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орфанних (рідкісних) захворювань в Україні
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БФ «Пацієнти України»
БО «100% життя»
БФ «Таблеточки»
ГО «Афіна. Жінки проти раку»
БФ «Стопрак»
ГО «Ліки Контроль»
БФ «Діти з гемофілією»
ГО «Дитина з майбутнім»
БФП «Крапля крові»
ГО «Іскра надії»
БО «Чернігівська МЕРЕЖА»
ГО «Гармонія руху»
ВГО «Радість руху»

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ГО «Психічне здоров’я»
Асоціація батьків
передчасно народжених
дітей «Ранні пташки»
ГО «Об’єднання Хворих
на Торсійну Дистонію»
ГО «Всеукраїнська асоціація
кришталевих людей»
БФ «Запорука»
БФ «Відкриті долоні»
ГО «Дитина з майбутнім»
ГО «Хвороба ВільсонаКоновалова»
ГО «Українська спілка людей
з розсіяним склерозом»

Про маніфест
Цей Маніфест підготовлений з метою донесення пацієнтського бачення щодо необхідних на законодавчому рівні кроків, які продовжать і поглиблять трансформації в охороні здоров’я. Маніфест опублікований для розповсюдження під час заходу-діалогу пацієнтів, представників влади та міжнародних організацій «Медична
реформа в інтересах пацієнта».

Вступне слово
Новий політичний сезон у нашій країні з новими політичними гравцями — це завжди вікно
можливостей, але в той же час нові виклики для нас, представників пацієнтської спільноти.
Подальша трансформація системи охорони здоров’я — це стратегічне питання, яке зараз актуальне і вкрай важливе для пацієнтів. У 2015 році благодійний фонд «Пацієнти України» ініціював розробку Стратегії реформування системи охорони здоров’я на 2015 — 2020 роки. Вектор
реформи був розроблений спільно з видатними українськими та міжнародними експертами
з охорони здоров’я. Розпочата реформа медицини — це відповідь на розвалену радянську систему охорони здоров’я і неможливість її існування в старому форматі, а отже повернення
назад є неприйнятним.
Наступні 2-3 роки будуть найболючішими для старої системи та найвідповідальнішими для
нової влади, бо це закономірний наслідок будь-якої трансформації галузі.
Пацієнти, яких об’єднує наш фонд, позитивно оцінюють ті зміни, які вже відбулися в системі
охорони здоров’я, і з нетерпінням чекають втілення реформи на вторинній та третинній ланці.
Ми підготували Маніфест для народних обранців з пропозиціями щодо подальших кроків розвитку медицини, а також пропозиції щодо першочергових законодавчих змін. Цей документ
є дороговказом для тих процесів, які зроблять якісне лікування доступним для всіх. Викладені
в Маніфесті положення — це спільна позиція двадцяти одної пацієнтської організації, які представляють інтереси тисяч пацієнтів.
З надією на конструктивний діалог та плідну співпрацю!

Інна Іваненко,
виконавчий директор
Благодійного фонду «Пацієнти України»
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Поступове зростання фінансування системи охорони
здоров’я в Україні
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) рекомендує державам витрачати
на систему охорони здоров’я не менше 5% від ВВП. Такий рівень фінансування дозволяє країнам, які розвиваються, забезпечити фінансовий захист населення і дати
перспективу для розвитку галузі. Також це дозволить суттєво знизити приватні
витрати з кишень пацієнтів та забезпечити гарантований державою пакет якісних
медичних послуг для населення.
На 2019 рік державні витрати на охорону здоров’я (на надання медичних
послуг та забезпечення ліками в системі МОЗ) у бюджеті вимірюються
цифрою близько 93 млрд грн. Цей бюджет складає лише 2,3% від ВВП,
хоча в Законі «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування
населення» передбачено, що лише на програму медичних гарантій
має бути не менше 5% від ВВП. 93 млрд грн — це передусім витрати
на: трансформацію первинної медичної допомоги, медичну субвенцію
місцевим бюджетам, централізовані  закупівлі ліків, програму «Доступні
ліки», трансформацію екстреної медичної допомоги тощо.

На 2020 рік – потрібно близько 120 млрд грн – це 3% від ВВП
Що увійде в цю суму:
Фінансування первинної, екстреної, спеціалізованої, високоспеціалізованої медичних допомог, паліативної допомоги, реабілітації, реімбурсації.

