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БФ «ПАЦІЄНТИ УКРАЇНИ» —  
НАЙБІЛЬШЕ ОБ’ЄДНАННЯ  
ПАЦІЄНТІВ В УКРАЇНІ

МЕТА 
Забезпечити всіх пацієнтів України 
ефективним лікуванням, об’єднуючи 
активістів для впливу на державні  
закони та політику.
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Інна Іваненко
виконавча директорка  
БФ «Пацієнти України»

У 2021 році нам не вдалося врятувати всіх, кого б нам хотілося. 
Але ми врятували набагато більше, ніж ті, хто навіть не намагався. 

У нас було чимало проблем, викликів та ворогів: наслідки 
COVID-19, провалене голосування за медканабіс, заяви 
Президента про скасування медреформи, «улюблений»  
Максим Степанов, проблеми із закупівлями ліків тощо. 

Що робили ми? Не стояли осторонь цих проблем. Десь нам 
вдавалось перемогти, десь — ні. Але ми не спостерігали збоку,  
а намагались щось змінити. 

Цей звіт про те, що БФ «Пацієнти України» — ті, хто завжди 
буде намагатись зробити нашу місію про ефективне лікування 
для всіх пацієнтів України реальністю, а не лишити просто 
задекларованими гарні слова. 
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Марія Грішина
фінансова директорка  
та координаторка ініціативи 
«Об’єднуємося проти COVID-19»

Коли перед українцями постає велика загроза, вони об’єднуються.  
Так було з війною на Сході, так є і з пандемією. Не треба думати,  
що COVID-19 сам зникне чи держава сама впорається. Громадянське 
суспільство та бізнес не повинні бути осторонь. Проти держави сили 
волонтерів у цьому випадку – це крапля в морі. Але коли перед вами 
ворог, який паралізував увесь світ, такі зусилля життєво важливі.  
Саме це сьогодні рятує життя.

ПРОТИДІЯ COVID-19

10 ЛІКУВАННЯ ДОСТУПНЕ ДЛЯ ВСІХ
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Коронавірус — одна з 
найнебезпечніших хвороб 
людства. Вже зараз в 
Україні вона забрала  
життя понад 100 тисяч 
людей. Жертв могло б бути 
набагато більше, якби 
не самовіддана робота 
медиків, волонтерів, всіх 
тих, кому не байдуже.

Наша команда теж не стояла  
осторонь боротьби з пандемією. Ми:

• моніторили роботу вакцинальних пунктів та готували рекомендації 
для держорганів;

• консультували пацієнтів щодо лікування та вакцинації;

• інформували громадськість про перебіг вакцинації;

• організовували онлайн-заходи для висвітлення проблем процесу 
вакцинації та спростування міфів про вакцини для населення, 
зокрема для важкохворих пацієнтів;

• розповідали про важливість вакцинації у ЗМІ;

• виходили на акції, брифінги та робили публічні звернення  
з вимогами виділення необхідних коштів для протидії  
з COVID-19 та вирішення проблем вакцинальної кампанії.

ЗА ЦІ КОШТИ КУПИЛИ: 

55 
кисневих концентраторів 
 

1 095 
кисневих масок 
 

40 000 
засобів індивідуального захисту

* За період допомоги з березня 2020 року 
до березня 2021 року фонд зібрав більше 
23 мільйонів гривень та допоміг більше 
8000 лікарям у 241 лікарні по всій Україні. 
За результатами роботи ми увійшли в ТОП-10 
благодійників, які допомагають у боротьбі 
з коронавірусом в Україні за рейтингом 
Ю-контрол.

