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Щодо Національного переліку основних лікарських засобів
Шановний Олеже Степановичу,
Шановний Олександре Юрійовичу

Асоціація міжнародних фармацевтичних виробників AIPM Ukraine (далі
- Асоціація), висловлює Вам свою повагу та направляє свої коментарі з
приводу нової редакції Національного переліку основних лікарських засобів
та виробів медичного призначення.
16 червня цього року Міністерством охорони здоров'я України на
громадське обговорення був запропонований проект постанови Кабінету
Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів
України" (далі - проект Постанови).
Метою даного проекту постанови є викладення у новій редакції
Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного
призначення (далі - Національного переліку), затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 № 333, який базується на останній
актуальній версії Примірного переліку ВООЗ основних лікарських засобів,
встановлення дії державного регулювання цін на зареєстровані в Україні
лікарські засоби, включені до Національного переліку, а також виключення з
під дії державного регулювання цін обов'язкового мінімального асортименту
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Загалом, Асоціація усіляко вітає розробку такої ініціативи, позаяк
проблеми існування численних списків та переліків призводили до постійних
проблем у всіх суб'єктів ринку з виконанням вимог нормативно-правових
актів у сфері цінового регулювання.
В той же час, ознайомившись з текстом проекту, Асоціація звернула
увагу на суттєвий момент, який може створити потенційні проблеми під час
здійснення господарської діяльності учасниками ринку.
У додатках до проекту, де пропонується нова редакція Національного
переліку, на ряду з лікарськими засобами, які відповідають переліку ВООЗ,
перераховані препарати з позначкою «ДФ». У тексті проекту Постанови, на
жаль, не вказані критерії відбору таких лікарських засобів. Асоціація прагне
привернути увагу розробників до того, що це може призвести до випадків
використання переліку з метою вчинення дій недобросовісної конкуренції.
Наприклад, після виведення нової лікарської форми лікарського засобу, саме
така може потрапити до Національного переліку.
З огляду на це, пропонуємо доопрацювати проект Постанови в частині
вироблення критеріїв і процедури визначення лікарських засобів, які можуть
бути внесені до зазначеного Національного переліку.
Висловлюємо свою готовність, за необхідності, долучитись до спільної
роботи з Вами над обговоренням таких критеріїв.
Заздалегідь вдячні за сприяння та підтримку нашої пропозиції!

З повагою,

AIPM Ukraine

