
За період 01.08.22-30.10.22

Аналіз звернень до кол -центру ,

створеного БФ “Пацієнти Укра їни”

для надання громадянам консультацій
з питань доступу до л ікування



Загальна кількість звернень та хто звертався до кол-центру

2SAFEMed |

Пацієнти; 236; (40%)

Родичі пацієнтів; 186; (32%)

Знайомі пацієнтів; 15; (3%)

Представники медичної сфери;14; (2%)

Волонтери; 10; (2%)

Не зазначено; 5; (1%)

Інші; 1; (0,2%)

Нецільові звернення; 120; (20%)

• За три місяці роботи кол-центру, з 01.08.2022 по 31.10.2022, оператори опрацювали 587 звернень. 
• Найчастіше за консультаціями зверталися пацієнти — 236 звернень або 40% від усіх отриманих запитів,
ііііііта родичі пацієнтів— 186 звернень або 32%. 

• 120 звернень (20%) не стосувалися запитів про лікування, а належали до загальних питань у сфері охорони здоров'я
ііііііабо інформації щодо роботи кол-центру тощо.

587

* звернення щодо загальних питань у
сфері охорони здоров’я. Всі абоненти з
такими запитами отримали інформацію
про розклад та специфіку роботи
кол-центру.

*



Кількість звернень за днями тижня та часом

3SAFEMed |• Найбільше запитів до кол-центру надходило по понеділках.
• Найактивніший час звернень — 12:01-15:00.

Понеділок; 
146; (25%)

Вівторок; 
119; (20%)

Середа; 

123; (21%)

Четвер; 

101; (17%)

П’ятниця; 
98; (17%)

10:00-12:00; 

204; (35%)

12:01-15:00; 230; (39%)

15:01-18:00; 

153; (26%)

587 587



Інформація про пацієнтів
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Жіноча; 
262; (58%)

Чоловіча; 
188; (42%)

61-75 р.; 

153; (34%)

46-60 р.; 133; (30%)

26-45 р.; 

109; (24%)

76-90 р.; 29; (6%)

До 18 р.; 9; (2%)
18-25 р.; 8; (2%)

Не зазначено; 9; (2%)

Стать Вік

450 450
*

кількість звернень щодо кейсів пацієнтів; нецільові звернення не входять до аналізу.
• 450 звернень з 587 стосувалися лікування пацієнтів, 137 звернень — загальні питання у сфері охорони здоров’я.
• Найбільше звернень надходило щодо лікування жінок — 262 запити або 58%; вікова група пацієнтів — 61-75 років

(153 запитів, 34%).

*
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Київська; 80; (18%)

Дніпропетровська; 
46; (10%)

Одеська; 42; 

(9%)

Львівська; 29; (6%)

м. Київ; 29; (6%)Запорізька; 29; (6%)

Вінницька; 

28; (6%)

Інші області; 
167; (39%)

Чернігівська
4

Запорізька
29

Дніпропетровська
46

Харківська

18

Київська
80

м. Київ

29

Полтавська
10

Кіровоградська
10

Миколаївська
6

Сумська
6

Донецька
1

Хмельницька
17Тернопільська

16
Івано-

Франківська
14

Волинська
7

Рівненська
11

Закарпатська
6

Житомирська
17

Вінницька
28

Львівська
29

Одеська
42

Черкаська

7

Чернівецька
6

450

Не зазначено — 10

Пацієнт за кордоном — 1

• Найбільше звернень надійшло з Київської, Дніпропетровської та Одеської областей. 

Місце лікування/перебування пацієнтів (область, місто)



ТОП звернень до кол-центру (за діагнозом)

6SAFEMed |

Онкологія — дорослі; 
306; (68%)

Інші захворювання; 

144; (32%)

• З 450 звернень у 306 випадках (68%) запити стосувалися лікування дорослої онкології, у 144 зверненнях (32%) йшлося про
інші захворювання.

• Оскільки звернення щодо лікування онкології у дорослих є основною темою запитів абонентів, вона вимагає пильної уваги
та подальшого вивчення.

