бюджет України 

Щодня в Україні від тяжких захворювань помирає близько 1 600 людей.*  

Щороку внаслідок смертельних хвороб країна втрачає майже 600 000 своїх громадян.  

У проекті Державного бюджету України на 2016 рік Міністерство охорони здоров’я передбачило 

кошти на закупівлю лікарських засобів та виробів медичного призначення, яких вистачить 

на забезпечення життєво важливими ліками менше 50% важкохворих пацієнтів.

 • Норми щодо підвищення ставки ПДВ за операція-

ми з постачання лікарських засобів у відповідних 

законодавчих актах відсутні.

 • Завдяки адвокаційній діяльності БФ «Пацієнти 

України» вдалося уникнути збільшення ПДВ 

для фармацевтичної продукції до 20% та зберегти 

чинну ставку ПДВ у розмірі 7%. 

 • Комітет Верховної Ради з питань охорони 

здоров’я та Комітет Верховної Ради з питань 

бюджету рекомендували Міністерству охорони 

здоров’я України збільшити видатки на 5,4 млрд 

грн для забезпечення медичних заходів окремих 

державних програм. 

ЗАВДАННЯ
Проадвокатувати 

державні гарантії 

на ліки на 2016–

2017 роки.

Проблема

Передкризова ситуація з фінансу-

ванням закупівель ліків: у проекті 

бюджету на 2016 рік було закла-

дено 3,4 млрд грн. Для того, щоб 

забезпечити хворих потрібними 

ліками, Міністерство охорони здо-

ров’я просить закласти у бюджет 

мінімум 8,1 млрд грн.

З 1 січня 2016 року Мінфін пла-

нував ввести ПДВ на ліки у роз-

мірі 20%, що скоротило б життя 

ще більшій кількості пацієнтів.

 • 30 червня 2015 року — круглий стіл у Комітеті 

Верховної Ради України з питань охорони здо-

ров’я на тему: «Скільки коштує програма лікування 

СНІДу і туберкульозу в Україні?».

 • 25 листопада 2015 року — акція пацієнтів 

під стінами Міністерства фінансів України «Ребус 

для Яресько: жити чи помирати».

 • 23 грудня 2015 року — акція «Приречені» під будів-

лею Кабінету Міністрів України.

 • 27 листопада 2015 року — звернення 

до Прем’єр-міністра України з проханням 

не допустити підвищення ставки ПДВ 

на лікарські засоби.

 • Листопад 2015 — фейсбук-кампанія «Мордор 

від Яресько — 20% ПДВ на ліки» проти підвищен-

ня цієї ставки.

Рішення Перемога

 *За даними Державної 

служби статистики 

України
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ПеремогаПроблема Рішення

Недофінансування закупівлі

ліків для важкохворих українців 

у проекті Держбюджету

на 2017 рік.

 • БФ «Пацієнти України» заручився підтримкою

депутатів у адвокації збільшення державного

фінансування на лікування на 2016 рік.

 • 1 березня 2016 року — акція протесту пацієнтів 

«Нас списав Кабмін» під стінами Кабінету Міністрів 

України. Біля стін Уряду було створено імпровізо-

ване звалище карток з іменами людей, яких Кабмін 

«списав» помирати.

 • 5 вересня 2016 року — звернення до Прем’єр-

міністра України, Міністра фінансів та в.о. Міністра 

охорони здоров’я.

 • «МінПох» («Міністерство поховання України») — 

акція, яка не відбулася через миттєву реакцію Уряду.

 • 7 вересня 2016 року — зустріч активістів пацієнт-

ських організацій з Міністром фінансів України 

та з в. о. Міністра охорони здоров’я щодо забезпе-

чення необхідного бюджету на ліки на 2017 рік.

 • 30 вересня 2016 року — прес-ланч за участі пред-

ставників Міністерства охорони здоров’я, Мініс-

терства фінансів, неурядових організацій та жур-

налістів, де було обговорено стан фінансування 

охорони здоров’я, необхідність забезпечення 

ліками тяжкохворих пацієнтів за бюджетні кошти 

та джерела додаткового фінансування сфери охо-

рони здоров’я.

 • Зусиллями БФ «Пацієнти України» та партнерів бюджет 
МОЗ на ліки у 2017 році збільшено на 2 млрд грн.