ПРОТИДІЯ COVID-19

Також ми підтримували наших 
медиків: зібрали 1,5 млн грн 
на закупівлю обладнання та 
засобів захисту для лікарень 
від 11 партнерів з приватного 
сектору та представників 
діаспори українців*.
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  25 січня, 2021   2 червня, 2021   13 липня, 2021   22 липня, 2021

Акція «Два кроки болю» під комітетами ВР Реєстрація законопроєкту про медичний канабіс Акція «Зупиніть наш біль» під ВР України Акція «All inclusive болю» під офісом ВО «Батьківщина» 

Хоч на табло було недостатньо голосів — лише 
184 депутати натиснули кнопку «ЗА» — але це вже 
прогрес для пацієнтської спільноти, яка протягом 
багатьох років билась об стіну байдужості та 
ігнорування з боку влади. Міністерство охорони 
здоров’я вже ініціювало другий Законопроєкт. 
У 2022 році нашим головним завданням буде — 
щоб нас почули мінімум 226 депутатів у Верховній 
Раді і пацієнти отримали очікувані ліки на основі 
медичного канабісу. 

МЕДИЧНИЙ  
КАНАБІС

У 2021 році в українському парламенті 
голосували за Законопроєкт про доступ 
до ліків на основі медичного канабісу. 

Вперше його підтримали не лише пацієнти  
та громадські активісти, а й Президент України,  
Уряд та Комітет з питань здоров’я нації. 
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ГРОМАДСЬКЕ 
РЕЙТИНГУВАННЯ 
ЛІКАРЕНЬ

Ідея проєкту — створити можливість оцінювати медзаклад, зважаючи  
на умови обслуговування та його спроможність впроваджувати зміни. 

Адже медична послуга — більше, ніж про діагностику хвороб  
і лікування. Оцінити навички лікаря всі ми, звісно, не зможемо.  
Але зрозуміти, чи покращується медзаклад, чи ставляться до нас,  
як до клієнтів, які своїми податками оплачують послуги, а не  
прийшли випрошувати допомогу, нам під силу.

Концепція рейтингування лікарень розроблена за участю понад  
40 учасників: представників пацієнтських спільнот, очільників НСЗУ, 
керівників регіональних лікарень, експертів у медичній сфері. 

У 2022 році у чотирьох областях серед лікарень, які виявили  
бажання, відбудеться пілотне впровадження механізму  
громадського рейтингування лікарень.

ПАЦІЄНТ = КЛІЄНТ
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Є ЛІКИ
Сайт «Є Ліки» — місце, де пацієнти можуть перевірити 
наявність безоплатних лікарських засобів у своїй лікарні.

5 
років працює сайт 

334 902 
особи відвідали сайт у 2021 році 

2 005
лікарень зареєстровано на сайті

Аліна Костюченко
координаторка проєкту «Є Ліки»

«Немає ліків», «йдіть купувати в аптеку», «вже закінчились». 
Наші пацієнти часто це чують від медиків. Наш сайт 
допомагає людям дізнатись, чи їх обманюють, чи ні. 

Навіщо платити за те, що є безоплатним для пацієнта  
і чомусь просто лежить на складах лікарні?

www.eliky.in.ua

www.eliky.in.ua
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4 357
«Номер здоров’я» — лінія підтримки, яка допомагає пацієнтам 
у ситуаціях, коли у медзакладах не хочуть давати безоплатні 
препарати або вимагають гроші за безоплатні послуги. 

(096) 2-888-003 (095) 2-888-005

Ірина Рачинська
радниця з розвитку  
спільнот та партнерств

Пацієнти мають право на безоплатні послуги та ліки.  
Але права працюють лише у тому випадку, якщо їх 
знати та захищати. Команда БФ «Пацієнти України» 
допомагає українцям у цьому. Сотні історій, які 
завершились тим, що пацієнтам видали їхні ліки, 
провели операцію безоплатно, притягнули до 
відповідальності медсестру, яка вимагала з людей 
гроші, допомагають не лише конкретним людям,  
а й змінам у всій сфері охорони здоров’я. 

Пацієнт починає розуміти, що він взагалі має права, 
а медик починає розуміти, що вимагання і хабарі 
лишаються у минулому, адже з‘являються законні  
шляхи достойного заробітку.