450



Звернення щодо інших захворювань/запитів
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• Гепатит С

21 (4%)

• Серцево-судинні
захворювання

17 (4%)

• Хірургія

9 (2%)

• COVID-19

• Захворювання
нирок

• ЗПТ

По 6 (1%)

• Вакцинація

5 (1%)

• Цукровий діабет
• ШКТ
• Епілепсія
• Гепатит В
• Гепатити В та С
• Хвороба Паркінсона
• Запити щодо

вагітності

По 4 (1%)

• Не зазначено

9 (2%)

• Анемія
• Бронхіт
• Цироз печінки
• Інвалідність
• Переломи
• Гінекологія
• Ювенільний

ревматоїдний артрит
• М'язова дистрофія
• Мієлофіброз
• Неврологія
• Захворювання

підшлункової залози
• Пневмонія
• Реабілітація
• Ревматологія
• Захворювання шкіри

По 1 (0,2%)

• Астма
• Стоматологічна

допомога
• Розсіяний склероз
• Онкологія — діти
• Інсульт

По 2 (0,4%)

• Хвороба Крона
• Ендопротезування
• Захворювання очей
• Психіатрія —

дорослі

По 3 (1%)

• З 144 звернень щодо інших захворювань/запитів більшість стосувалися лікування вірусного гепатиту С (21 звернення),
серцево-судинних захворювань (17 звернень) та запитів щодо хірургічного втручання (9 звернень).

144



Онкологія — дорослі (1)
Інформація про пацієнтів
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кількість звернень пацієнтів з онкологічними захворюваннями.

• 306 звернень (68%) стосувалися лікування дорослої онкології. Серед таких запитів найчастішими були звернення про
лікування жінок — 187 випадків (61%). Звернень про лікування чоловіків — 119 (39%).

Жіноча; 

187; (61%)Чоловіча; 

119; (39%)

61-75 р.; 

129; (42%)

46-60 р.; 89; (29%)

26-45 р.; 56; 

(18%)

76-90 р.; 22; (7%)

18-25 р.; 4; (2%) Не зазначено; 6; (2%)

Стать Вік

306 306
*

*



Онкологія — дорослі (2)
Місце лікування/перебування пацієнтів (область, місто)
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• Найбільше звернень щодо дорослої онкології надійшло з Київської, Одеської та Дніпропетровської областей.

59; 
(19%)

36; 
(12%) 31;

(10%) 24; 

(8%)
21; 

(7%) 18;
(6%)

17;
(6%) 13; 

(4%)
12; 

(4%)
12; 

(4%)
10;
(3%)

8;
(3%)

8; 
(3%)

7; 
(2%)

6;
(2%)

5;
(2%)

4;
(1%)

4;
(1)

3;
(1%)

3;
(1%)

2;

(0,7%)

2;

(0,7%)
1;

(0,3%)



Онкологія — дорослі (3)
Предмет звернень/консультацій
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• Основні причини, які спонукали громадян звертатися до кол-центру: “відсутність ліків в закладах охорони здоров’я”
іііііі(179 таких звернень або 58%) та “умови отримання лікування” (113 звернень або 37%).

“Мені сказали шукати ліки в аптеці, в аптеці їх немає. Не розумію, що робити, як далі лікуватися”.

Відсутність ліків;179; (58%)

Умови отримання ліків; 113;(37%)

Умови амбулаторного лікування; 9; (3%)

Послуги ПМГ; 3; (1%)
Пошук лікаря; 1; (0,3%)

Умови перебування у стаціонарі; 1; (0,3%)

306



Онкологія — дорослі (4)
Обґрунтування предмету звернень/консультацій
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• Найчастіше представники лікарень відмовляли у наданні медикаментів пацієнтам, обґрунтовуючи це відсутністю поставок у лікарні
— 116 таких звернень (38%). У 91 випадку (30%) пацієнти не отримали жодних пояснень від представників мед. закладів.

“Вже пройшла дві “хімії”, купувала все за свої гроші. На черзі— третя, але фінансово я не потягну. Підкажіть, будь ласка,

чи є хоч щось безоплатно?”

Відсутність поставок/розподілу
у лікарню; 116; (38%)

Обґрунтування відсутнє; 91; (30%)

Пацієнт не обізнаний про свої
права щодо лікування; 85; (28%)

Ліки не передбачені у державній
номенклатурі; 11; (3%)

Відсутність коштів у лікарні/області; 1; (0,3%)

Скарга на умови перебування та догляду; 1; (0,3%)

Пошук рецепта; 1; (0,3%)

306



Предмет звернень/консультацій
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• Найчастіше у зверненнях йшлося про “відсутність ліків” — 211 таких звернень (46%) та “умови отримання лікування” — 181 (38%).

