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Міністерство охорони здоров’я України звертається з ініціативою
провести належну перевірку можливих протиправних дій співробітників
Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» МОЗ України
(далі - НДСЛ «ОХМАТДИТ»).
На сайті видання «Українська правда» 11.06.2018 опубліковано колонку
О. Устінової «5 тисяч доларів за життя онкохворої дитини в «Охматдиті», де
йдеться про факти отримання неправомірної вигоди службовою особою
вказаної лікарні, зловживання службовим становищем та інші правопорушення.
У статті також повідомляється про те, що батьків пацієнтів змушували
купувати дороговартісні препарати, які були в наявності на складах лікарні. Це
підтверджується результатами внутрішньої перевірки НДСЛ «ОХМАТДИТ»,
інформація про що наведена на офіційному сайті лікарні (додається).
За попереднім аналізом заявок на закупівлі за рахунок коштів державного
бюджету на 2018 рік, поданих НДСЛ «ОХМАТДИТ», і стану використання
лікарських засобів у вказаній лікарні за програмою «Дитяча онкологія»
встановлено факти завищення потреби у найбільш вартісних ліках на 7 812
одиниць (що еквівалентно 63,8 млн. грн. при розрахунку за орієнтовними
цінами) відносно середньорічного споживання та наявності 8 129 одиниць
прострочених лікарських засобів на загальну суму понад 10 млн. грн.
Враховуючи викладене, на підставі статей 60, 214 КПК України МОЗ
України просить надати правову оцінку наведеним фактам:
- за наявності підстав внести відомості до Єдиного реєстру досудових
розслідувань;
- перевірити під час розслідування зазначені обставини;
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- повідомити про внесення відомостей до ЄРДР та реєстраційний номер
кримінального провадження;
- подати інформацію про закінчення досудового розслідування та прийняте
за його результатами рішення.
Додаток: за текстом на «/ арк.

Заступник Міністра

Мусіяка

Павло КОВТОНЮК

Результати внутрішнього розслідування "ОХМАТДИТу"
У соціальних мережах з'явилася неправдива інформація щодо проведення в НДСЛ
“ОХМАТДИТ” перевірки, ініційованої МОЗом, а також про плани Міністерства закрити Центр
онкогематології і трансплантації кісткового мозку. Причиною перевірки начебто є відео зі
звинуваченнями на адресу Міністерства у відсутності ліків, записане батьками та медичним
персоналом.
Використання політичними особами цієї ситуації з метою маніпуляцій та поширення
неправдивої інформації вважаємо неприпустимими.
Керівництво "ОХМАТДИТу" звернулося до Міністерства із проханням розглянути
можливість здійснення реорганізації структури лікарні та затвердження нової структури.
Проведення реорганізації є необхідним кроком для налагодження якісного, доступного і прозорого
надання медичних послуг в "ОХМАТДИТІ". Це також унеможливить повторення попередніх
епізодів розкрадання медикаментів персоналом лікарні та надлишкового замовлення
дороговартісних ліків. 19 квітня, після узгодження нової структури з відповідальними
співробітниками Міністерства, керівництвом лікарні було подано остаточний варіант нової
структури медичного закладу.
23 квітня у соціальній мережі з'явилося відео, де батьки пацієнтів лікарні розповідають про
відсутність ліків, які мають надаватись лікарнею безоплатно. Натомість вони змушені купувати ці
ліки за власні кошти.
Після спілкування з батьками пацієнтів відділення, керівництвом лікарні було виявлено
наступне:
• 12 препаратів, які пацієнти купували на вимогу лікарів, на даний момент є на складах
"ОХМАТДИТу";
• Керівництвом відділення, пацієнти якого зафіксовані на відео, не було замовлено 10 препаратів,
що входять до Національного переліку основних лікарських засобів. Тобто до списку тих
медикаментів, якими пацієнти мають забезпечуватися безоплатно на весь курс лікування. Ліки, які
присутні в Нацпереліку, лікарня закуповує самостійно за кошти державного та місцевих бюджетів,
відповідно до потреби кожного відділення. Оскільки відділення, в якому лікуються діти учасників
відео, замовило їх у кількості 0 одиниць, батьки були вимушені купувати ці препарати або
використовувались ті ліки, які для своїх пацієнтів замовили інші відділення;
• Незважаючи на те, що значна частина державного бюджету за напрямком дитячої онкології
спрямовується саме на потреби пацієнтів "ОХМАТДИТу", відділення не робить необхідних
замовлень, а гроші залишаються невикористаними. Зокрема, у 2017 році Центр онкогематології і
трансплантації кісткового мозку загалом недозамовив ліків на 19 мільйонів гривень;
• Частина препаратів, згаданих батьками, не зареєстровані в Україні та не можуть закуповуватись
за кошти бюджету лікарні чи держави. Більш того, частина цих препаратів є експериментальними
або призначені виключно для лікування дорослих.
Керівництво лікарні, стурбоване ситуацією, розпочало внутрішнє службове розслідування.
Фактично, відео підтверджує наявність серйозних порушень у роботі деяких відділень: у ньому є
свідчення того, що лікарі примушують батьків пацієнтів купувати дороговартісні препарати не
завжди доведеної ефективності в певних аптечних закладах при тому, що в наявності є безоплатні
ліки, закуплені коштом держави, а також саботують проведення закупівель ліків визначених
Національним переліком лікарських засобів.
Проведення реорганізації, а також службового розслідування є внутрішньою справою
"ОХМАТДИТу", яка не повинна використовуватись представниками депутатського корпусу для
отримання політичних дивідендів. Тим більше, ми вважаємо неприпустимим з цією ціллю
використовувати маленьких пацієнтів чи їхніх батьків та просимо в подальшому утриматися від
тиску на них.