 • Додатково профінансовано програму 
вакцинації на 71.3 млн грн.

 • Завдяки активній адвокаційній діяльності активіс-

тів бюджет на ліки та вироби медичного призна-

чення було збільшено на 479,6 млн грн до суми 

3,9 млрд грн.

Туберкульоз

323.3
млн грн

ВІЛ

484.5
млн грн

Дитяча 
онкологія

205
млн грн

Фенілкетонурія 
та вроджений 
гіпотиреоз

39.4
млн грн

Хвороба
Гоше

34.3
млн грн

Дитяча 
гемофілія

104.3
млн грн

Доросла 
онкологія

47.9
млн грн

Гепатити

14.7
млн грн

Ревматоїдний 
артрит

77.9
млн грн

Доросла 
гемофілія

290.8
млн грн

Мукополісаха-
ридоз

218.6
млн грн

Серцево-
судинні
захворювання

43.1
млн грн

Муковісцидоз

33.6
млн грн
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Акція «Ребус для Яресько: 
жити чи помирати»

Акція «Приречені»Акція, яка 
не відбулася 
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Акція «Нас списав Кабмін»
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Контролюємо використання бюджету на ліки: 
Реформа закупівель ліків та вакцин

Щороку в Державному бюджеті України закладаються кошти на закупівлю 

лікарських засобів. Проте пацієнти частково недоотримували безкоштовних 

ліків через корупцію у сфері охорони здоров’я, яка довгий час існувала на двох 

рівнях: національному (тендери МОЗ) та місцевому (у лікарнях).

БФ «Пацієнти України» знайшов способи 
зруйнувати корупційні схеми

Після підписання Президентом України Законів № 269 та № 332 постало завдання запустити їх в дію, 
розробити відповідні підзаконні акти та здійснити перші закупівлі ліків через міжнародні спеціалізовані 
організації, які покладуть край схемам та «відкатам», які роками були усталеною практикою в МОЗі.

За даними розслідування СБУ 2012–2014 рр., до 40% державних коштів щорічно 
«відмивалося» на тендерах Міністерства охорони здоров’я України. 

ПеремогаЗАВДАННЯ
Проадвокатувати 

державні гарантії 

на лікування на 

2016–2017 роки.

Проблема

Липень–грудень 2015 року 

Саботаж системи: 8 місяців 

у МОЗі тривала розробка підза-

конних актів, які запускають між-

народні закупівлі ліків та вакцин.

Рішення

 • Розроблено підзаконні акти, ухвалено контракти 

з міжнародними організаціями та переведено 

кошти для закупівлі ліків на їх рахунки.

 • 7 липня 2015 року — Круглий стіл в Антикорупцій-

ному комітеті Верхвоної Ради з вимогою обрати 

міжнародні організації, які будуть закуповувати 

ліки у 2015 році.

 • Акції та прес-брифінги щодо прискорення початку 

закупівель ліків та вакцин: «4 млрд грн пирога 

для МОЗ», «100 літрів чорнила для Кабміну» 

з вимогою підписати необхідні підзаконні акти.
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Перемога

 • Закупівлі в рамках 12 програм на суму 2,197 млрд 

грн було передано міжнародним організаціям.

 • Для закупівель ліків у 2015 році обрано 3 міжна-

родні спеціалізовані організації: Дитячий Фонд 

ЮНІСЕФ, Програма Розвитку ООН (ПРООН), 

Британська Агенція Crown Agents.

 • Відкриті звернення до Прем’єр-міністра, Міністра 

охорони здоров’я, Міністра фінансів, Голови Націо-

нального банку України.

 • Незважаючи на війну в інформаційному полі  

та супротив системи, Кабінет Міністрів України 

в особі Прем’єр-міністра В. Б. Гройсмана послі- 

довно підтримує цю реформу.

Проблема

Дискредитація міжнародних за-

купівель за допомогою «чорного» 

піару у ЗМІ.

Опір всередині МОЗу: саботаж 

передачі закупівель ліків у 2016 

році міжнародним організаціям.

Рішення

 • Інформаційна кампанія у ЗМІ із розвінчанням 

міфів та дискредитацій.

 • Здійснено моніторинг та аналіз закупівель ліків 

міжнародними організаціями; аналіз оприлюднено 

на ресурсах БФ «Пацієнти України», ГО «Центр 

протидії корупції» та у ЗМІ.