“У мого чоловіка діагностували гепатит С. Я щойно повернулася до України і нічого про це не знаю. Розкажіть мені, що робити, 

щоб отримати ці ліки, будь ласка”.

“У лікарні мені сказали купувати ліки. А їх можна отримати безоплатно? Якщо так, то яким чином?”

включно з 11 зверненнями від представників медичної сфери.

https://eliky.in.ua

211; (46%)

181; (38%)

18; (4%)

16; (3%)

11; (2%)

10; (2%)

10; (2%)

2; (1%)

1; (1%)

1; (1%)

Відсутність ліків

Умови отримання ліків

Послуги ПМГ

Умови амбулаторного лікування

Технічні питання (Є Ліки)

Пошук лікаря

Умови перебування у стаціонарі

Відмова у лікуванні

Відмова у хірургічному лікуванні

Фінансова допомога

**

**

*

461
*

https://eliky.in.ua/


ТОП 10 лікарських засобів
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Міжнародна
непатентована назва

Захворювання
Наявність у державній

номенклатурі

Гозерелін онкологічні захворювання так

Золедронова кислота онкологічні захворювання так

Летрозол онкологічні захворювання так

Капецитабін онкологічні захворювання так

Абіратерон онкологічні захворювання так

Ексеместан онкологічні захворювання так

Паклітаксел онкологічні захворювання так

Бікалутамід онкологічні захворювання так

Фульвестрант онкологічні захворювання так

Оксаліплатин онкологічні захворювання так



Найбільш запитувані ліки та місце
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Гозерелін Золедронова кислота Летрозол Капецитабін Абіратерон

Дніпропетровська Дніпропетровська Дніпропетровська Дніпропетровська Дніпропетровська

Київська Київська Київська Київська Київська

Вінницька Вінницька Вінницька Вінницька Вінницька

Одеська Одеська Одеська Одеська Хмельницька

Чернігівська Івано-Франківська Івано-Франківська Івано-Франківська Волинська

Хмельницька Кіровоградська Харківська Харківська Житомирська

Кіровоградська м. Київ Хмельницька Хмельницька Запорізька

м. Київ Львівська Кіровоградська м. Київ

Львівська Полтавська Львівська Миколаївська

Рівненська Рівненська Миколаївська Тернопільська

Волинська Тернопільська

Закарпатська Запорізька

Запорізька Житомирська

Житомирська

• ТОП 5 препаратів: Гозерелін, Золедронова кислота, Летрозол, Капецитабін та Абіратерон — входять у перелік державної
номенклатури, їх застосовують для лікування онкологічних захворювань.

• Найчастіше звернення щодо доступу до цих ліків надходили з Дніпропетровської, Київської та Вінницької областей.

лікування/перебування пацієнтів



Обґрунтування предмету звернень/консультацій
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• У 138 випадках (31%) пацієнти були не обізнаними про свої права щодо лікування. 

“Мене госпіталізували з пневмонією. Чи маю я право отримати якісь ліки чи послуги безкоштовно?”

“У моїй лікарні потрібних ліків немає вже місяць. Мені їх купувати чи що робити далі?”

• “Обґрунтування відсутнє” означає, що пацієнти не отримали пояснень щодо своїх запитів від представників лікарні.
ііііііТаких випадків було 133 (29%).

• У 130 випадках (29%) пацієнтам пояснили відсутність необхідних ліків відсутністю поставок медикаментів у лікарню.

138; (31%)

133; (29%)

130; (29%)

24; (5%)

7; (1%)

6; (1%)

5; (1%)

4; (1%)

2; (1%)

1; (1%)

Пацієнт не обізнаний про свої права щодо лікування

Обґрунтування відсутнє

Відсутність поставок/розподілу у лікарню

Ліки не передбачені у державній номенклатурі

Скарга на умови перебування та догляду

Відсутність державної програми

Відсутність лікаря

Вимагання неформальних платежів

Пошук рецепта

Відсутність коштів у лікарні/області

450

*



Пряма мова пацієнтів

16SAFEMed |

“Препарат, який мені потрібен, є у Нац. переліку, але у лікарні
кажуть, що його немає в наявності. Як отримати лікування та до
кого звертатися?”

