
ДОСТУПНІ ЛІКИ



Проблеми та виклики 
забезпечення населення ліками

Обмежене фінансування ліків як частини 
фінансування охорони здоров’я в цілому

Близько 90% вартості ліків сплачуються 
коштами пацієнтів

Значну частину складають другорядні засоби

Обсяги спожитих ліків не відповідають 
потребам фінансування охорони здоров’я в 
цілому

☑

☑

☑

☑



Сьогодні 
реферування цін 

НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ



Запровадження референтного 
ціноутворення передбачає

Виписування рецептів на лікарські засоби, що 
підлягають відшкодуванню за міжнародними 
непатентованими назвами (МНН)  

Внести зміни до Національного переліку основних 
лікарських засобів (ЛЗ)

Встановити граничну оптово-відпускну ціну

Встановити ціну на реімбурсацію



• Польща 
• Словаччина 
• Чехія 
• Латвія 
• Угорщина

Референтні країни



Основні засади системи реімбурсації

Призначення ліків для відшкодування за МНН

Відшкодування за ціною найдешевшого генерика

Ліки, вартість яких відшкодовується - частина 
гарантованого пакету послуг на первинній ланці 

Обов’язкова наявність найдешевого генерика та 
переліку цін відшкодування у кожному аптечному 
закладі, що бере участь в програмі реімбурсації



Перелік ЛЗ включених до програми 
реімбурсації

• Серцево-судинні 
• Аміодарон (Amiodarone)   
• Амлодипін (Amlodipine)    
• Атенолол (Atenolol)    
• Верапаміл (Verapamil)    
• Гідрохлортіазид 

(Hydrochlorothiazide) 
• Спіронолактон (Spironolactone)  
• Фуросемід (Furosemide)   
• Дигоксин (Digoxin)    
• Еналаприл (Enalapril)    
• Ізосорбіду динітрат (Isosorbide 

dinitrate) 
• Карведілол (Carvedilol)    
• Клопідогрель (Clopidogrel)  
• Метопролол (Metoprolol)  

• Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate  
• Симвастатин (Simvastatin)   
• Бісопролол (Bisoprolol)  

    
• Бронхіальна астма   
• Беклометазон (Beclometasone)  
• Будесонід (Budesonide)    
• Сальбутамол (Salbutamol)  

    
• Цукровий діабету ІІ типу  
• Метформін (Metformin)    
• Гліклазид (Gliclazide)  



Основні засади системи реімбурсації

Пріоритетність лікування хвороб, що першочергово 
впливають на основні показники смертності 
населення чи ефективно лікуються на амбулаторному 
етапі (серцево-судинні хвороби, цукровий діабет та 
астма)

Відшкодування вартості визначених ЛЗ з оновленого 
Національного переліку основних лікарських засобів 



Реімбурсація 2017 
Серцево-судинні хвороби

❖ Мінімальний перелік основних ЛЗ (ВООЗ, 2015) - 
16 міжнародних непатентованих назв

❖ Зареєстровано у 2015 році 22,6 млн. випадків

❖ Реімбурсація 100% вартості ЛЗ за найменшою ціною 

❖ Основна причина смертності (понад 65% випадків)



Реімбурсація 2017 
Цукровий діабет 2 типу

❖ Мінімальний перелік основних ЛЗ (ВООЗ, 2015) - 2 МНН

❖ Зареєстровано у 2015 році серед всього населення 
близько 1 млн. осіб, що у 6 разів більше, ніж 
цукрового діабету 1 типу (інсулінозалежного) 

❖ Реімбурсація 100% вартості ЛЗ за найменшою ціною



Реімбурсація 2017  
Бронхіальна астма

❖ Мінімальний перелік основних ЛЗ (ВООЗ, 2015) – 3 
МНН

❖ Зареєстровано у 2015 році осіб, що страждають на 
БА  близько 210 тис.

❖ Реімбурсація 100% вартості ЛЗ за найменшою ціною 



Прогнозована економія для 
споживача на прикладах  

(млн грн)

МНН 2015 2017 
(прогноз)

Економія

Аміодарон 81,2 45 36,2

Амлодипін 43,7 24,5 19,2

Клопідогрель 92,6 42 50,6



Очікувані результати

✓  зниження цін на основні лікарські засоби; 

✓  збільшення обсягів споживання основних ліків; 

✓  підвищення доступності основних ліків;  

✓  раціональне використання наявних бюджетів та ліків; 

✓ ЗМЕНШЕННЯ СМЕРТНОСТІ ТА УСКЛАДНЕНЬ УНАСЛІДОК 
ХВОРОБ. 