Зросте фінансування програм:

•
•
•
•
•

«Доступні ліки» з 1 до 2-х млрд грн;
«Лікування хворих на хронічну ниркову недостатність» з 1,1 до 2,3 млрд;
«Лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» з 0,8 до 1,2 млрд;
«Лікування за кордоном» з 0,7 до 1,4 млрд;
«Пілот з трансплантації» з 0,1 до 0,3 млрд грн.

Централізовані закупівлі ліків за кошти державного бюджету:

•
•
•

40 державних програм;
Збільшення фінансування до 17 млрд грн – це покриє 100% потребу
в ліках, вакцинах та медичних виробах;*
Буде проліковано близько 2 млн хворих.

* порівняння з 2019 роком: було 6,6 млрд грн – покриття потреби 39% – близько 800 тис. хворих.
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Поступове зростання фінансування системи охорони
здоров'я в Україні
До 2022 року – поетапне зростання коштів у бюджеті до 5% від ВВП
Це забезпечить:

•
•
•
•
•
•

Гарантії фінансового захисту для громадян країни;
Зниження приватних платежів з кишень пацієнтів;
Можливість продовжити трансформацію системи охорони здоров’я;
Розширення гарантованого пакету безкоштовних медичних послуг
для населення, зокрема для спеціалізованих та високоспеціалізованих
послуг, екстреної допомоги;
Розвиток медичної реабілітації та паліативної допомоги;
100% покриття державних програм централізованих закупівель ліків.
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Поширити дію реформи на вторинну і третинну ланки
медичної допомоги на засадах універсального доступу
Реформа первинної ланки медичної допомоги довела свою ефективність:

•
•
•
•
•

Всі комунальні медичні заклади, де надається первинна медична
допомога, підписали договір з НСЗУ;
Понад 28 мільйонів громадян уже обрали лікаря;
74% з них за даними соціологічної групи «Рейтинг» задоволені своїм
вибором;
Фінансування первинної ланки збільшили лише в 1,5 рази, а зарплати
виросли вдвічі-втричі;
Вперше доступ до державних коштів отримали і приватні медичні
заклади, і ФОПи. Договір з НСЗУ підписали 166 лікарів-ФОПів та 143
приватних медичних закладів.

Для того, щоб пацієнти, які звертаються до вузькопрофільних спеціалістів чи потрапляють у стаціонари, відчули на собі реформовану медицину, а саме — припинили платити в кишені лікарям, купувати ліки та розхідники для операцій, навіть
миючі засоби для стаціонарів і багато чого іншого — треба запустити реформу на
вторинній і третинній ланках. Тоді для пацієнта лікування буде безкоштовним, а
Національна служба здоров’я України (НСЗУ) сплатить лікарні кошти за кожний
пролікований випадок.

Що треба зробити:

•
•
•
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Прийняти Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» із
бюджетною програмою «Програма медичних гарантій» у сумі достатній
для повної реалізації програми для забезпечення універсального охоплення
населення України необхідними медичними послугами та лікарськими
засобами за програмою медичних гарантій;
Зобов’язати Кабінет Міністрів України після прийняття Закону України «Про
Державний бюджет України 2020» на 2020 рік затвердити тарифи оплати
надання медичних послуг, лікарських засобів та медичних виробів, розміри
реімбурсації лікарських засобів, які надаються пацієнтам за програмою
медичних гарантій;
Для повної реалізації програми потрібно 80 млрд грн, зараз закладено 72
млрд грн.

Доступ до безоплатних ліків
Інструмент закупівлі ліків №1:
Державне підприємство «Медичні закупівлі України»
Створення ДП «Медичні закупівлі України» є черговим кроком із впровадження
оновленої концепції з реформування системи закупівель лікарських засобів та медичних виробів. Державне підприємство має стати основною закупівельною організацією та забезпечувати прозоре, якісне та своєчасне постачання ліків. Під час
самостійних закупівель держпідприємство перебирає досвід і найкращі світові
практики міжнародних спеціалізованих організацій, що здійснюють закупівлі для
МОЗ України, для забезпечення впровадження ефективного та антикорупційного
досвіду.
БФ «Пацієнти України» зробили свій моніторинг та аналіз ефективності пілотних
закупівель підприємства, які здійснювалися за кошти Глобального фонду.
Висновок:
ДП «Медичні закупівлі України» показало дуже конкурентні ціни.
Всі проаналізовані препарати* були закуплені за цінами нижче від
цін регіональних медичних закладів, а у деяких випадках різниця
в ціні на одну й ту саму торгову марку в одного й того ж виробника
сягала до 5 разів.

