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ІНФОРМАЦІЯ

НОВИНИ МОЗ
Міністерство охорони здоров’я
України працює над адаптацією
фармацевтичного законодавства
до директив Європейського союзу
Наприкінці травня у Міністерстві охорони здо
ров’я (МОЗ) України відбулася пресконференція
«Підсумки Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я:
нові українські ініціативи та поглиблення євроін
теграції в галузі охорони здоров’я».
Міністр охорони здоров’я Олег Мусій наголо
сив, що Уряд прикладає багато зусиль задля того,
щоб кожна з галузей мала європейську перспек
тиву. Саме з метою поглиблення євроінтеграцій
них процесів делегація від України взяла участь
у роботі 67ї сесії Генеральної асамблеї Все
світньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), яка
1924 травня проходила в м. Женеві (Швейцарія).
Олег Мусій розповів про проведення на між
народному рівні низки важливих для розвитку
системи охорони здоров’я та збереження життя
українців переговорів, зокрема про зустріч з гене
ральним директором ВООЗ Маргарет Чен, дирек
тором Європейського регіонального бюро ВООЗ
Сузанною Джакаб, керівником Департаменту
управління грантами Глобального фонду для бо
ротьби з ВІЛ/СНІДом, туберкульозом та малярією
Марком ЕлдонЕдінгтоном, міністром охорони здо
ров’я США Кетлін Себеліус, міністром охорони
здоров’я Литви Вітенісом Повіласом Андрюкайті
сом, виконавчим директором Об’єднаної програ
ми Організації Об’єднаних Націй з ВІЛ/СНІДу
(ЮНЕЙДС) Мішелем Сідібе.
Він зазначив, що Україна заручилася підтрим
кою ВООЗ, ЮНЕЙДС, Глобального фонду у питан
нях подальшої боротьби з епідемією ВІЛ/СНІДу і ту
беркульозу, імунізації, реформи системи охорони
здоров’я, відновлення прав 800 пацієнтів, які зали
шилися в АР Крим без доступу до замісної терапії.
Під час зустрічі з директором Європейського
регіонального бюро ВООЗ Жужанна Якаб пред
ставники України виступили з ініціативою проведен
ня у м. Копенгагені (Данія) на базі Європейського
бюро ВООЗ тристоронніх переговорів між пред
ставниками МОЗ України і МОЗ Росії для позитив
ного вирішення питання надання медичної допомо
ги громадянам України, які знаходяться на тимчасо
во окупованій території України в АР Крим, та безпе
решкодного доступу до лікування на сході України.
Крім того, Олег Мусій під час Всесвітньої
асамблеї охорони здоров’я наголосив на необхід
ності закріплення на рівні відповідної резолюції
ВООЗ статусу лікаря як вільної професії,
затвердження на рівні законів принципів лікарсь
кого самоврядування, а також забезпечення неза
лежності лікаря у прийнятті ним професійних рі
шень. «Цього представники лікарської професії
намагаються досягти впродовж 3040 років. Про
ведення в Україні конференції за участі представ
ників усіх зацікавлених країн і затвердження вка
заних положень на рівні ВООЗ стане суттєвим
успіхом», – зазначив Олег Мусій.
Він також запропонував терміново обговорити
шляхи посилення захисту лікарів під час виконання
ними професійних обов’язків у бойових умовах чи
умовах окупації та вдосконалити в цьому аспекті
положення Женевської конвенції: «У багатьох ви
падках українські лікарі, виконуючи свій професій
ний обов’язок, ризикують власним життям. Май
данчиком для дискусії може стати саме Україна».
Міністр охорони здоров’я України розповів, що
сьогодні вкрай актуальним питанням є адаптація
до стандартів Європейського Союзу (ЄС) законо
давства, яке регулює діяльність фармацевтичної
галузі. «Фармацевтичне законодавство в пере
важний більшості країн уніфіковане. Генеральна
дирекція з охорони здоров’я Ради Європи ЄС має
низку директив щодо регулювання фармацевтич
ної галузі. За попередньою домовленістю з Гене
ральною дирекцією українська делегація відбуде
в м. Брюссель (Бельгія) для того, щоб підписати
меморандум і план дій з повної адаптації націо
нального фармацевтичного законодавства до за
конодавства і директив ЄС», – повідомив міністр.
Олег Мусій зазначив, що МОЗ України взяло за
основу нового проекту закону «Про лікарські засо
би» відповідну директиву ЄС (2001/83/ЄС). Також
важливою він вважає ініціативу МОЗ України щодо
відміни перереєстрації лікарських засобів, які ма
ють сертифікати про відповідність GMP і GDP.
Пресслужба МОЗ України

інфекцій та ВІЛасоційованих захворювань у ВІЛ
інфікованих та хворих на СНІД дітей. Вона здійсню
ється в рамках діяльності відповідної дисциплінарної
робочої групи з розробки медичних стандартів та
норм для лікування супутніх захворювань у ВІЛ
позитивних дітей (наказ МОЗ України від
17.02.2014 р. № 131). Нещодавно у Державній службі
України з питань протидії ВІЛінфекції/СНІДу та інших
соціально небезпечних захворювань (Держслужба
України соцзахворювань) відбулося перше засідання
групи, на якому обговорювалися питання щодо
існуючого практичного досвіду в дотичних сферах,
а також розглядалися попередні напрацювання
до проекту уніфікованого клінічного протоколу.
Під час засідання наголошувалося на принци
повій важливості створення протоколу, зважаючи
на суттєві зміни у вивченні та розумінні особли
востей ВІЛінфекції у дітей, її проявів, діагностики
та лікування. Зокрема, відбулися зміни у веденні

ВІЛінфікованих дітей з туберкульозом, вірусними
гепатитами В і С.
Проект клінічного протоколу буде розробле
ний на основі положень та принципів клінічної на
станови «Медична допомога дітям, хворим на ВІЛ
інфекцію». Настанова базується на стандартах
доказової медицини і має на меті впровадити су
часні методи діагностики і лікування ВІЛінфекції,
опортуністичних інфекцій та ВІЛасоційованих за
хворювань, а також допомогти медичним праців
никам і пацієнтам приймати найбільш раціональні
рішення у різних клінічних ситуаціях.
Створення протоколу сприятиме більш чітко
му формулюванню норм та правил для виявлення
ВІЛінфекції та проведення антиретровірусної те
рапії у ВІЛінфікованих дітей з урахуванням віт
чизняних особливостей організації медичної до
помоги, традицій клінічної практики та економіч
ної ситуації в країні.

До складу робочої групи входять представни
ки МОЗ України, Держслужби України соцзахво
рювань, ДУ «Український центр контролю за соці
ально небезпечними хворобами МОЗ України»,
ДУ «Український інститут стратегічних досліджень
МОЗ України», ДП «Державний експертний центр
МОЗ України», ДУ «Інститут педіатрії, акушерства
та гінекології НАМН України», Національної ме
дичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шу
пика, Одеського національного медичного універ
ситету, Центру «Клініка для лікування дітей,
хворих на ВІЛінфекцію/СНІД» НДСЛ «Охматдит»,
ДУ «Кримський державний медичний університет
ім. С.І. Георгіївського», ВБО «Всеукраїнська мере
жа ЛЖВ», ЮНІСЕФ в Україні.
За інформацією Державної служби України з питань
протидії ВІЛінфекції/СНІДу та інших соціально
небезпечних захворювань

Експерти розпочали роботу над
розробкою клінічного протоколу
з лікування супутніх захворювань
у ВІЛінфікованих дітей
Розпочато роботу над створенням уніфіковано
го клінічного протоколу з лікування опортуністичних
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