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Axios International продовжує адмініструвати Програму 
допомоги пацієнтам компанії Takeda для надання доступу 

до життєво необхідного лікування тяжким пацієнтам в Україні
Програма допомоги пацієнтам компанії Takeda 
(Програма) в Україні призначена для покращення 
доступу до необхідного лікування. Незважаючи 
на труднощі, спричинені війною, хворим 
надається безперервна персоналізована підтримка відповідно до їхніх 

потреб. Програма продовжує підтримувати систему охорони здоров’я у забезпеченні пацієнтів 
оптимальним лікуванням і покращенні можливостей медичних працівників у лікуванні складних 
та рідкісних захворювань.

В умовах війни в Україні особливо важливо задоволь-
няти потреби українських пацієнтів у безперервному 
доступі до життєво необхідних ліків. З 2018 року 
Програма допомоги пацієнтам компанії Takeda покращує 
доступ хворих на лімфому Ходжкіна, системну анаплас-
тичну великоклітинну лімфому та Т-клітинну лімфому 
шкіри до інноваційного препарату виробництва компа-
нії Takeda. Мета Програми – завдяки персоналізованій 
моделі спільного розподілу витрат забезпечити хворих 
призначеним лікуванням у випадку, якщо вони не мо-
жуть дозволити собі оплатити його повністю.

Компанія Axios International, всесвітньо визнаний лідер 
у сфері доступу до медичних послуг, є багаторічним парт-
нером Програми допомоги пацієнтам компанії Takeda 
та керує цією Програмою у співпраці з Благодійною ор-
ганізацією «Благодійний фонд «Буду жити».

«Axios International і Takeda ділять одну місію – 
 змінювати життя пацієнтів і їхніх сімей на краще», – 
пере конана Валерія Миколаєнко, керівник проєктів 
Axios International в Європі. – Підтримуючи Програму 
допомоги пацієнтам компанії Takeda, у нас є можливість 
допомогти хворим отримати доступ до ліків незалежно 
від їх здатності оплатити повну вартість лікування, осо-
бливо в такій тяжкій ситуації, в якій опинилася Україна. 
Axios International і Takeda пропонують пацієнтам і ме-
дичним працівникам підтримку впродовж усього шляху 
пацієнта».

Дарує пацієнтам надію
Завдяки ефективності, швидкості та найвищим стан-

дартам якості Програма допомоги пацієнтам компанії 
Takeda забезпечує хворим стабільний доступ до лікуван-
ня інноваційним препаратом виробництва компанії 
Takeda. Враховуючи виклики, з якими стикаються укра-
їнські пацієнти під час воєнного стану, було спрощено 
процедуру включення до Програми та підвищено рівень 
підтримки.

Програма допомоги пацієнтам компанії Takeda, розроб-
лена і впроваджена за участі компанії Axios International 

в Україні, отримала схвальні відгуки від лікарів та пацієнтів, 
оскільки дарує надію хворим. З моменту запуску Програми 
у 2018 році компанія Axios International отримала майже 
650 звернень пацієнтів, і їх кількість зростає, що є найкра-
щим свідченням користі цієї Програми.

«Програми допомоги пацієнтам компанії Takeda є 
 основою нашої ініціативи «Доступ до лікарських засо-
бів», спрямованої на задоволення локальних потреб 
у сфері охорони здоров’я та значне покращення доступу 
та стандартів лікування на всіх етапах пацієнтського 
шляху. Глобальні програми – це багатофункціональні 
заходи, спрямовані на розширення доступу до іннова-
ційних лікарських засобів для лікування складних і рід-
кісних захворювань довгостроковими та вимірюваними 
способами. З початком війни ми працювали над тим, 
щоб гарантувати безперервність лікування для пацієнтів 
в Україні», – додала Оксана Сурцева, керівниця медично-
го департаменту Takeda в кластері «Україна та СНД».