Порівняльний аналіз цін
на закупівлі ліків
Валацикловір
(ВАЛЦИК, 500 мг)

Флуконазол
(ФЛУКОНАЗОЛ, 100 мг)

Азитроміцин

*  для аналізу
було відібрано
12 тендерних
договорів, які
підписало державне
підприємство
впродовж травнячервня 2019 року
**  ціна вказана за
найменшу форму
випуску (таблетки,
капсули)

(АЗИТРОМІЦИН-ЗДОРОВ'Я, 500 мг)

6,2 грн

22,5 грн

1,3 грн

5,6 грн

4,7 грн

24,1 грн

ДП “Медичні
закупівлі України”

Дніпропетровський
дитячий
будинок-інтернат

ДП “Медичні
закупівлі України”

Івано-Франківська
обласна клінічна
інфекційна лікарня

ДП “Медичні
закупівлі України”

Дніпропетровський
дитячий
будинок-інтернат

Що треба зробити:
Ухвалити законопроекти та підзаконні нормативно-правові акти для ефективної
роботи державного підприємства, як головної організації, що реалізує нові
прозорі механізми закупівель, а також забезпечити спроможностями та
умовами, які використовують міжнародні спеціалізовані організації.
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Доступ до безоплатних ліків
Інструмент закупівлі ліків №2:
міжнародні спеціалізовані організації
Слід законодавчо закріпити як постійно чинний інструмент та за необхідності залучати міжнародні спеціалізовані організації для здійснення закупівель ліків, вакцин та медичних виробів.

Факти:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

З 2015 року державні закупівлі МОЗ проводяться через міжнародні організації:
Програма розвитку ООН (ПРООН), Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), Crown Agents;
За оцінкою Рахункової палати міжнародні організації зекономили до 40% 		
бюджету на ліки;
Деякі препарати закуповувалися у 26 разів дешевше, ніж це робив МОЗ до
2015 року;
Понад 80% ліків закуповується напряму у виробників;
Сьогодні Україна повністю забезпечена вакцинами за Календарем щеплень;
Обсяги ліків, закуплених за зекономлені кошти, сягають до 68%;
90% препаратів з дорослої онкології сьогодні закуповують дешевше, ніж 2014
року;
Міжнародним організаціям вдалось розширити конкуренцію та отримати
якісні ліки, які раніше не були доступні в Україні;
Знизити ціни на більшість препаратів та відповідно збільшити об’єм
закуплених ліків;
Вакцини, що доступні для українських пацієнтів, – якісні, ефективні та давно і
широко використовуються у світі і мають гарантію якості;
Нині держава забезпечує безоплатне стентування для всіх пацієнтів з
інфарктом;
Завдяки державним закупівлям через міжнародні організації, в Україні
з’явилося 76 нових препаратів – вони зареєстровані і доступні для громадян;
5 країн перейняли український досвід міжнародних закупівель: Молдова,
Казахстан, Вірменія, Боснія і Герцеговина, Узбекистан.

Що треба зробити:
Закріпити законодавчо постійну МОЖЛИВІСТЬ для Міністерства охорони
здоров’я України залучати за необхідності міжнародні спеціалізовані організації
для закупівлі ліків, вакцин та медичних виробів.
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Сприяти впровадженню механізму паралельного імпорту
для ліків та руйнуванню штучної монополії на лікарські
засоби
Одним із найбільш ефективних способів зниження вартості препаратів для України є впровадження на законодавчому рівні паралельного імпорту для ліків.
Паралельний імпорт – це ввезення оригінального товару, що був запроваджений
в обіг у іншій країні, без дозволу власника. Власник препарату втрачає право контролювати рух та ціноутворення на товар, з моменту першого продажу товару. Набувач є вільним у розпорядженні товаром, тобто самостійно визначає територію
продажу та самостійно визначає ціну.

Що це дасть:

•
•
•
•
Ще одним важелем впливу на доступність ліків, що також потребує законодавчого
Впадуть ціни на імпортні ліки;

Розшириться асортимент ліків;

Збільшиться обсяг митних і податкових надходжень;
З’явиться конкуренція серед імпортерів.

