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ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
ІНФОРМАЦІЯ

НОВИНИ МОЗ

Найважливішим завданням
влади є забезпечення
доступності наймолодших гро
мадян України до найкращих
медичних практик і ліків
Забезпечення доступності наймолодших гро&

мадян України до найкращих медичних практик
і лікарських засобів є одним з найважливіших
завдань української влади, заявила міністр охо&
рони здоров’я України Раїса Богатирьова, висту&
паючи на Всеукраїнській нараді з питань захис&
ту прав дитини, що відбулася в м. Києві під голо&
вуванням Президента України Віктора Янукови&
ча.

Медичну допомогу дітям забезпечує потужна
мережа, починаючи з лікувальних закладів пер&
винної ланки до високоспеціалізованих клінік,

таких як Національна дитяча спеціалізована лі&
карня «ОХМАТДИТ» та науково&дослідні інсти&
тути. Водночас Р. Богатирьова звернула увагу на
те, що потребує перегляду ситуація щодо до&
ступності лікарських засобів: «Необхідно термі&
ново збільшувати фінансування амбулаторного
та стаціонарного лікування в регіонах. Це
обов’язкова вимога до керівників облдержадмі&
ністрацій». При цьому вона відзначила чітку по&
зитивну тенденцію, що спостерігається у фінан&
суванні державних програм, спрямованих на&
самперед на забезпечення дітей, хворих на со&
ціально небезпечні захворювання, та дітей, що
потребують лікування високовартісними медич&
ними препаратами. Так, у 2009 р. з державного
бюджету на фінансування державних програм,
спрямованих на покращення медичної допомоги

дітям, виділялося понад 370 млн грн, натомість
цього року на ці потреби виділено 600 млн грн.

Уперше за багато років діти віком до шести ро&
ків, хворі на різні форми гемофілії, на 100% за&
безпечуються за державні кошти факторами кро&
ві для первинної та вторинної профілактики, пові&
домила Р. Богатирьова. За її словами, другий рік
поспіль з державного бюджету виділяють кошти
для здійснення реабілітації дітей, насамперед
пільгових категорій, у Міжнародній клініці від&
новного лікування в м. Трускавець. За останні
два роки відкрито обласну дитячу лікарню
в м. Черкаси, що будувалася майже 20 років, но&
вий корпус у Запорізькій обласній дитячій лікар&
ні, хірургічний корпус Національного інституту
раку, розпочато модернізацію НДСЛ
«ОХМАТДИТ».

З цього року під час профі&
лактичних оглядів запровад&
жено новий компонент, спря&
мований на раннє виявлення
факторів ризику вживання ди&
тиною алкоголю або наркотиків. Досвід України
серед усіх країн Європейського регіону в цій сфе&
рі вважається найбільш позитивним: «Безперечно,
у нас ще багато невирішених питань, які потребу&
ють великих вкладень і політичних рішень, але го&
ловне те, що ми не стоїмо на місці і рухаємося
у вірному напрямку», – зауважила міністр охоро&
ни здоров’я України.

Фахівці Державної
служби України
з лікарських засобів взяли
участь у 15�й Міжнародній
конференції регуляторів
лікарських засобів
В столиці Естонії, м. Таллінні, відбулася 15&та

Міжнародна конференція регуляторних органів
з лікарських засобів (International Conference of
Drug Regulatory Authorities, ICDRA). Конференція
була організована Державним агентством з лі&
карських засобів Естонії спільно з Радою Європи,
Європейським директоратом з якості лікарських
засобів і охорони здоров’я, а також Всесвітньою
організацією охорони здоров’я. Участь у заході
взяли понад 300 делегатів з більш ніж 100 країн
світу, зокрема представники регуляторних орга&
нів із лікарських засобів та міністерств охорони
здоров’я, ВООЗ, Європейського агентства з лі&
карських засобів, уповноваженого органу США
та інших організацій.

Програма конференції ICDRA включала пле&
нарні засідання та семінари, в ході яких протягом
4 днів обговорювалися найактуальніші питання:
якості лікарських засобів і виробів медичного
призначення, реформи регулювання обігу ліків та
їх безпеки, глобалізації клінічних досліджень, су&
часних трендів у регулюванні терапії препарата&
ми крові тощо.

Однією з найцікавіших була презентація
представника Європейської Комісії Стефана
Фюрінга «Нові правила для активних фармацев&
тичних інгредієнтів». У рамках презентації ана&
лізувалися нові правила отримання від націо&
нального уповноваженого органу країни&екс&
портера письмового підтвердження для активних
фармацевтичних інгредієнтів (АФІ), що експор&
туються на територію Європейського Союзу,
щодо відповідності виробництва АФІ вимогам
належної виробничої практики (GMP), які за&
проваджуються у 2013 році.

На конференції Pre&ICDRA виступив також
директор українського Державного навчально&
го центру з належної виробничої/дист&
риб’юторської практики Д. Гурак, який поін&
формував іноземних колег про систему регулю&
вання обігу лікарських засобів в Україні та ви&
світлив досягнення вітчизняної профільної служ&
би з впровадження європейських стандартів ре&
гулювання в галузі.

За результатами конференцій Pre&ICDRA та
ICDRA учасники підготували рекомендації щодо
впровадження необхідних заходів уповноваже&
ними регуляторними органами.

Довідка
Починаючи з 1980 р., ВООЗ спільно з парт&

нерами раз на 2 роки проводить конференцію
ICDRA, щоб забезпечити можливість представ&
никам уповноважених регуляторних органів з лі&
карських засобів держав – членів ВООЗ зустрі&
тися та обговорити шляхи зміцнення співпраці
з метою сприяння обміну інформацією та пошу&
ку нових підходів для вирішення питань, що ви&
кликають спільне занепокоєння. Конференції
ICDRA відіграють важливу роль у визначенні прі&
оритетів для впровадження необхідних заходів
на національному та міжнародному рівні для ре&
гулювання обігу лікарських засобів, зокрема
вакцин, імунобіологічних ліків, лікарських засо&
бів рослинного походження, препаратів крові
тощо.

За інформацією прес&служби МОЗ України
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