осіб  
звернулись  
до нас  
у 2021 році

ЛІНІЯ ПІДТРИМКИ 
«НОМЕР ЗДОРОВ’Я»



23 РІЧНИЙ ЗВІТ 2021

Національна служба здоров’я України — національний страховик, який 
укладає договори з лікарнями. У крісло Голови інституції з найбільшим 
медичним бюджетом в Україні намагалося потрапити чимало 
недоброчесних людей.

Під «своїх» підтасовували конкурсні вимоги. Керівника намагались 
обирати не публічно і прозоро, а в закритих кабінетах. 

І… у негідників нічого не вийшло. Вони погано розуміли той факт,  
що за кожним конкурсом будуть слідкувати пацієнти, зокрема  
й з БФ «Пацієнти України».

За 2021 рік ми буквально пережили чотири конкурси на Голову 
НСЗУ і нарешті інституція отримала нового очільника без приставки 
«тимчасово виконуючий обов’язки». Новою Головою Національної 
служби здоров’я України стала Наталія Гусак.

ВИБОРИ  
НА ПОСАДУ  
ГОЛОВИ НСЗУ

ПАРАЛЕЛЬНИЙ  
ІМПОРТ ЛІКАРСЬКИХ 
ЗАСОБІВ

Паралельний імпорт — механізм, який дозволить 
офіційним дистриб’юторам ввозити на український ринок 
медичні препарати, які зареєстровані в Україні, з інших 
країн, де вони дешевші. У країнах Європейського Союзу 
практику паралельного імпорту запровадили ще 20 років 
тому і це допомогло знизити ціни в аптеках на 20%.

В Україні ж вже тривалий час існують перешкоди 
законодавчому прийняттю механізму паралельного 
імпорту, тож пацієнти змушені використовувати нелегальні 
або «сірі» маршрути поставок ліків з ряду країн, бо їхня 
ціна в рази нижча за такі ж самі ліки в Україні.

У 2021 році, завдяки активності пацієнтської спільноти, 
Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та 
медичного страхування вперше підтримав законодавче 
врегулювання паралельного імпорту. Попереду — 
голосування у залі Верховної Ради. 

22 ЛІКУВАННЯ ДОСТУПНЕ ДЛЯ ВСІХ
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5% ВВП на програму медичних гарантій — норма, яка закріплена 
Законом. Тобто той мінімум, який має виділятись на оплату  
безоплатних медичних послуг в Україні. 

Рік у рік ця норма, на жаль, не виконується Парламентом та Урядом.  
І рік у рік пацієнтська та медичні спільноти виходять під стіни  
Верховної Ради, щоб привернути увагу до цієї проблеми та  
стимулювати збільшення бюджету на охорону здоров’я.

% ВВП НА 
МЕДИЦИНУ
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ІСТОРІЇ УСПІХУ  
ЛІКАРЕНЬ,  
ЯКІ ПОВІРИЛИ  
У МЕДРЕФОРМУ

Навколо медичної реформи було багато чуток й міфів, недомовок 
та страхів. Тож ми вирішили, що досить тільки говорити про 
реформу, досить здогадуватися та розганяти плітки, треба нарешті 
її побачити.

БФ «Пацієнти України» запустив ініціативу «Історії успіху лікарень, 
які повірили у медреформу». Лідери пацієнтських та медичних 
спільнот разом з нами відвідали лікарні, які завдяки реформі 
у сфері охорони здоров’я змогли якісно змінитись: покращити 
сервіс, купити сучасне обладнання, підвищити зарплати персоналу, 
зробити ремонт та побороти хабарництво у лікарнях.

Учасники візиту змогли побачити досвід успішних лікарень та 
впровадити його у своїх медзакладах. 

Знаєте який був основний секрет успіху?  
Бажання змінюватись. От і все. 