 • 7 липня 2016 року — Круглий стіл у Верховній Раді 

України за участі народних депутатів та міжна-

родних організацій з метою прискорення запуску 

процесу закупівель ліків у 2016 році.

 • 12 липня 2016 року — прес-брифінг активістів 

та народних депутатів з метою запобігання зриву 

міжнародних закупівель ліків.

 • Публічне відкрите звернення до Прем’єр-міністра 

В. Б. Гройсмана.

 • Робота над удосконаленням підзаконних актів, які 

регулюють процес закупівлі ліків міжнародними 

спеціалізованими організаціями.

 • Участь у Робочій групі з питань профільного 

супроводу державних закупівель із залученням 

спеціалізованих міжнародних організацій.

 • Запущено процес відбору міжнародних спеціалізо-

ваних організацій для здійснення закупівель ліків 

у 2016 році.

завдяки закупівлі ліків та ви-

робів медичного призначення 

через міжнародні організації 

порівняно з цими ж витратами 

Міністерства охорони здоров’я 

у 2014 році.

790 000 000
грн вдалося зекономити

Близько
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Контролюємо використання бюджету на ліки: 
Реформа закупівель ліків та вакцин

млн 
грн152.4

склала економія під час  закупівлі 

ліків для лікування туберкульозу у по-

рівнянні з цінами МОЗ 2014 року

Туберкульоз

22 млн 
грн

склала економія під час закупівлі 

вакцин Пентаксим та НІВ у порівнянні 

з цінами МОЗ 2014 року

Вакцини

млн 
грн6.7

залишок коштів після закупівлі 

необхідних ліків

Орфанні  захворювання

20.4 млн 
грн

склала економія на закупівлях ліків 

від дитячого та дорослого гепатитів 

у порівнянні з цінами МОЗ 2014 року

Гепатити

11.1млн 
грн

залишок коштів після закупівлі

Тест-системи для діагностики ВІЛ

31.1
склала економія під час закупівлі 

ліків для дитячої гемофілії у порівнянні 

з цінами МОЗ 2014 року

Гемофілія

млн 
грн

для України 
зекономили 
міжнародні 
організації *

Близько 

790 
млн грн

 *Попередній аналіз порів-

няння цін МОЗ 2014 року 

та міжнародних орга- 

нізацій 2015 р. Здійснено 

БФ «Пацієнти України»  

та ГО «Центр протидії ко-

рупції», липень 2016 року

нові 
гравці

40% 
учасників 
тендерів

виробники 
ліків

40% 
переможців 

тендерів
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413.6

51.6

млн 
грн

млн 
грн

заощаджено на закупівлях АРВ-терапії

та вакцин КПК, БЦЖ і від гепатиту С

зекономлено на закупівлі препаратів

за програмою дорослої онкології 

у порівнянні з цінами МОЗ 2014 року

зекономлено на закупівлі препаратів

за програмою дитячої онкології 

у порівнянні з цінами МОЗ 2014 року

АРВ-препарати та вакцини Онкологія

113 млн 
грн

млн 
грн

інвестував ЮНІСЕФ

власних коштів

19

зменшився 
бюджет на ліки 
у доларовому 
еквіваленті

На

13.4
 млн дол.

На

79.7
млн

збільшилася 
кількість 
закуплених 
таблеток
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Акція «100 л чорнила для Кабміну»

Круглий стіл 
в Антикорупційному 

комітеті Верховної 
Ради України
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Акція 
«4 млрд грн 
пирога 
для МОЗ»

Прес-брифінг, присвячений 
результатам закупівель ліків через 

міжнародні організації

#Перемога
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Контролюємо використання бюджету на ліки:
«Є-ліки»

Пацієнт не отримує ліки, закуплені за бюджетні кошти; пацієнт 

не має доступу до інформації про наявні ліки в лікарнях.

Зробити відкритою інформацію щодо наявних залишків ліків, що закуповуються за бюджетні кошти.

Щороку у Державному бюджеті України закладають кошти на закупівлю ліків. Сотні лікарських засобів, оплачених 
державою (тобто нашими податками), передбачені для лікування хворих. На жаль, пацієнти не завжди знають про 
наявність безкоштовних ліків у їхніх лікарнях. Завдяки проекту «Є-ліки» кожен українець може перевірити, які саме 
лікарські засоби є у його лікарні.

