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Звернення до Президента України 

 Шановний пане Президенте! 

Від імені пацієнтської спільноти України висловлюємо Вам повагу і впевненість у спільному 

баченні пріоритетності захисту інтересів людини та економічних інтересів нашої Держави.  

 

Пацієнтська спільнота звертає Вашу увагу на те, що Міністерство охорони здоров’я України 

вчасно та у повному обсязі не провело закупівлю препаратів антиретровірусної терапії (АРВ-

препаратів) — для лікування ВІЛ-позитивних людей в Україні. За оцінками найбільшої 

пацієнтської організації БО “100% життя” під загрозою опинилось близько 92 тисяч пацієнтів з 

ВІЛ.  

 

В Україні закінчуються наступні ліки:  

● Тенофовір/Емтрицитабін/Ефавіренз та Тенофовір/Емтріцитабін для 48 тис. пацієнтів;  

● Тенофовір/Ламівудин/Долутегравір та Долутегравір для 44 тис. пацієнтів; 

● Абакавір/Ламівудин для 12 тис. пацієнтів.  

 

Це означає, що 92 тисячі пацієнтів будуть вимушені перервати своє лікування, що  ні в 

якому разі не можна робити. Прийом АРВ-препаратів ВІЛ-позитивними людьми є безперервним 

пожиттєвим процесом. Ефективність лікування визначається системним прийомом препаратів 

щоденно. Навіть незначне переривання сприяє розвитку резистентності вірусу до ліків і робить 

терапію недієвою. Це може призвести до нового загострення хвороби та смерті пацієнта.  

 

Ризик переривання міг виникнути вже з 20 січня 2020 року. Завдяки терміновим 

перемовинам пацієнтських організацій з міжнародними донорами, ми сподіваємось, що БО 

“100% життя” встигне доставити ліки за кошти міжнародних донорів та перекрити дефіцит, який 

виникає через некомпетентність та непрофесійність керівництва Міністерства охорони здоров’я 

України.  

 



Наступний ризик переривання лікування ВІЛ-позитивних українців виникне вже у  

березні-квітні 2020 р. Адже Міністерство охорони здоров’я України запізно розпочало закупівлі 

АРВ-препаратів за кошти 2019 року — лише у грудні поточного року. Терміни виробництва та 

доставки даних препаратів в Україну сягають від 6 до 9 місяців. Тож, існує велика ймовірність, 

що навесні українці, що живуть з ВІЛ, знову опиняться в катастрофічний ситуації.  Ми 

сподіваємось, що всі зусилля, які зараз докладають пацієнтські організації спільно з 

міжнародними донорами, не будуть марними і катастрофі вдасться запобігти. Але ситуація, коли 

міжнародні партнери разом з пацієнтськими організаціями рятують життя українців, а в цей час 

профільне міністерство затягує закупівлю життєво необхідних ліків — неприпустима!     

 

Від імені пацієнтської спільноти закликаємо Президента України розібратися, чому життєво 

необхідне лікування для людей, які живуть з ВІЛ не закуповуються Міністерством охорони 

здоров’я України вчасно!   

 

Впевнені, що для Вас особисто цінність людського життя і здоров'я є беззаперечною, та 

сподіваємось, що інтереси пацієнтів переважать.   

 

З повагою, 

Голова Координаційної Ради БО «100% ЖИТТЯ» 

Дмитро Шерембей 

Виконавчий директор БФ «Пацієнти України»   

Інна Іваненко                      

 

 

 

 

 

 

 

 