Актуальний стан
Ситуація в Україні та на її кордонах продовжує зали-

шатися надзвичайно складною. Через кризу, спричине-
ну війною, потреби в медичній допомозі досягли кри-
тичного рівня. Постраждали багато лікарень і система 
охорони здоров’я України загалом. Вони перевантажені 
та стикаються з постійними викликами. Забезпечення 
доступу до життєво необхідного лікування ускладнюєть-
ся тим, що мільйони людей були переміщені, втратили 
роботу та засоби для існування.

Величезні пошкодження, завдані інфраструктурі, 
створюють додаткові труднощі, у тому числі в транспор-
туванні ліків у межах Програми. Як пацієнти, так і ліка-
рі бувають змушені змінити своє місцеперебування, що 
вимагає від компанії ретельного моніторингу та адапта-
ції до мінливої географії учасників Програми.

Безперервність лікування під час війни
Прагнучи задовольнити потреби пацієнтів у терапії 

попри виклики, команда Axios International за під тримки 

компанії Takeda змогла відновити зв’язок зі  всіма паці-
єнтами-учасниками Програми, включно з тими, які пе-
ребувають за межами України. Завдяки спільним зусил-
лям партнерів Програми її робота й логістика  препаратів 
були відновлені. Окрім того, компанія Axios International 
разом з партнерами Програми та системами охорони 
здоров’я країн Європи відіграла важливу роль у коорди-
нації лікування українських пацієнтів, які виїхали за кор-
дон, рятуючись від війни.

Здоровіше майбутнє
Понад 25 років Axios International розширює доступ 

до медичних послуг у більш ніж 100 країнах, що робить 
якісний догляд і лікування, а отже – й краще здоров’я 
доступними. Axios International з нетерпінням чекає 
на мирне небо над Україною, на щастя та безпеку для 
дорослих і дітей і прагне продовжувати співпрацю з лі-
карями, державними та приватними закладами охорони 
здоров’я, щоб забезпечити постійний доступ до критич-
но важливих ліків.

Для отримання додаткової інформації щодо Програм 
допомоги пацієнтам компанії Takeda та у разі виникнення 
питань з приводу включення пацієнтів у Програму медич-
ні працівники можуть зв’язатися з Axios International за но-
мером телефону: +38 (093) 428-70-71 або електронною 
поштою: tpap.ukr@axiosint.com.

Про Axios International
Axios International є провідною компанією у галузі до-

ступу до медичних послуг, що займає лідерську позицію 
на ринку понад 25 років. Axios International спеціалізу-
ється на розробленні та впровадженні практичних і ста-
більних рішень проблем доступу пацієнтів до лікування 
на ринках, що розвиваються. Поєднуючи глобальний 
і локальний досвід у понад 100 країнах, Axios International 
прагне знайти баланс між потребами пацієнтів, пріори-
тетами бізнесу й інших зацікавлених сторін. З 2018 року 
Axios International реалізує Програми допомоги пацієн-
там в Україні, розширюючи їх доступ до лікування он-
кологічної патології. 

Щоб дізнатися більше про Axios  Interna tio nal, пропо-
нуємо відвідати сторінку: https://axiosint.com. 

Контакт для ЗМІ:
Судашіні Крістофер, менеджер з корпоративних комунікацій 

компанії Axios International.
Моб. тел.: +971 (55) 127-48-20.
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МОЗ планує перехід 
від кваліфікаційних характеристик 

до професійних стандартів
Міністерство охорони здоров’я України 

продовжує працювати над розроблен-
ням і впровадженням професійних стан-
дартів на медичні, фармацевтичні та інші 
професії галузі охорони здоров’я. Про 
це повідомила заступниця міністра охо-
рони здоров’я України Ірина Микичак 
під час виступу на Міжнародному фору-
мі «Людський капітал: безпека, віднов-
лення, євроінтеграція», організованому 
Національним агентством кваліфікацій. 
У заході також взяли участь представни-
ки Офісу Президента України, Верховної 
Ради України, міністерств, інших дер-
жавних органів, профспілок, організацій 
роботодавців, закладів вищої освіти 
та закордонних партнерів.