Наразі до ресурсу вже 
підключено:

Кожна лікувальна установа України 
має можливість підключитися 

до ресурсу eliky.in.ua Одеська 
область

Рівненська 
область

 



м. Конотоп 
Сумської області
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Меморандум про співпрацю 

між БФ «Пацієнти України» та Одеською 

обласною державною адміністрацією.

Підключення ресурсу до бухгалтерської 

системи БРІЗ, якою користуються лікарні 

Одеської області; автоматичне виванта-

ження даних в систему.

Запуск соціальної реклами та проведення 

інформаційної кампанії.

Інформаційна кампанія  

на підтримку проекту «Є-ліки».

Прес-брифінг, присвячений презентації ініціативи щодо 

відкриття інформації про всі ліки, доступні в лікарнях  

Одещини, закуплені за бюджетні кошти.

Вдосконалення інтерфейсу сайту liky.odesa.ua 

для простоти користування.

Круглий стіл на тему: «Онлайн сервіси безкоштовних ліків:  

від Одеси до всієї країни».

Налагодження співпраці з очільниками Рівненської області. 

Підключення установ області до ресурсу eliky.in.ua.

18 серпня 2015 року

Грудень 2015 року – березень 2016 року

Травень–червень 2016 року

Жовтень 2015 року

16 вересня 2015 року

Листопад 2015 року

28 квітня 2016 року

Жовтень 2016 року

 ХРОНОЛОГІЯ ПОДІЙ

СТВОРЕНО ЄДИНИЙ ДЛЯ ВСІЄЇ УКРАЇНИ  

РЕСУРС ELIKY.IN.UA, НА ЯКОМУ ВІДКРИТО 

ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО ЗАЛИШКІВ ЛІКІВ 

У ДЕРЖАВНИХ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ КРАЇНИ. 

УЖЕ 2 ОБЛАСТІ: ОДЕСЬКА 

ТА РІВНЕНСЬКА ДОЄДНАЛИСЯ 

ДО СИСТЕМИ.
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Презентація Стратегії реформування системи охорони 
здоров’я в Одеській області
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Презентація 
результатів 
ініціативи 
відкритих 
списків ліків

Соціальна реклама проекту  
«Відкриті списки ліків»

Презентація проекту «Є-ліки» на Форумі розвитку 
громадянського суспільства
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Робимо ліки доступними для всіх:
Дерегуляція фармацевтичного ринку 

Українські пацієнти обмежені у виборі лікарських засобів через зарегульованість та корумпованість ринку ліків. 
Міжнародні фармацевтичні компанії оминають український ринок і не реєструють свої інноваційні продукти, 
знаючи про корупцію, бюрократичні бар’єри та невизначені у часі процедури. Через це українці, щоб врятувати 
життя, змушені купувати життєво необхідні ліки на чорному ринку або завозити їх контрабандою з інших країн.
Ціни на ліки в Україні завищені в декілька разів. 

Третина сімей, в яких є важкохворий 
пацієнт, живе за межею бідності через 

високу вартість лікування

в Україні

9.9
тис.

у Франції

16
тис.

ЗАРЕЄСТРОВАНІ ЛІКАРСЬКІ 
ЗАСОБИ 

ЗА СТАТИСТИКОЮ, В УКРАЇНІ НЕ МОЖУТЬ 
ПРИДБАТИ ЛІКИ*

80% 82%
мешканців 

міст
мешканців 

села

 *За даними звіту «Само- 

оцінка населенням 

стану здоров’я та рівня 

доступності окремих 

видів медичної допомо-

ги» Державної служби 

статитистики України
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Перемога

ЗАВДАННЯ 

Забезпечити спрощений доступ українського ринку до ліків, що зареєстровані в країнах з високими регуляторними 

вимогами (ЄС, США, Австралія, Японія, Канада, Швейцарія).

Проблема

Січень–грудень 2015 року 

Український фармацевтичний 

ринок містить надмір регуляцій 

для входу іноземних виробників, 

що обмежує пацієнтів у доступі 

до ліків.