Оксана 
Мусієнко
радниця з 
розвитку спільнот 
та партнерств

 
Коли я чую, що медреформа 
не працює, я розказую про 
результати нашої ініціативи. 
Головне — бажання і сміливість 
змінюватись. Часи, коли 
лікарням просто виділяли 
кошти за ліжко-місце, пройшли. 
Тепер треба думати про якість 
і сервіс, про те, як стати 
конкурентоспроможними на 
тлі інших медзакладів. Варто 
у фокусі тримати людину — 
пацієнта/ку, клієнта/ку і лікаря/ку.
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Представники КНП «Шосткинська дитяча лікарня»:

Ми були вражені масштабом змін у закладі. Позитивні 
перетворення торкнулися питань якості надання медичної 
допомоги, змін у її організації, а також матеріальної бази. 
Ми побачили, як сила бажання перетворилась у реальні 
осяжні досягнення.

Представники КНП «Романівська лікарня»:

Покращення умов перебування пацієнтів у нашій лікарні 
— наш пріоритет. На 2021 рік ми перед собою ставили 
задачі, які до входження у медреформу здавалися нам 
недосяжними вершинами. Сьогодні ж можемо впевнено 
сказати, що все задумане вдалося. І окрему роль у цьому 
відіграла наша нестримна мотивація після відвідування 
Стрийської лікарні! 

ІСТОРІЇ УСПІХУ  
ЛІКАРЕНЬ,  
ЯКІ ПОВІРИЛИ  
У МЕДРЕФОРМУ
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СПОСТЕРЕЖНІ  
РАДИ У ЛІКАРНЯХ

Спостережні ради — це повноцінний орган управління, який допомагає 
директору медзакладу керувати ним ефективно, а громаді напряму 
реалізовувати своє право на участь в управлінні охороною здоров’я.

За умови успішного впровадження спостережних рад у лікарнях, 
громадськість зможе ще більш успішно запобігати проявам корупції  
та слідкувати, щоб усі пацієнти змогли отримували безоплатно  
ті послуги, які їм гарантує держава.

БФ «Пацієнти України» провів опитування у понад 500 закладах охорони 
здоров’я, щоб з’ясувати, чи функціонують спостережні ради у лікарнях. 
Результати будуть опубліковані пізніше. 

У цьому році розпочнеться наступний етап нашої роботи — пілотний 
проєкт впровадження спостережних рад у медичних закладах  
певних регіонів.
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ВІЛ НА  
ПЕРВИНЦІ

У сімейних лікарів є можливість діагностувати 
та лікувати осіб із ВІЛ-інфекцією, але, на жаль, 
не всі медики знають про цю можливість, не 
розуміють, як це зробити, або й мають певні 
побоювання. 

У 2021 році більше 6,5 тисяч лікарів первинної 
ланки отримали від БФ «Пацієнти України» 
довідник, у який ми помістили усю актуальну 
та необхідну інформацію для тих, хто готовий 
долучитися до боротьби за життя ВІЛ+ пацієнтів. 

Ми працюємо для того, щоб кожен ВІЛ+ пацієнт 
мав змогу знайти лікаря, якому він довірятиме, 
та без страху засудження зможе звернутися за 
допомогою.

ВІДСТАВКА  
СТЕПАНОВА

«Степанова звільнили» — одна з 
найкращих новин минулого року.

Ця особа асоціювалась у пацієнтів 
з вдвічі завищеними цінами на 
закуплений захист для медиків, 
проваленими закупівлями ліків, 
відсутністю вакцин, атаками на ключові 
медичні інституції та намаганнями 
поставити там «своїх» людей. А ще з 
постійною брехнею, маніпуляціями 
та боротьбою не з хворобами, а з 
важкохворими пацієнтами. 

