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Завдяки реімбурсації інсулінів 200 тисяч пацієнтів 
з діабетом можуть краще контролювати хворобу

Київ, Україна –  18 липня 2019 року.  За два роки роботи система реімбурсації інсулінів стала значним 
позитивним зрушенням для майже 200 тисяч українців, які живуть із діабетом та потребують терапії 
препаратами інсуліну, та інших зацікавлених сторін.

Запроваджена модель реімбурсації надала переваги 

всім зацікавленим сторонам: пацієнти змогли отримувати 

адресну схему лікування, лікарі-ендокринологи –  кон-

тролювати перебіг хвороби в пацієнтів, а розпорядники 

бюджетних коштів –  запровадити прозору схему плану-

вання та витрачання бюджетних коштів на інсуліни.

Про результати роботи пілотного проекту йшлося на па-

нельній дискусії «Реімбурсація інсулінів: досягнення чи ви-
клик», організованій Міжнародною діабетичної асоціа-

цією України, членом Міжнародної діабетичної асоціації 

(International Diabetes Federation). У заході взяли участь 

представники Міністерства охорони здоров’я України, 

міжнародні експерти, громадські організації та пацієнти 

з діабетом. Експерти прокоментували, у чому полягають 

переваги реімбурсації для лікарів, пацієнтів та держави.

«До 2017 року закупівля інсулінів здійснювалася на не-

прозорих тендерах за паперовими списками пацієнтів. 

Це призводило до того, що мільйони гривень витрача-

лися на тисячі неіснуючих пацієнтів. Завдяки запро-

вадженню електронного реєстру пацієнтів, які потре-

бують інсулінотерапії, і держава, і місцева влада мають 

надійні дані для ефективного планування бюджетного 

фінансування в кожному регіоні. Цього року державним 

бюджетом передбачено 841 млн грн на відшкодування 

інсулінів, кожна область і навіть окреме місто чи громада 

завдяки електронному реєстру можуть заздалегідь пла-

нувати кошти на додаткове фінансування цієї потреби 

з місцевих бюджетів», –  прокоментував заступник міністра 
охорони здоров’я України Олександр Лінчевський.

Згідно з даними МОЗ України, станом на 1 липня 2019 р. 

195 623 людини хоча би один раз отримували інсуліни.

Ірина Кондрацька, експертка МОЗ за напрямом «Ендокри-
нологія», доцент кафедри діабетології Національної медичної 
академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, зазначила:

– Перевага системи реімбурсації полягає в тому, що фі-

нансування йде тільки на реально існуючих пацієнтів, 

які отримують інсулін за електронним рецептом. Для 

пацієнтів це є однозначно важливим досягненням, адже 

дозволяє відстежувати кількість пацієнтів, які звернулися 

до лікаря-ендокринолога, та об’єм отриманого ними 

препарату, і в результаті –  стан глікемічного контролю 

діабету та кількість ускладнень при захворюванні. До по-

зитивних аспектів системи реімбурсації належить також 

мобільність, адже пацієнт не прив’язаний до місця ре-

єстрації і може в будь-якому місті звернутися до ліка-

ря-ендокринолога, який призначить інсулін, і отримати 

свої ліки в тій аптеці, де найзручніше це зробити.

Звичайно, є велике поле для вдосконалення системи 

реімбурсації. Зокрема, внесення даних до електронного 

реєстру має бути регулярним та повним. Було б добре 

запровадити індикатори якості надання медичної до-

помоги. Також для своєчасного виявлення цукрового 

діабету в Україні необхідно проводити регулярні скри-

нінги рівня глюкози крові та забезпечувати хворих, що 

приймають інсулін, тест-смужками для самоконтролю.

Попри позитивні результати, процес втілення моделі 

реімбурсації в Україні потребує подальшого доопра-

цювання. Про це, зокрема, сказала професор Шехназ 
Караденіз, президент організації International Diabetes 
Federation в Європі:

– Завдяки представникам International Diabetes 

Federation в Україні ми маємо можливість стежити 

за тим, що відбувається в країні з діабетом. Україна, 

на жаль, має таку ж високу поширеність діабету, як і в Єв-

ропі. І що важливіше, більш ніж 40% людей із діабетом 

не діагностовані, що призводить до захворювання очей, 

нирок та інших ускладнень.

Я твердо вірю, що Україна зробила важливий крок 

у боротьбі з діабетом завдяки запровадженню системи 

реімбурсації інсулінів. Доступ до необхідних медика-

ментів дозволить ефективно лікувати пацієнтів, кон-

тролювати перебіг захворювання і знижувати ризик 

серйозних ускладнень у довгостроковій перспективі.