Квітень 2016 року 

Ініціатива Прем’єр-міністра 

України щодо спрощення 

реєстрації в Україні ліків, зареє-

строваних у країнах з високими 

регуляторни мивимогами.

Рішення

 • Концепцію підтримали такі стейкхолдери: Голова 

Комітету з питань охорони здоров’я Верховної 

Ради України, народні депутати, Міністерство 

юстиції України, Державна регуляторна служба 

України, Асоціації виробників інноваційних та гене-

ричних ліків.

 • БФ «Пацієнти України» взяли участь в обговоренні 

тексту законопроекту.

 • 7 грудня 2015 року розроблено та презентовано 

на круглому столі комплексну Концепцію дерегуля-

ції ринку обігу фармацевтичної продукції в Україні.

 • БФ «Пацієнти України» долучились до процесу 

написання законопроекту, оскільки він є частиною 

Концепції дерегуляції обігу фармацевтичної 

продукції.

Квітень–травень 2016 року 

Підміна МОЗом тексту урядового 

законопроекту на сайті Верховної 

Ради України на інший, який 

вихолощує ідею спрощеної реє-

страції ліків.

 • БФ «Пацієнти України» взяли участь у переговорах 

в Кабінеті Міністрів України, де було узгоджено 

текст законопроекту, який відповідає інтересам 

усіх сторін. 

 • Оприлюднено спільну з «Реанімаційним Пакетом Ре-

форм» (РПР) позицію за результатами переговорів.

 • Проведено прес-брифінг за участю Міністра Кабі-

нету Міністрів України, Голови Комітету Верховної 

Ради України з питань охорони здоров’я, Голови 

Комітету Верховної Ради України у закордонних 

справах та РПР. Мета: заклик депутатів ВРУ прого-

лосувати саме за узгоджений текст законопроекту, 

який розширить асортимент якісних ліків в Україні.

 • 12 травня 2016 року — прес-брифінг 

БФ «Пацієнти України» «Зарегуляція замість дере-

гуляції ліків» з метою оприлюднення факту підміни 

тексту законопроекту. 

 • 23 травня 2016 року — пацієнтська акція 

«Зламаємо фармацевтичну завісу». Вимога: 

повернути початковий текст законопроекту, 

який зруйнує ручне регулювання та допустить 

на ринок якісні та дешевші препарати.

Основні 
результати

30 травня 2016 року 

Верховна Рада 

України ухвалила, 

а 16 червня 2016 року 

Президент України 

підписав Закон 

№ 1350, спрямований 

на спрощення реє-

страції якісних ліків 

в Україні.

Завдяки цьому лікар-

ські засоби із країн 

з суворими регулятор-

ними нормам реє-

струватимуть в Україні 

за 17 днів. Зокрема, 

Україна реєструватиме 

за спрощеною проце-

дурою ліки із США, Ка-

нади, Австралії, Швей-

царії, Японії та країн 

ЄС (з централізованою 

процедурою реєстрації 

медпрепаратів).
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Робимо ліки доступними для всіх:
Доступ до лікування вірусного гепатиту С

В Україні, починаючи з 2013 року, діє Загальнодержавна програма протидії вірусним гепатитам. Лише з 2015 
року завдяки зусиллям пацієнтських організацій вдалося включити до Програми та закупити за державний кошт 
інноваційний препарат Софосбувір. Це перший на ринку України препарат прямої дії для лікування вірусного 
гепатиту С, який скорочує лікування до 3-х місяців та має ефективність до 92%.

яким необхідне лікування, 
перебувають офіційно 

на обліку в Україні

46 000
хворих на гепатит C 

громадян України (а це 
кожен 12-й українець) 

інфіковані вірусом 
гепатиту С*

3.5
млн

Близько

скористалися лікуванням 
за бюджетні кошти протягом 

дії Програми

8000
пацієнтів

Близько

 *За оціночними даними 

пацієнтських організацій



27

Перемога

ЗАВДАННЯ 

Проадвокатувати надання Україні максимально низьких цін для лікування вірусних гепатитів 

інноваційними препаратами за кошти державного бюджету.

Проблема

Якісне та інноваційне лікування 

вірусних гепатитів недоступне 

для українців.

«Державна цільова соціальна 

програма профілактики, діагнос-

тики та лікування вірусних гепати-

тів на період до 2016 року» у 2016 

році втрачає чинність.