Наявність професійних стандартів є важливим 
чинником належної підготовки лікарів, фарма-
цевтів, медсестер та інших працівників сфери 
охорони здоров’я для здобуття ними необхід-
ного рівня професійної кваліфікації та подаль-
шого забезпечення якості їх професійної діяль-
ності. Вимоги до компетентностей працівників 

сфери охорони здоров’я містяться у 78-му ви-
пуску Довідника кваліфікаційних характеристик 
професій (ДКХП-78), затвердженого наказом 
МОЗ № 117 від 29.03.2002. Довідник також 
включає кваліфікаційні характеристики 
на 253 спеціальності працівників галузі охорони 
здоров’я, зокрема керівників, професіоналів, 
фахівців, технічних службовців та робітників.

«Чинні кваліфікаційні характеристики профе-
сій за своєю структурою та змістом вже не від-
повідають вимогам сучасності. Саме тому Мініс-
терство, незважаючи на виклики протистояння 
російській агресії, продовжує працювати і над 
таким важливим напрямом, як модернізація 
освітніх і професійних кваліфікацій та форму-
вання спільних з ЄС стандартів. Наразі МОЗ 
готує поступову зміну кваліфікаційних характе-
ристик професій на повноцінні професійні стан-
дарти, – зазначила заступниця міністра 
охорони здоров’я України Ірина Мики-
чак. – Україна переконливо прямує шляхом 
інтеграції у загальноєвропейський простір з його 
високими стандартами якості життя. Ми не зу-
пиняємося ні на мить та щоденно протидіємо 
ворогові, у тому числі впроваджуючи кращі 
практики європейської спільноти для зміцнення 
людського капіталу нашої країни».

Важливо, що професійні стандарти розробля-
ються за найбільш перспективними, актуальними 
видами професійної діяльності на ринку праці. 

Через свою соціальну значущість та високий 
рівень відповідальності одними з найбільш 
 перспективних є саме професії галузі охорони 
здоров’я, які потребують власних стандартів.

Переваги професійних стандартів:
• зміст професійних стандартів включає до-

статній обсяг інформації, необхідний для на-
лежного регулювання професійної діяльності 
працівників;

• структура змісту професійного стандарту 
побудована на основі компетентнісного підхо-
ду, який передбачає формування вимог до за-
гальних і професійних компетентностей пра-
цівника, що забезпечують якісне виконання 
ним професійних функцій;

• забезпечується об’єктивність визначення 
назв, змісту й обсягу трудових функцій за ви-
дами професійної діяльності;

• участь у розробленні професійних стан-
дартів беруть експерти, освітяни, науковці, 
представники фахових асоціацій  та організа-
цій роботодавців;

• враховується успішний національний і між-
народний досвід;

• обов’язково проводить-
ся громадське обговорення проєктів професій-
них стандартів;

• професійні стандарти переглядаються 
з урахуванням особливостей галузі щонай-
менше один раз на 5 років.
Нині до Національного агентства кваліфікацій 

надійшли заявки на розроблення 74 проєктів 
професійних стандартів, які належать до сфе-
ри охорони здоров’я, серед яких 60 заявок 
на пріо ритетні лікарські спеціальності, що ста-
новить 40% від загальної кількості лікарських 
професій; 4 заявки на медсестринські професії; 
одна заявка на бойового медика; 2 заявки 
на фахівців з реабілітації та 6 заявок на фар-
мацевтичні професії.

Таким чином, впровадження професійних 
стандартів у сфері охорони здоров’я потребує 
великого обсягу роботи. Перший етап стосува-
тиметься вищезгаданих 74 спеціальностей, 
а на наступних етапах професійні стандарти 
мають бути розроблені та прийняті для професій 
усіх груп працівників галузі охорони здоров’я. 
До цього процесу будуть залучені провідні екс-
перти та фахові асоціації відповідних напрямів.
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