
Додаток 1 до листа НСЗУ від ___ № ____ 

РЕЗУЛЬТАТИ 

поточного моніторингу (піврічний) 

проєкту міжнародної технічної допомоги “Безпечні, фінансово доступні та ефективні 

лікарські засоби для українців  

(Безпечні та доступні ліки) – SAFEMed”  
                                                

Піврічний/річний/заключний (зазначити 

необхідне) 

Річний 

Період звітування 01.01.2020-31.12.2020 

1. Вихідні дані проєкту (програми) 

Партнер з розвитку Уряд США через Агентство США з 

міжнародного розвитку 

Бенефіціар  Міністерство охорони здоров’я України 

Реципієнт Міністерство охорони здоров'я України (код 

ЄДРПОУ 00012925); Національна служба 

здоров’я України (код ЄДРПОУ 42032422); 

Департамент охорони здоров'я Одеської 

обласної державної адміністрації (код 

ЄДРПОУ 41145448); ДП «Медичні закупівлі 

України» (код ЄДРПОУ 42574629) 

Номер реєстраційної картки проєкту 3755-03 

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів 

Узагальнені результати впровадження 

проєкту (програми) 

Проєктом надано підтримку НСЗУ щодо 

покращення доступу населення до якісних 

безпечних лікарських засобів, зокрема у 

частині: 

- розробки чотирьох альтернативних 

моделей ціноутворення для 

застосування у програмі реімбурсації 

інсуліну та формуванні Реєстру 

лікарських засобів, які підлягають 

реімбурсації;  

- запропоновано новий підхід щодо 

оптимізації категорій пацієнтів, які 

потребують інсулінотерапії; 

- розроблено рекомендації щодо 

покращення адміністрування 

програми реімбурсації в частині 

вдосконалення оцінки ключових 

показників програми та розроблено 

рекомендації щодо посилення 

функціоналу електронного рецепту 

шляхом виявлення та запобігання 

зловживаннями при використанні е-

рецепту. 



Задля посилення інституційної спроможності 

НСЗУ та популяризації розроблених 

цифрових рішень у системі охорони здоров’я 

України, надана експертна допомога в частині 

напрацювання матеріалів, необхідних для 

участі у професійних міжнародних форумах 

та симпозіумах. 

Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено 

інформацію про результати реалізації проєкту 

(програми) та інші матеріали або документи, 

розроблені в рамках проєкту (програми) 

www.nszu.gov.ua 

www.msh.org/our-work/projects/safe-

affordable-and-effective-medicines-for-

ukrainians 

 

 

Загальна сума витрачених коштів 

міжнародної технічної допомоги під час 

реалізації проєкту (програми) на кінець 

звітного періоду (за наявності), 

у тому числі за категоріями: 

-  

послуги з організації тренінгів, навчання, 

опитування, інформаційні кампанії 

-  

консультаційні послуги -  

обладнання -  

будівельні, ремонтні роботи, технічний 

нагляд 

-  

адміністративні витрати виконавця -  

3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими 

Кількісні та/або якісні критерії 

результативності проєкту (програми) 

Заплановані 

результати на 

кінець 

звітного 

періоду 

Фактичні результати на кінець 

звітного періоду 

Напрям роботи 1: Інформаційна підтримка трансформаційних процесів у сфері охорони 

здоров'я в частині покращення доступу населення до якісних, доступних та ефективних 

лікарських засобів в різних регіонах України. 

1. Кількість проведених заходів у 

регіонах України 

2 ( Дніпро, 

Миколаїв) 

0* 

 

2. Кількість учасників, що взяли 

участь у заходах 

 

200-240 0* 

 
*з огляду на обмежувальні заходи, що 

введені у дію постановою Кабінету 

Міністрів України від 11.03.2020 № 211 

“Про запобігання поширенню на 

території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-COv-

2”, зокрема, у частині заборони на 

http://www.nszu.gov.ua/
https://www.msh.org/our-work/projects/safe-affordable-and-effective-medicines-for-ukrainians
https://www.msh.org/our-work/projects/safe-affordable-and-effective-medicines-for-ukrainians
https://www.msh.org/our-work/projects/safe-affordable-and-effective-medicines-for-ukrainians


публічні зібрання та обмеження на 

пересування Україною, заплановані 

заходи не могли бути проведеними.) 