Ми сподіваємося, що в найближчому майбутньому 

система відшкодування буде охоплювати все більше 

пацієнтів із діабетом, що питання забезпечення хворих 

глюкометрами, тест-смужками також будуть вирішені.

Висловлюю подяку Міністерству охорони здоров’я 

України, лікарям, медичним експертам, пацієнтам, про-

фільним організаціям за зусилля, спрямовані на підви-

щення якості менеджменту діабету в Україні. IDF Europe 

завжди у вашому розпорядженні й готові для подальшої 

спільної роботи заради пацієнтів.

Наприкінці дискусії Шехназ Караденіз, президент 
організації International Diabetes Federation в Європі, 
спільно з президентом Міжнародної діабетичної асоціації 
України Людмилою Петренко вручили спеціальну від-
знаку МОЗ України за покращання системи забезпечення 
ліками пацієнтів із цукровим діабетом завдяки запрова-
дженню системи реімбурсації інсулінів та електронного 
рєєстру пацієнтів, що потребують інсулінотерапії.

Дозволяє ефективно êîíòðîëþâàòè ê³ëüê³ñòü ïàö³ºíò³â на обліку.
Äàº ìîæëèâ³ñòü êîíòðîëþâàòè ôàêòè÷íó íàÿâí³ñòü ïàö³ºíòà çàâäÿêè 

äàíèì ïðî éîãî ðåãóëÿðí³ îãëÿäè.
Äàº ìîæëèâ³ñòü ë³êàðÿì â³äñë³äêîâóâàòè åôåêòèâí³ñòü ë³êóâàííÿ õâîðèõ 

íà  öóêðîâèé ä³àáåò.
Äàº ìîæëèâ³ñòü êîíòðîëþâàòè, ÿê³ ñàìå ³íñóë³íè ³ ÷îìó ïðèçíà÷åí³ 

êîæíèì ë³êàðåì êîæíîìó îêðåìîìó ïàö³ºíòó, çìåíøóþ÷è öèì ñàìèì 
ìîæëèâ³ñòü áóäü-ÿêèõ ìàí³ïóëÿö³é ³ç ïðèçíà÷åííÿìè.

Äàº ìîæëèâ³ñòü ôîðìóâàòè ïîòðåáó â ë³êàõ íå ðàç íà ð³ê, à äèíàì³÷íî, 
ùî âàæëèâî äëÿ ïàö³ºíò³â, ÿê³ ïðîòÿãîì ðîêó ìîæóòü äåê³ëüêà ðàç³â çì³íèòè 
òèï ³íñóë³íó ÷è ñêîðåãóâàòè íåîáõ³äíó äîçó.
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Äëÿ ïàö³ºíò³â
Â³äñóòí³ñòü çàòðèìîê ³ç ïîñòàâêàìè ë³ê³â, ÿê³ ðàí³øå ì³ã ñïðè÷èíèòè 
ïîâ³ëüíèé ïðîöåñ ¿õ çàêóï³âåëü. Çàðàç çàâäÿêè ìåõàí³çìó 
ðå³ìáóðñàö³¿ ïàö³ºíò îòðèìóº ³íñóë³í â àïòåö³ îäðàçó çà ðåöåïòîì, 
ÿêèé ë³êàð âèïèñóº çã³äíî ç äàíèìè îãëÿäó â ðåºñòð³.
Äëÿ ë³êàð³â
Ñèñòåìà ðå³ìáóðñàö³¿ òà åëåêòðîííèé ðåºñòð äàëè ìîæëèâ³ñòü 
ï³äáèðàòè ³íäèâ³äóàëüíèé êóðñ ³íñóë³íîòåðàï³¿,  âåñòè îáë³ê 
ãë³êåì³÷íèõ ïîêàçíèê³â, âèïàäê³â ã³ïîãë³êåì³¿,  óñêëàäíåíü õâîðîáè, 
à îòæå, êîíòðîëþâàòè ïðîöåñ ë³êóâàííÿ õâîðèõ íà öóêðîâèé ä³àáåò.
Äëÿ ðîçïîðÿäíèê³â áþäæåòíèõ êîøò³â
Â³äøêîäóâàííÿ âàðòîñò³ ïðåïàðàò³â ³íñóë³íó òåïåð â³äáóâàºòüñÿ 
íà ð³âí³ íå âèùå ðåôåðåíòíî¿ ö³íè. Öå óíåìîæëèâëþº ìàí³ïóëÿö³¿ 
ç çàêóï³âåëüíèìè ö³íàìè òà äàº çìîãó äîâîë³ òî÷íî ôîðìóâàòè 
áþäæåòè. Íàéòî÷í³ø³ äàí³ ïðî ê³ëüê³ñòü ïàö³ºíò³â, òèïè ³íñóë³í³â òà 
ê³ëüê³ñòü ôàêòè÷íî îòðèìàíèõ íèìè äîç òåïåð ìîæíà â³äñòåæóâàòè 
äèíàì³÷íî íà ï³äñòàâ³ äàíèõ ïðî îòðèìàí³ ðåöåïòè.
Äëÿ ó÷àñíèê³â ðèíêó
Â³äñóòí³ñòü êîðóïö³éíèõ áàð’ºð³â äëÿ ó÷àñíèê³â ðèíêó – 
ñèñòåìà ðå³ìáóðñàö³¿ âñòàíîâëþº ïðîçîð³ ïðàâèëà 
äëÿ âñ³õ ãðàâö³â ðèíêó.

