Шановні колеги,

Враховуючи достатній час, що минув після спеціальної наради в Держслужбі (майже 2
тижні) та 10 днів після направлення керівництвом МОЗу листа до Кабінету Міністрів
України, будемо щиро вдячні за інформацію щодо наявної на даний момент інформації та
конкретних результатів.
На якому етапі перебуває проект акту Кабінету Міністрів України про порядок взаємодії
держорганів з місією МККК в Україні щодо надання гуманітарної допомоги окремим
категоріям населення Донецької та Луганської областей…? Також варто дізнатися хто
конкретно в КМУ є відповідальною особою за вирішення проблеми, тощо.

Більшості з учасників розсилки добре відомо, що за цей час ситуація з запасами
наркотичних лікарських препаратів ЗПТ досягла критичної межі, зокрема з запасами
бупренорфіну. На черзі інші пацієнти ЗПТ, АРТ, ТБ.
У додатку пересилаю учасникам зустрічі для інформації та реагування у межах
компетенції скан-копію колективного листа до Президента України , виконавчого
директора Альянсу-Україна та Міністра охорони здоров’я, під яким підписалися 295
пацієнтів ЗПТ з Донецька (підписні листи (7 од) в електронному вигляду не додаються,
оскільки там міститься персональна інформація про пацієнтів, але вони направлені усім
адресатам поштою).

Держава та її уповноважені органи несуть відповідальність за забезпечення
безперервності лікування усіх пацієнтів в Україні.
У даному випадку ми маємо ситуацію з незрозумілою невизначеністю (або
неприпустимим зволіканням) відповідних державних органів щодо запровадження
механізму забезпечення безперервності лікування для пацієнтів ЗПТ, які опинилися на
неконтрольованій Україною території у Донецькій та Луганській областях.

Хотів би ще раз нагадати колегам, що у травні 2014 року 806 пацієнтів ЗПТ в окупованому
Криму були позбавлені лікування через заборону цього лікування з боку Російської
Федерації.
Сьогодні у Донецькій та Луганській областях ми маємо іншу ситуацію: ЗПТ не
заборонено на території, що не контролюється українською владою, але поставки ліків
туди припинено.

Аби не вводити в оману сотні пацієнтів (майже половина з яких одночасно є ВІЛінфікованими) та не піддавати подальшому ризику їх життя та здоров’я, Кабінет
Міністрів України разом з МОЗ мають або вже зараз вжити термінових заходів для
запровадження реального механізму забезпечення гуманітарних поставок вказаних ліків
до неконтрольованих територій або офіційно оприлюднити чітку позицію щодо відмови
це зробити, таким чином взяти на себе (повністю а бо частково) відповідальність за
негативні наслідки припинення ЗПТ на певних територіях, одночасно максимально
поінформувати усіх пацієнтів, хто ще має можливість виїхати із захопленої території, про
надання їм можливостей для лікування в інших регіонах, провести перерозподіл
препаратів тощо. Адже на даний момент пацієнти бупренорфінової ЗПТ, які виїжджають в
безпечні регіони, практично не можуть отримати препарат саме через відсутність такого
перерозподілу МОЗ України.

Дякую за розуміння та підтримку.

З повагою

Павло Скала
Асоційований директор з політики та партнерства
Альянс-Україна