Напрям роботи 2: Експертна підтримка працівників НСЗУ в частині покращення знань 

сучасних методів ціноутворення, кращих міжнародних практик реферування цін на лікарські 

засоби та їх реімбурсації. 

Кількість співробітників НСЗУ, які 

пройшли відповідне навчання 

2 

 

2 

 

Кількість годин навчання 20 26 

Кількість заходів, які відвідано за 

підтримки проекту 

1 1 

Напрям роботи 3: Інформаційна підтримка трансформаційних процесів у сфері охорони 

здоров'я в частині покращення доступу населення до якісних, доступних та ефективних 

лікарських засобів шляхом проведення заходів для всіх операторів фармацевтичного ринку 

та його бенефіціарів. 

Кількість проведених заходів. 5 5 

Кількість учасників заходів. 10 12 

Напрям роботи 4: Експертна та технічна підтримка працівників НСЗУ в частині розробки 

стратегії розширення програми реімбурсації лікарських засобів. 

Надано звіт з відповідними 

рекомендаціями 

Так Частково* 

 
*Підготовлено проект звіту, який 

станом на дату звітування перебуває на 

фінальному етапі доопрацювання та 

погодження. Однак, рішення про 

розширення програми реімбурсації 

трьома міжнародними 

непатентованими назвами з 

Національного переліку лікарських 

засобів, було ухвалювалене зважаючи на 

рекомендації, зазначені у проєкті звіту. 

Напрям роботи 5: Експертна та технічна підтримка у частині розробки системи ключових 

показників ефективності використання електронних рецептів. 

Надано звіт з відповідними 

рекомендаціями 

Так Так 

 

Функціональні можливості електронних 

рецептів покращено 

 

Ні Частково* 

 
*Для реалізації рекомендацій, зазначених 

у звіті, а також вдосконалення 

виявлення недобросовісної поведінки 

надавачів послуг у рамках програми 

реімбурсації, Проєктом надається 

експертна підтримка в частині 

використання сучасних алгоритмів 

обробки даних.Та залучено двох 

консультантів для допомоги відповідним 

підрозділам НСЗУ) 



Напрям роботи 6: Забезпечення належної ідентифікації закладів охорони здоров'я-учасників 

реімбурсації лікарських засобів, зокрема щодо відшкодування вартості препаратів інсуліну 

Кількість аптек та аптечних пунктів, 

забезпечених відповідними 

інформаційними матеріалами.  

до 8000 

 

0 

 

Кількість медичних закладів, 

забезпечених відповідними 

інформаційними матеріалами. 

 

до 1200 0* 

 

*Відповідно до рішення Уряду, кошти, 

які були передбачені на забезпечення 

препаратами інсуліну пацієнтів з 

інсулінозалежним діабетом у Програмі 

медичних гарантій, були спрямовані у 

субвенцію для регіонів.  Забезпечення 

повноцінного виписування та відпуск 

препаратів інсуліну для лікування хворих 

на діабет за електронним рецептом 

можливий за умови завершення розробки 

відповідного програмного забезпечення 

та  готовності всіх учасників процесу: 

аптек, лікарів, фармвиробників та 

пацієнтів. З огляду на те, що упродовж 

2020 року необхідні процеси не були 

завершеними, старт початку  

реімбурсації препаратів інсуліну в 

межах Програми медичних гарантій, за 

рішенням Уряду України,  перенесено на 

01 липня 2021 року. Забезпечення аптек 

та медичних закладів інформаційною та 

ідентифікаційною продукцією відповідно 

розпочнеться у другому кварталі 2021 

року. 

4. Проблемні питання та/або пропозиції 

Проблемні питання відсутні. На наступний звітний період пропонується посилити співпрацю 

у частині забезпечення населення якісними, доступними та ефективними лікарськими 

засобами, зокрема у наданні технічної та експертної підтримки з розширення програми 

реімбурсації, створення передумов для посилення функцій запобіганню шахрайства з 

електронними рецептами та посилення функціоналу НСЗУ шляхом проведення тренінгів та 

форумів з функціонування фармацевтичного ринку України. 

 

 

Відповідальна особа  О. Мовчан 

 

Керівник реципієнта  А. Віленський 
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