врегулювання, є питання подолання «вічнозелених патентів», що зруйнує штучно
створену в Україні монополію на ліки, знизить ціни на життєво-необхідні лікарські
засоби, розширить асортимент ліків на ринку.
Поняття «вічнозелений» належить до практики, згідно з якою фармацевтичні фірми продовжують термін дії патенту на лікарський засіб, отримуючи додаткові патенти на незначні переформулювання або інші ітерації препарату, не обов’язково
збільшуючи терапевтичну ефективність. Проте це стає практикою у фармацевтичній промисловості, де, з одного боку, незліченна кількість пацієнтів намагаються
дозволити собі дорогі запатентовані препарати, а з іншого боку, винахідники намагаються дати вічну цінність їх виробу.
Усунувши недобросовісну конкуренцію через штучне подовження патентної монополії, ми відкриваємо ринок для здорової конкуренції генеричним препаратам, що
одразу сприятиме зменшенню їхньої ціни.
Приклад боротьби з «вічнозеленими патентами»: оригінальний препарат Герцептин (МНН – Трастузумаб) виробництва компанії «Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд» (Швейцарія) дозволяв державі покрити лише 15% від потреби хворих на рак молочної залози. Після закінчення дії патенту наприкінці 2018 року МОЗ України 16 квітня 2019
року зареєструвало генеричний препарат Огіврі (МНН – Трастузумаб) виробництва
компанії «Майлан» (Індія), ціна якого дозволить покрити до 90% від потреби.
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БФ «Пацієнти України» провели аналіз життєво-необхідних препаратів, на які діє
штучна монополія. Для аналізу було відібрано наступні препарати: Алувіа, Норвір,
Атріпла та Зіаген (для лікування ВІЛ/СНІДУ), Герцептин, Мабтера (для лікування
онкологічних захворювань) та Моксифлоксацин (для лікування туберкульозу). Результати аналізу показали, що саме через дію «вічнозелених патентів» держава
переплатила мільйони доларів, аби забезпечити пацієнтів лікуванням. Дана інфографіка показую наслідки, до яких призвела монополія.

Загальна потенційна переплата при закупівлі цих препаратів на період дії патентів
становить 353 млн доларів. За ці кошти держава могла б 18 років забезпечувати
ліками хворих на гепатити В і С на 100% від потреби, або 27 років забезпечувати
хворих на хронічний мієлолейкоз, або 82 роки закуповувати стенти для пацієнтів
з інфарктом.

Що треба зробити:
Ухвалити закон, який запровадить паралельний імпорт для ліків та
унеможливить штучне продовження монополії на ліки, що зробить препарати
доступними.
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Зняти законодавчі обмеження
у використанні та дослідженні
медичного канабісу
Українським пацієнтам вкрай необхідна законодавча база для використання медичного канабісу та
науковцям для дослідження на державному рівні.

Чому це важливо:

•
•
•
•

Медичний канабіс має клінічно доведені лікувальні та знеболювальні
властивості;
Близько 2-х мільйонів українських пацієнтів з важкими діагнозами
потребують препаратів з медичним канабісом;
Медичний канабіс застосовують в таких випадках: рак, хронічний
біль, хвороба Альцгеймера, Крона, розсіяний склероз, епілепсія та в
багатьох інших;
Ліки на його основі дозволені в 44 країнах світу.

Що це дасть:

•
•

Близько 2-х мільйонів українських пацієнтів з важкими діагнозами зможуть
отримати право на гідне життя та доступ до ефективного знеболення;
Легальне використання канабісу в наукових цілях дозволить науковцям
ширше досліджувати медичний канабіс, щоби зрозуміти, як він може бути
використаний з максимальною користю для людей.

У січні 2019 року пацієнтські організації України зареєстрували петицію з вимогою
внести зміни до законодавства, щоб канабіс можна було використовувати у медичних та наукових цілях. Зібрали 25 тисяч голосів за 41 день. Уперше за історію
українського парламентаризму  комітет Верховної ради зареєстрував законопроект, за підсумками розгляду електронної петиції. Проте Верховна Рада ІІІV скликання не встигла розглянути законопроект.
Наразі чинне законодавство не дозволяє використовувати канабіс та його похідні для лікування та дослідження. Ці речовини входять до списків наркотичних та
психотропних речовин, обіг яких в Україні заборонений. Для надання пацієнтам
доступу до ліків, правовий статус канабісу та його похідних, а також правове регулювання його обігу потребує змін.

Що треба зробити:
Ухвалити Закон щодо забезпечення фундаментального права особи на життя
і здоров’я, який легалізує використання медичного канабісу в лікувальних і
наукових цілях.