Команда БФ «Пацієнти України», 
як можна побачити з фото, брала 
активну участь, щоб «найкраща новина 
минулого року» стала реальністю.
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РОЗВИТОК  
ПАЦІЄНТСЬКОЇ 
СПІЛЬНОТИ

БФ «Пацієнти України» — найбільше об’єднання пацієнтських організацій 
в Україні. Його унікальність полягає в тому, що наші члени борються за 
ефективне доступне лікування не лише для своїх нозологій, а й для всіх 
пацієнтів в Україні. 

Одна з наших цілей — створення єдиного потужного пацієнтського руху, 
який чують та з яким рахуються у владних кабінетах. 

Тренінги, зустрічі, допомога у написанні заявок, в організації публічних 
подій та реалізації проєктів — це наш вклад у розвиток пацієнтської 
спільноти та наших членів. Щоб вони ставали сильнішими і робили нас 
ще ефективнішими у боротьбі за Україну, де життя є найвищою цінністю. 
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Ще 10 років тому 
медреформа була 
фантастикою. 

Переможців закупівель 
медикаментів визначали 
виключно у закритих кабінетах 
МОЗ, а мізерний бюджет на 
лікування важкохворих пацієнтів 
прирікав на вірну смерть тисячі 
українців.

10 років тому з’явився 
благодійний фонд “Пацієнти 
України” і почав змінювати 
медицину у нашій країні.  

За цей час ми зробили чимало. Ось ключове, що вдалось:

• збільшили бюджет на ліки важкохворих пацієнтів до майже 10 млрд грн;

• стали авторами законопроєкту про міжнародні закупівлі, завдяки 
якому держава зекономила 200 000 000 $;

• вибороли спрощену реєстрацію ліків, яка розширила асортимент 
ліків та зробила їх доступнішими;

• зібрали 23 000 000 грн на допомогу лікарям у протидії Covid-19;

• заснували сайт «Є ліки», де зібрана інформація про наявність 
безоплатних ліків у 2005 медзакладах з усієї України;

• стали одними з тих, хто створив та запустив медреформу;

• зібрали довкола себе 45 членів, представників різних пацієнтських 
спільнот, та стали найсильнішою і найгучнішою пацієнтською 
спільнотою.

10-РІЧЧЯ БФ  
«ПАЦІЄНТИ УКРАЇНИ»
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21 120
читачів у Фейсбуці

564 
згадки на ТБ та інтернет-виданнях

НАС ЧУЛИ І БАЧИЛИ

1 311 080
унікальних відвідувачів нашої сторінки у Фейсбуці

Чому треба підтримати Законопроєкт про медканабіс?  
Як дізнатись про безоплатні препарати? Чому Степанов  
має піти геть? Докази, що вакцинація рятує життя?  
І ще сотні питань. Ми давали відповіді на все, що  
є важливим для життя українців.
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АНАЛІЗ ЗАКУПІВЕЛЬ 
ДП «МЕДИЧНІ  
ЗАКУПІВЛІ УКРАЇНИ»

Аліна Шматько
аналітикиня БФ 
«Пацієнти України»

Одна з головних задач 
аналітиків — моніторинг 
закупівель ліків, без яких 
пацієнти не зможуть жити. 

Багато ми не вимагаємо: аби все 
було прозоро та чесно, а люди 
з важкими хворобами отримали 
якісні препарати, за які держава 
заплатила адекватну ціну.

У 2021 році було проаналізовано 19 напрямів закупівель державного 

підприємства «Медичні закупівлі України».

6,29 млрд грн — виділений бюджет ДП МЗУ на централізовані 

закупівлі (згідно з першим паспортом програми на 2021 рік).

Підприємству вдалося вдалося заощадити 1,54 млрд грн  

(24% від першого паспорта).

Початок закупівель розпочався майже на 2 місяці раніше, ніж 

попереднього року:

• 2020 — 11 червня

• 2021 — 23 квітня

За рік ДП МЗУ законтрактувало більшість із запланованих лікарських 

засобів та медичних виробів: з 571 позиції було закуплено 528 (92%), 

з яких близько половини було придбано напряму у виробників. 