Рішення

 • Під час закупівель МОЗ через міжнародні органі-

зації за кошти держави у 2015 році було отримано 

ціну 486 доларів за флакон, що в 63 рази дешевше 

від ціни, за якою ці ліки продаються у США.

 • Вперше за державний кошт Програмою розвитку 

ООН було закуплено 1 579 дванадцятитижневих 

курсів комбінованої терапії із препаратом Софо-

сбувір.

 • У липні 2016 року під час зустрічі керівництва 

компанії-виробника з пацієнтськими організаціями 

повідомлено, що Україну включено до списку країн 

з пільговим доступом до препарату та встановлено 

ціну на Софосбувір у розмірі 250 доларів за фла-

кон, а на препарат Софосбувір/Ледіпасвір у розмі-

рі 300 доларів за флакон.

 • Переговори з компанією-виробником щодо реє-

страції препарату Софосбувір в Україні. 

 • Адвокаційна робота в Міністерстві охорони здо-

ров’я України щодо включення препарату Софо-

сбувір у закупівлі на 2015 рік.

 • Переговори з компанією-виробником щодо надан-

ня знижки для України на інноваційне лікування.

 • Адвокація включення інноваційних препаратів Со-

фосбувір/Ледіпасвір та Омбітасвір/Парітапревір/

Ритонавір до номенклатури закупівель у 2016 році. 

 • У липні 2016 року більше 40 представників пацієнт-

ських організацій звернулися до Прем’єр-міністра 

України Гройсмана В. Б. та в. о. Міністра охорони 

здоров’я Супрун У. Н. із відкритим зверненням, 

закликаючи продовжити соціальну програму ліку-

вання вірусних гепатитів. 

 • 3 листопада 2016 року пацієнти зустрілися з в. о. 

Міністра охорони здоров’я Уляною Супрун з метою 

планування спільної роботи Міністерства з паці-

єнтами у розробці проектів загальнодержавних 

цільових програм протидії важким захворюванням.

 • У листопаді 2016 року БФ «Пацієнти України» на-

дали Міністерству охорони здоров’я список пред-

ставників пацієнтських організацій, які бажають 

увійти до складу робочих груп МОЗ України з пи-

тань розробки нових загальнодержавних програм. 

Розпочалася робота з формування відповідних 

робочих груп.

Основні 
результати

Ринок державних 

закупівель препа-

ратів для лікування 

вірусного гепатиту 

С розширюється 

завдяки реєстрації 

новітніх та ефектив-

них препаратів прямої 

дії, що створює конку-

ренцію та приводить 

до зниження цін, а від-

так і до розширення 

доступу до лікування 

для пацієнтів. 

В Україні зареєстро-

вано інноваційний 

препарат для лікуван-

ня вірусного гепатиту 

С — Софосбувір. 

Україні надано спе-

ціальну ціну — 250 

доларів за флакон.
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Інформаційна кампанія 
за дерегуляцію 

ринку ліків

Акція «Зламаємо 
фармацевтичну 

завісу»

Спільний прес-брифінг БФ «Пацієнти України», 
народних депутатів, представників Кабміну та РПР 
із закликом проголосувати законопроект №4484
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МОЗ та пацієнти спільно 
розроблятимуть цільові 
програми протидії важким 
захворюванням

Інноваційне лікування вірусного 
гепатиту С доступне в Україні
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Розвиваємо пацієнтську спільноту

«Кришталеві люди» — пацієнти із діагнозом «недосконалий 

остеогенез» — мають дуже ламкі кістки. Можуть отримати 

до 300 переломів за життя. «Кришталеві люди» в Україні 

стають інвалідами через відсутність лікування. 

ПеремогаЗАВДАННЯ
Об’єднати зусилля 

заради принци-

пової та всебічної 

підтримки ініціа-

тив, що мають на 

меті покращення 

доступу українців 

до лікування.

Проблема

Січень–грудень 2015 року 

В Україні не лікують «кришталевих 

людей», оскільки відповідні діа-

гнози не внесено в Наказ МОЗ  

№ 778 про рідкісні захворювання.

Відсутність протоколів лікування.

Рішення

 • Такі захворювання як недосконалий остеогенез, 

ахондроплазія, гіпохондроплазія, нейрофіброма-

тоз та синдром Ретта внесено в Наказ МОЗ №778 

про рідкісні захворювання.

