Додаток до звернення до Голови та членів Комітету з питань охорони здоров’я ВРУ

П’ять найбільш яскравих помилок та маніпуляцій Комітету охорони здоров’я
ВРУ щодо міжнародних закупівель ліків та вакцин 1

Помилка №1

Недорахували:

Комбінованої вакцини для профілактики кору,
епідемічного паротиту та краснухи
Пріорикс™/priorix™ у 2015 р. закуплено у 10
разів менше ніж у 2014 р.

У 2014 році було закуплено 1 040 000 доз2, а у
2015 році – 1 264 000 доз3, що на 21,5% більше.

Помилка №2:

Загубили нуль:

Закупівельна ціна на препарат АЛВОТІНІБ
(МНН – іматиніб) вища ніж задекларована
в Україні оптово-відпускна ціна на цей
препарат (82,67 грн.).

Ціна міжнародної організації НИЖЧА У
ПОНАД 10! разів задекларованої в
Україні оптово-відпускної ціни на цей
препарат: одна таблетка згідно з реєстром
коштує 820,67 грн!4 До речі, препарат
Іматиніб 400 мг закуплено більш як у 20
разів дешевше5, ніж МОЗ у 2014 році.

Помилка №3:

Недогледіли:

У звіті Комітету сказано, що ліки від СНІДу
закуповує ПРООН.

Ліки від СНІДу закуповуються Дитячим
фондом ЮНІСЕФ6, а не ПРООН.

Маніпуляція №4:

Перекрутили:

Препарат ОРФАДИН був закуплений майже у
два рази дорожче, ніж у референтних країнах.

ОРФАДИН у Польщі7 дійсно коштує на 43%
дорожче. Але в звіті упущено, що Україна
замовила лише 3,4 флакони (206 капсул8)
цього препарату, тому ціна на таку мізерну
кількість не може бути знижена до референтної.
До речі, в США цей препарат продається в
5 разів дорожче – 241,35 доларів9 за 1
капсулу, при тому, що ПРООН закупив по ціні
44,21 долар за капсулу.
Не помітили:

Помилка №5:
Туберкульоз (ПРООН)
У 2015 р. кількість закуплених упаковок
зменшилася у 3 рази порівняно із закупівлями
2014 р., а коштів витрачено на 30 млн. більше.

У 2015 році закуплено на 183,68%10 (майже
втричі) більше медикаментів для лікування
туберкульозу, ніж у 2014 році. При тому, що
бюджет 2015 року у доларовому еквіваленті на
18% менший, ніж у 2014 році.

Відображено у звіті “Про проведені МОЗ України державні закупівлі лікарських засобів та медичних виробів,
закуплених із залученням спеціалізованих міжнародних організацій за кошти Державного бюджету України 2015 року”
2 http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20141204_0936.html - Наказ МОЗ України від 04.12.2014 № 936
3 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WWfNkxesKNIoq38afA0U37OlsOio-OtXx-shDFYu13Y/edit#gid=851001444 –
Таблиця Централізованих закупівель МОЗ 20160916
4 http://www.moz.gov.ua/docfiles/Reestr_lz_stanom_na_20170303.pdf – Реєстр оптово - відпускних цін на лікарські
засоби станом на 03.03.2017 року
5 Накази Міністерства охорони здоров'я України № 754 від 23.10.2014 та № 554 від 10.06.2016
6 http://www.kmu.gov.ua/control/en/publish/article?art_id=248960385&cat_id=244277212
7 http://www.mz.gov.pl/wp-content/uploads/2016/12/zalacznik-do-obwieszczenia-1.pdf – Załącznik do obwieszczenia Ministra
Zdrowia z dnia 27 grudnia 2016 r
8 http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20160609_0544.html
9 https://www.drugs.com/price-guide/orfadin
10 Дані з наказів МОЗ про розподіл ЛЗ за 2014 рік та з Таблиці Централізованих закупівель МОЗ
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