“Зараз я у лікарні і взагалі не розумію, чи є щось безоплатно. 

Довелось позичати гроші на лікування”.

“Три роки лікуюсь і ніколи не чула ні про які варіанти, коли немає
препарату”.

“Ліки закінчились, очікувати наступну поставку — таке мені
повідомили в лікарні. А скільки його чекати — невідомо. Які є ще
варіанти?”

*

Національний перелік основних лікарських засобів — це перелік препаратів, чия ефективність, безпека і терапевтична
іііііідія доведена у світі та є безоплатними для базового лікування пацієнтів у закладах охорони здоров'я.
*



Загальна інформація про роботу кол-центру

17SAFEMed |• Більшість абонентів дізнались про кол-центр з мережі Інтернет — 380 звернень (65%).

• Переважна більшість абонентів позитивно оцінили роботу консультантів кол-центру — 412 звернень (70%) .

380; (65%)

159; (27%)

19; (3%)

14; (2%)

8; (1%)

5; (1%)

2; (1%)

Через інтернет

Не зазначено

Від фахівців медичної сфери

Інше/складно відповісти

Плакат у лікарні

Пацієнтські організації

Друзі, знайомі, родичі Позитивні; 
412; (70%)

Без відгуку; 
175; (30%)

Як абоненти дізнались
про кол-центр?

Відгуки про
роботу кол-центру

587



Висновки
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• За період з 01.08.2022 по 31.10.2022 до кол-центру надійшло 587 звернень, з них 450 стосувались питань
пацієнтів, 11 — технічних питань, пов’язаних з сайтом Є ЛІКИ, та 120 звернень не стосувались лікування, а
належали до загальних питань у сфері охорони здоров‘я, роботи кол-центру тощо.

• Найбільше звернень надійшло з Київської, Дніпропетровської та Одеської областей.

• Основні питання, що порушувались пацієнтами у зверненнях, стосувалися відсутності ліків —

іііііііі211 звернень (46%).

• Найбільше звернень надійшло щодо доступу до лікування онкологічних захворювань у дорослих, а саме
— щодо умов отримання ліків.

• У 138 випадках (31%) пацієнти були не обізнаними про свої права щодо лікування та потребували
детальної консультації.

• ТОП 5 препаратів: Гозерелін, Золедронова кислота, Летрозол, Капецитабін та Абіратерон. Всі ці препарати
входять до номенклатури для лікування онкологічних захворювань у дорослих.



Рекомендації
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• Кол-центр для пацієнтів щодо доступу до лікування та потреб не лише допоміг пацієнтам, а й став у
пригоді для аналізу та розуміння реальних проблем щодо наявності ліків та їх доступності для пацієнтів. 
Тож необхідно надалі підтримувати подібні платформи, не лише щоб почути думку пацієнтів, а й щоб мати
ефективний та сталий інструмент на шляху до забезпечення прав пацієнтів на лікування.

• Важливо ретельно збирати та аналізувати дані, отримані впродовж роботи кол-центру, оскільки це
допомагає зрозуміти проблеми доступу до ліків, причини їх виникнення та фактичну ситуацію з
(не)доступністю ліків для пацієнтів. Такі дані необхідно регулярно відслідковувати.

• Під час аналізу даних та у подальшій комунікації результатів особливу увагу слід приділити лікарським
засобам, доступ до яких є ускладненим, незважаючи на гарантовану та забезпечену державою доступність. 
Крім того, варто враховувати регіональні відмінності, щоб забезпечити рівність у доступі до лікування.

• Отримана інформація має бути належним чином та вчасно передана відповідним зацікавленим сторонам, 

переважно, особам, які визначають політики, що дозволить їм прийняти такі рішення.

• Робота кол-центру та діяльність в його межах має бути доведена до відома громадян України через
соціальні мережі, ЗМІ тощо. Це необхідно для підвищення обізнаності людей про платформу та те, що
вони можуть звернутися сюди за інформацією або допомогою.



Проє к т р еал і з о в у є т ь с я БФ “Пац і є н ти Укр а ї ни ”

з а п і д тримки Про г р ами U S A I D

“Безпе ч н і , до с т у пн і т а ефек тив н і л і к и для у кр а ї нц і в ”  

( S AF E M e d )