 • Акція «кришталевих дітей» під Міністерством охо-

рони здоров’я «Не розбивайте моє життя» з ви-

могою доповнити перелік орфанних захворювань 

діагнозом «недосконалий остеогенез». 

 • Широка медійна та інформаційна кампанія. 

 • Проведення круглого столу за участі міжнародних 

експертів з Естонії, Білорусі, фахівців Державного 

експертного центру, Харківського та Київського 

Інституту травматології, головних позаштатних 

фахівців МОЗ. 

 • Низка колективних звернення до МОЗ із вимогою 

розробити протоколи лікування.

 • Проведення інформаційної кампанії.

ГО «Всеукраїнська асоціація кришталевих людей»
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Пацієнти, що лікуються методом гемодіалізу, — це хворі 

на хронічну хворобу нирок та хронічну ниркову недостатність. 

Здоров’я та життя таких пацієнтів залежить від якісних діалізуючих 

розчинів та витратних матеріалів, що повинні відповідати протоколу 

лікування Міністерства охорони здоров’я України.

ПеремогаПроблема

Київська міська влада мала намір 

закупити для пацієнтів, що по-

требують процедури гемодіалізу, 

діалізуючий розчин із завище- 

ною концентрацією кальцію  

(1,75 ммоль), що суперечить про- 

токолу лікування пацієнтів нефро- 

логічного профілю. Такі умови 

були прописані у тендерній  

документації.

Рішення

 • КМДА змінило тендерну документацію в пункті 

концентрації кальцію в діалізуючих розчинах відпо-

відно до протоколу лікування МОЗ.

 • Переговори з міською владою з вимогою змінити 

тендерну документацію відповідно до чинного 

законодавства. 

Розбудова пацієнтської спільноти

Залучення пацієнтів 

до процесу прийняття 

рішень

Проведення 

тренінгів 

та семінарів

Консультування 

щодо адвокації прав 

пацієнтів із різними 

захворюваннями

ГО пацієнтів замісної ниркової терапії «Гемодіаліз Київ»
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Акція «кришталевих» дітей 
«Не розбивайте наше життя» 

БФ «Пацієнти України» підтримує ідею 
смс-благодійності 

 «Кришталева» дівчинка Саша звертається 
до чиновників МОЗу
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Тренінг для пацієнтів «Якість та доступність 
лікарських засобів»
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Медіа про нашу діяльність

Дякуємо за те, що разом з нами 

боретеся за життя кожного 

пацієнта! 

в газетах, журналах та 
інтернет-ЗМІ

4312
публікацій

 у яких розповіли 
про нашу боротьбу 

за лікування, доступне 
для всіх

українців дізналися 
про нашу діяльність

1252 30+
ТВ-сюжетів 

та радіо-ефірів,
млн українців 

TV
NEWS
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Фінансовий звіт БФ «Пацієнти України»
за період липень 2015 – жовтень 2016

1 398 822.91

1 013 000.51

162 961.22

200.00

10 440 370.71 

8 310 779.64 

1 947 447.12

2 391 428.00

3 526 510.95

5 915 458.38 

225 024.42 

82%

18%460 822.23 

БО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» 2

МФ «Відродження» 2

USAID 1

Positive Action Fund

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

Людські ресурси (включно з податками) 

Офісні витрати: оренда офісу, комунальні послуги, 
аудит, канцтовари, обладнання тощо

1

National Endowment for Democracy 1

AIDS Healthcare Foundation

Благодійні пожертви фізичних осіб

1

ВСЬОГО ОТРИМАНО КОШТІВ (ГРН)

ВСЬОГО ВИКОРИСТАНО КОШТІВ (ГРН)

Програмні витрати

Адміністративні витрати

ЗАГАЛЬНА СУМА КОШТІВ

ЗАГАЛЬНА СУМА КОШТІВ

К-СТЬ 
ПРОЕКТІВ

2%

23%

12.5%

34%

71%

19%

8%

13%

5.5%

10%

3%

1 047 204.12 

662 270.49 



Наші партнери

 ВГО Радість руху

ПОКОЛЕНИЕ
благотворительная организация

больных фенилкетонурией

Опікунська рада
дитячої лікарні «Охматдит»
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