11

Розробка Національної програми доступності лікування
орфанних (рідкісних) захворювань в Україні
В Україні затверджено 275 нозологій рідкісних захворювань. Поряд з тим сьогодні
держава фінансує закупівлю ліків тільки за 16 напрямками. Це захворювання, які
здебільшого потребують дороговартісного пожиттєвого  лікування (до 1 млн грн
на рік для одного пацієнта), що є непосильним для пересічного пацієнта.
Також ввезення на митну територію України та постачання незареєстрованих лікарських засобів для лікування рідкісних захворювань підлягають оподаткуванню за ставкою 20% ПДВ.
Таке застосування ПДВ підвищує для держави, закладів охорони здоров’я та благодійних організацій і без того високу вартість придбання за кордоном незареєстрованих лікарських засобів для лікування рідкісних захворювань.
Це звужує чи не єдиний можливий шлях доступу пацієнтів до необхідного їм лікування, якого немає в Україні.

Що треба зробити:

•
•
•
•
•
•
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Розробити Національну програму доступності лікування для пацієнтів
з орфанними захворюваннями;
Сприяти виконанню норм чинної законодавчої бази для захисту орфанних
хворих;
Створити якісні реєстри пацієнтів за нозологіями;
Створити координаційні центри та мультидисциплінарні  команди лікарів
для лікування орфанних захворювань;
Розробити державні стандарти лікування орфанних захворювань;
Внести зміни до Податкового кодексу України та відмінити 20% ПДВ на
ввезення незареєстрованих ліків для лікування орфанних захворювань.
При цьому, зазначене положення пропонується поширити лише на лікарські
засоби, які в установленому порядку допущені до застосування на території
Сполучених Штатів Америки або держав-членів Європейського Союзу, та
рішення, про ввезення яких до України прийнято Міністерством охорони
здоров’я України.

Розробка та фінансування cancer policy
(Національна програма боротьби з раком)

В Україні щороку діагностується біля 140 тис. нових випадків захворювань на рак
серед дорослих і 1 тис. – серед дітей. У нас відсутня Національна програма боротьби з раком.
Відповідно немає стратегії профілактики раку, плану популяційних скринінгів,
своєчасного діагностування, уніфікації стандартів та покращення якості терапії. У
державному бюджеті не закладені кошти на відповідні заходи.

Що треба зробити:

•
•
•

Забезпечити схвалення законопроектів та підзаконних нормативноправових актів, спрямованих на реалізацію Національної програми
боротьби з раком;
Створити якісний реєстр онкопацієнтів;
Передбачити в державному бюджеті України кошти на реалізацію
Національної програми боротьби з раком.

Розвиток трансплантацій кісткового мозку в Україні
В Україні наразі не доступні трансплантації кісткового мозку (ТКМ) від неродинного донора для дітей та ТКМ від родинного та неродинного донора для дорослих.
У результаті сотні пацієнтів з гематологічними та онкологічними захворюваннями
не отримують життєво необхідної терапії.
Єдиним шансом на видужання для таких пацієнтів є проведення ТКМ за кордоном. Державі Україна кожна така ТКМ обходиться в 120-300 тис. євро.
Для ефективного впровадження програми трансплантації кісткового мозку варто
врахувати наступні умови:

•
•
•
•

Закладення додаткових коштів на розвиток трансплантацій;
Приєднання України до міжнародних реєстрів донорів, щоб мати можливість
здійснювати пошук та отримувати трансплантати;
Розроблення нормативних документів щодо безперешкодного ввезення
донорського кісткового мозку до України;
Запровадження власного реєстру донорів.
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Що треба зробити:
Удосконалити Закон України «Про застосування трансплантації анатомічних
матеріалів людині», надавши можливість лікарням самостійно організовувати
пошук донорів кісткового мозку у міжнародних реєстрах, оплачувати вартість
такого пошуку та колекцію стовбурових клітин (кісткового мозку) та ввезення
трансплантату в Україну.

Реформувати національну систему крові
Існуюча система крові в Україні не забезпечує безпеки донорської крові. В результаті трансфузій пацієнти можуть заразитись на ВІЛ, вірусні гепатити В і С та інші
вірусні хвороби.
Щороку в Україні більше 2,5 тис. людей заражаються на ці важкі вірусні захворювання під час лікування за рахунок переливання зараженої донорської крові.

Що треба зробити:

•
•
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Забезпечити виконання «Стратегії розвитку національної системи крові
на період до 2022 року», схваленої Розпорядженням КМУ 20.02.2019 року,
зокрема в частині внесення змін до законодавчих актів, гармонізації
нормативно-правової бази, передбачених Стратегією.
Передбачити в державному бюджеті України кошти на реалізацію Стратегії.

Маніфест опублікований за підтримки
Програми «Громадське здоров’я»
Міжнародного фонду «Відродження».
Позиція МФ «Відродження» може
не збігатися із думкою авторів
цього звіту.
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