Ðàí³øå

Çàêóï³âëÿ ïðåïàðàò³â ³íñóë³íó 
ðåã³îíàìè çà òåíäåðíîþ 
ïðîöåäóðîþ:

Ôîðìóâàííÿ ïîòðåáè áóëî 
íåòî÷íèì (çà ñïèñêàìè 
íà ïàïåð³)

Íîìåíêëàòóðà çàêóï³âåëü 
ìîãëà ñòàâàòè ïðåäìåòîì 
ìàí³ïóëÿö³é
Çàêóï³âåëüí³ ö³íè ïðåïàðàò³â 
³íñóë³íó ñóòòºâî â³äð³çíÿëèñÿ 
â çàëåæíîñò³ â³ä ðåã³îíó ÷åðåç 
ìàí³ïóëÿö³¿ íà ì³ñöÿõ
Çàòðèìêè ïîñòàâîê ïðåïàðàò³â 
ó ðåçóëüòàò³ íåñâîº÷àñíîãî 
ïðîâåäåííÿ çàêóï³âåëü

Â³äñóòí³é ðåàëüíèé ìåõàí³çì 
êîíòðîëþ ôàêòè÷íîãî 
ðîçïîä³ëåííÿ ïðåïàðàò³â

Ïàö³ºíò ïðèõîäèòü äî ë³êàðÿ çà ì³ñöåì 
ïðîæèâàííÿ/îáë³êó.

Åíäîêðèíîëîã âèäàº ïàö³ºíòó ïðåïàðàò ³íñóë³íó 
âèêëþ÷íî ç òîãî ïåðåë³êó, ÿêèé º «â íàÿâíîñò³ ó 
õîëîäèëüíèêó».

Òåïåð

Ïðîöåäóðà ðå³ìáóðñàö³¿ âàðòîñò³ 
³íñóë³í³â çà åëåêòðîííèì ðåöåïòîì 
êîæíîìó ïàö³ºíòó:

Â³äñóòí³ñòü íåîá´ðóíòîâàíèõ 
çàêóï³âåëü íà ì³ëüéîíè 
ãðèâåíü

Ñòâîðåíî åëåêòðîííèé 
ðåºñòð ïàö³ºíò³â, ÿêèé ïðàöþº 
â ðåæèì³ îíëàéí
Ïîñò³éíà íàÿâí³ñòü øèðîêîãî 
ïåðåë³êó ïðåïàðàò³â 
³íñóë³íó â àïòåêàõ çà ì³ñöåì 
ïðîæèâàííÿ êîæíîãî ïàö³ºíòà

Ìîæëèâ³ñòü â³äñë³äêóâàòè â àâòî-
ìàòè÷íîìó ðåæèì³, õòî ç ïàö³ºíò³â 
îòðèìàâ ïðåïàðàò ³íñóë³íó

Ïàö³ºíò ïðèõîäèòü äî ë³êàðÿ çà ì³ñöåì 
ïðîæèâàííÿ/îáë³êó.
Åíäîêðèíîëîã çàçíà÷àº ïàö³ºíòà â ðåºñòð³ ³ 
âèäàº åëåêòðîííèé ðåöåïò, çà ÿêèì ïàö³ºíò ó 
íàéáëèæ÷³é àïòåö³ îòðèìóº ïðåïàðàòè ³íñóë³íó, 
ÿê³ éîìó íåîáõ³äí³ çà ìåäè÷íèìè ïîêàçàííÿìè 
(ñòðîê ä³¿ ðåöåïòà ñòàíîâèòü 30 êàëåíäàðíèõ äí³â 
³ç ìîìåíòó éîãî âèäà÷³).

Ïåðåâàãè ñèñòåìè ðå³ìáóðñàö³¿ ïðåïàðàò³â ³íñóë³íó 
òà åëåêòðîííîãî ðåºñòðó ïàö³ºíò³â, ÿê³ ïîòðåáóþòü ³íñóë³íîòåðàï³¿
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