Загалом же державному підприємству вдалося заощадити на відкритих 

торгах за результатами аукціонів 729,6 млн грн або 23% від очікуваної 

вартості. Частину зекономлених коштів було спрямовано на закупівлю 

додаткової кількості ліків. 

Варто відзначити, що відсоток 
закуплених позицій у 2021 році 
— значно вищий порівняно 
з попереднім роком, коли не 
було закуплено майже чверть 
позицій.

Деталі нашого звіту щодо 
закупівель ДП «Медичні закупівлі 
України» на нашому сайті. 

РІЧНИЙ ЗВІТ 2021
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АНАЛІЗ ЗАКУПІВЕЛЬ 
ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ

У 2021 було проаналізовано 24 тендери державних медичних установ 
Національної академії медичних наук та Міністерства юстиції, на яких 
закуповувалися 60 лікарських засобів для лікування туберкульозу,  
ВІЛ/СНІДу та вірусних гепатитів. Загальна вартість придбаних ліків — 
понад 92 млн грн.

Особливості закупівель:

• Переважно невисока конкуренція, здебільшого по 2 учасники на лот.

• Одні і ті ж постачальники виграють тендери з року в рік.

• Ціни приблизно такі ж, як і в інших замовників на Prozorro, проте 
вищі за ціни ДП “Медичні закупівлі України”.

Ми продовжуємо наполягати на необхідності передати закупівлі 
дороговартісних ліків для державних установ до центральної 
закупівельної організації. 

Це дозволить щороку економити по кілька десятків мільйонів гривень 
бюджетних коштів.

Антиретровірусний препарат «Теград»

Інститут ім. Громашевського 15,39 грн/од.

ДП «Медичні закупівлі України» 2,42 грн/од.

Різниця у 6 разів дорожче

Антибіотик «Меробак»

Інститут ім. Яновського 170,00 грн/од.

ДП «Медичні закупівлі України» 76,68 грн/од.

Різниця у 2 рази дорожче

Протитуберкульозний препарат «Дельтіба»

Центр охорони здоров’я ДКВС 115,00 грн/од.

ДП «Медичні закупівлі України» 73,20 грн/од.

Різниця у 1,5 рази дорожче

Деталі нашого звіту щодо 
закупівель державних установ  
на нашому сайті.
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Використано коштів у 2021 році, грн

Програмні витрати

Експертний супровід та команда програмних фахівців 8 350 809,90

Закупівлі для лікарень у протидії COVID-19 2 017 938,84

Програмні заходи (зустрічі, круглі столи, дизайн та друк 
матеріалів, інформаційний супровід тощо)

509 206,88

Проведення навчальних зустрічей, тренінгів 333 962,61

Всього 11 211 918,23 88%

Адміністративні витрати

Людські ресурси (включно з податками) 722 256,97

Офісні витрати 
(оренда, комунальні виплати, аудит, банківські виплати тощо)

774 694,75

Всього 1 496 951,72 12%

 

ВСЬОГО 12 708 869,95

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

3,16

2,86
1,95

2,86

1,36

1,95

МФ «Відродження»

ВБО «100% життя» 

USAID Health  
Reform Support

NED

MATRA

Пожертви  
на протидію COVID-19

Отримано коштів у 2021 році, млн грн
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ФАНДРЕЙЗИНГ

Проектні пропозиції подані у 2021 році Сума Статус

МФ «Відродження» 1 722 745 грн підтримано у 2021

ВБО «100% життя» 2 603 220 грн підтримано у 2022

USAID Health Reform Support 1 950 000 грн підтримано у 2021

NED 92 000 USD підтримано у 2022

USAID Health Reform Support 180 000 USD на етапі переговорів

MATRA 100 000 EUR не підтримано

ДОНОРИ



Річний звіт 2021

ЛІКУВАННЯ 
ДОСТУПНЕ 
ДЛЯ ВСІХ


