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МОЗ запроваджує Офіс пацієнта та впроваджує інші новації
Міністерство охорони здоров’я України планує запустити у своїй структурі Офіс пацієнта, за допомогою
якого українці зможуть звертатися зі скаргами та зверненнями та який сприятиме процесу комунікації
між представниками відомства та пацієнтами.
Створенню Офісу передували консультації з громадськими
організаціями, які звертали увагу на неможливість додзвонитися
в МОЗ за гарячою лінією та відсутність відповідей на листи
громадян. Реалізація проекту не вимагатиме додаткових витрат,
однак наразі потрібно завершити процес унормування та
налагодження роботи майбутнього Офісу пацієнта.
Щодо теми аудиту діяльності всього Міністерства за ініціативою
профільних асоціацій, то загальний аудит роботи МОЗ уже
розпочався. Наразі він проводиться також на предмет перевірки
діяльності Національного інституту раку за період з 01.01.2019 до

20.09.2019 р., за результатами якого представники Міністерства
пообіцяли прийняти відповідні управлінські рішення.
Також на стадії перевірок:
• Н аціональна спеціалізована дитяча лікарня (НСДЛ)
«Охматдит»;
• ДП «Медичні закупівлі України»;
• Український науково-практичний центр ендокринної хірургії,
трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ.
Підготовлено ТОВ «Медікс груп»

Депутат пропонує посилити відповідальність
за фальсифіковані ліки
На сайті Парламенту оприлюднено текст проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу
України щодо відповідальності за закупівлю за рахунок бюджетних коштів завідомо неякісних лікарських
засобів». Ініціатором проекту документа виступив позафракційний народний депутат Дмитро Шпенов, член
Комітету Верховної Ради України з питань правової політики.
Змінами пропонується доповнити Кримінальний кодекс
України новою нормою, відповідно до якої за закупівлю за рахунок
коштів державного, місцевих бюджетів завідомо неякісних лікарських засобів передбачається покарання. Такі дії каратимуться
позбавленням волі на строк від 3 до 5 років з позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк
від 5 до 8 років.
За ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою
групою осіб, або за бюджетні кошти у великих розмірах пропонується запровадити покарання у вигляді позбавлення волі
на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні
посади чи займатися певною діяльністю.
Якщо ж такі дії будуть вчинені за бюджетні кошти в особливо
великих розмірах, то вони каратимуться позбавленням волі
на строк від 8 до 10 років з позбавленням права обіймати певні
посади чи займатися певною діяльністю.
При цьому звільнятимуться від покарання особи, які добровільно здадуть неякісні лікарські засоби і вкажуть джерело їх
придбання (отримання) або сприятимуть розкриттю злочинів,
пов’язаних з їх закупівлею за рахунок бюджетних коштів.
Законопроектом уточнюється, що під неякісними лікарськими
засобами слід розуміти лікарські засоби:
• якість яких не відповідає вимогам нормативних документів;
• які зазнали механічного, хімічного, фізичного, біологічного

або іншого впливу, що унеможливлює їх подальше застосування;
• з терміном придатності, що минув.
При цьому в супровідній документації до проекту документа
мова йде про встановлення кримінальної відповідальності за закупівлю за бюджетні кошти лікарських засобів з практично вичерпаним терміном придатності. Однак, виходячи з тексту проекту
закону, відповідальність встановлюватиметься за закупівлю лікарських засобів з терміном придатності, що вже минув.
Зауважимо, що в Парламенті 20.09.2019 р. зареєстровано
альтернативний законопроект № 1152-1, ініціатором якого виступив Олександр Бакумов, член депутатської фракції політичної
партії «Слуга народу». Однак наразі текст цього проекту документа не оприлюднено.
Нагадаємо, що в ході роботи Верховної Ради України VIII
скликання в 2018 р. в Парламенті було зареєстровано законопроект «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо
посилення відповідальності за фальсифікацію лікарських засобів
або обіг фальсифікованих лікарських засобів» (реєстр. № 8467),
яким пропонувалося встановити максимальне покарання за
фальсифікацію лікарських засобів – довічне позбавлення волі.
Однак його так і не було розглянуто.
Підготовлено ТОВ «Медікс груп»
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