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таких лікарень було 240, у вересні – 343, у листопаді – 458. На сьогодні договір із НСЗУ на стаціонарне лікування пацієнтів із COVID-19
мають 507 медичних закладів. НСЗУ виплатила понад 19 млрд грн
медичним закладам та центрам екстреної медичної допомоги за
надання допомоги пацієнтам із COVID-19 та з підозрою на нього.

Безоплатна допомога пацієнту з підозрою
або підтвердженим COVID-19 у 2021 році
Пацієнт отримує безоплатно:
• первинну медичну та амбулаторно-поліклінічну допомогу.
Пацієнти з підозрою на коронавірусну хворобу можуть пройти тестування у свого сімейного лікаря, а також отримати
консультації щодо терапії легкої форми COVID-19, яка лікується в домашніх умовах під наглядом сімейного лікаря;
• екстрену медичну допомогу в разі критичного стану. Наприклад,
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коли у людини спостерігаються утруднене дихання, дихальна
недостатність, підвищення температури вище 38 °C, що погано
піддається корекції, раптове погіршення стану. Приїхавши
на виклик, медики швидкої оцінюють стан пацієнта. Якщо є
потреба, його транспортують до лікарні, визначеної в регіоні
для лікування хворих на COVID-19. Якщо пацієнт не потребує
госпіталізації, йому нададуть необхідну медичну допомогу
на місці та рекомендації стосовно самоізоляції;
• стаціонарну медичну допомогу. В безоплатний пакет послуг
лікування пацієнтів із коронавірусною хворобою включено: тестування на COVID-19; лабораторне та інструментальне дослідження; допомогу відповідно до галузевих стандартів; кисневу
підтримку, інтенсивну терапію за необхідності; медикаментозну
терапію та знеболювання за потреби тощо. Усі ліки, передбачені національним протоколом лікування COVID-19, включені до
тарифу, за яким НСЗУ оплачує послуги медичних закладів.

Брифінг міністра підняв завісу секретності
навколо деяких питань системи охорони здоров’я
19 січня поточного року, під час брифінгу для ЗМІ, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов повідомив,
що при розробці номенклатури ліків для лікування онкологічних захворювань, що закуповуватимуться у 2021 р.,
враховано близько 30 пропозицій провідних українських онкологів.
Завдяки цьому до 67 позицій препаратів, які закуповувалися
раніше, додалося ще 9 позицій лікарських засобів другої та
третьої ліній лікування онкологічних захворювань. Йдеться про ліки,
що використовуватимуться при лікуванні раку молочної залози,
раку крові, пухлин головного мозку тощо.
Також він додав, що з прийняттям Порядку проведення
державної оцінки медичних технологій закупівлі оригінальних
(інноваційних) ліків відбуватимуться після завершення процедури
оцінки медичних технологій (ОМТ). Окрім цього, найближчим
часом Уряд планує запровадити можливість укласти з виробником

ексклюзивний договір на постачання оригінального
(інноваційного) лікарського засобу після завершення ОМТ.
Під час брифінгу Максим Степанов відповів на питання ЗМІ
щодо використання в Україні російських ПЛР-тестів. Міністр
зауважив, що для діагностики COVID-19 в Україні використовуються
різні тест-системи, зокрема, і російські ПЛР-тести, які
використовуються в приватних цілях, проте їхній обсяг становить
0,5 % від загальної кількості. Більшість ПЛР-тестів на сьогодні закуповується в українського виробника «Українські генетичні
технології» для державних та приватних замовлень.

Кабмін затвердив Порядок фінансування заходів,
пов’язаних із вакцинацією населення від COVID-19
Кабінет Міністрів України постановою від 13.01.2021 р. № 23 затвердив Порядок використання коштів, передбачених
у державному бюджеті для проведення вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, та перелік
лікарських засобів, що закуповуються для вакцинації населення від гострої COVID-19. Зазначена постанова набула
чинності у зв’язку з опублікуванням у газеті «Урядовий кур’єр» від 16.01.2021 р.
Порядком визначається, що головним розпорядником
бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної
програми є МОЗ України. Бюджетні кошти спрямовуватимуться на:
1) закупівлю вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19;
2) закупівлю товарів та послуг, пов’язаних з їх закупівлею, що
надаються спеціалізованою організацією, яка здійснює закупівлю;
3) закупівлю послуг, пов’язаних із поставками в межах заходів,
необхідних для проведення вакцинації населення від гострої
респіраторної хвороби COVID-19;
4) оплату банківських послуг (закупівлю коштів в іноземній валюті).
Спеціалізованою організацією, що здійснюватиме закупівлю
вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої

коронавірусом SARS-CoV-2, є Краун Ейджентс Лімітед (Crown
Agents Limited).
Попередня оплата проводиться з урахуванням положень
бюджетного законодавства. В угоді зі спеціалізованою організацією,
що здійснює закупівлю, може передбачатися попередня оплата
на строк не більше 12 міс. за кожну окрему партію вакцини від
COVID-19 на підставі затвердженого МОЗ кошторису.
Окрім того, Порядок розподілу закупленої вакцини від COVID19, порядок проведення вакцинації населення від захворювання,
у тому числі визначення категорій населення, яким проводиться
вакцинація, облік вакцинованих та моніторинг використання
вакцин визначатиме МОЗ України.
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