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«ВООЗ	ПОТРЕБУЄ	ТЕРМІНОВОЇ	РЕФОРМИ,	ЯКА	ДАСТЬ	ЗМОГУ	
ОПЕРАТИВНІШЕ	РЕАГУВАТИ	НА	НАДЗВИЧАЙНІ	СИТУАЦІЇ.	ІНАКШЕ	
НАСТУПНА	ПАНДЕМІЯ	ПРИЗВЕДЕ	ДО	ТИСЯЧ	СМЕРТЕЙ»,	—	ЙДЕТЬСЯ	В	
ДОПОВІДІ	ООН	«ЗАХИСТ	ЛЮДСТВА	ВІД	МАЙБУТНЬОЇ	КРИЗИ	ЗДОРОВ’Я».	

За матеріалами УНІАН

СУД СКАСУВАВ РЕОРГАНІЗАЦІЮ 
ДСЕС. ЩО ДАЛІ? 

ДОВГООЧІКУВАНІ РІШЕННЯ

8 лютого 2016 року Київський 
апеляційний адміністратив-
ний суд (далі — КААС) визнав 

протиправним та скасував абзац 2 
пункту 1 Постанови Кабінету Мі-
ністрів України від 10.09.2014 р. 
№442 «Про оптимізацію системи 
центральних органів виконавчої 
влади»  (далі — Постанова №442) 
у частині реорганізації Державної 
санітарно-епідеміологічної служби 
(ДСЕС) України шляхом її приєд-
нання до Державної служби Укра-
їни з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів. 
Таким чином суд задовольнив апе-
ляційну скаргу Професійної спілки 
працівників охорони здоров’я Укра-
їни та осіб, які приєдналися до неї 
(див. статтю «Справа ДСЕС: правий 
той у кого більше прав?», «ВЗ» №5-6 
від 05.02.2016 р.), до Кабінету Міні-
стрів України.

З моменту звернення до суду  
(з грудня 2014 року) цю справу ко-
легіально розглядали 18 суддів усіх 
трьох інстанцій адміністративних 
судів, і лише з другої спроби КААС 
прийняв рішення, яке має зупинити 
подальше знищення служби. Однак, 
за словами заступника Голови з 
правової роботи Донецької обласної 
організації Профспілки працівників 
охорони здоров’я України, адвоката 
Сергія Маловичка, такий вердикт 
навряд чи спокійно сприймуть 
«уражені вірусом «реформи заради 
реформ». Оскільки суд відклав на 

п’ять днів підготовку повного текс-
ту свого рішення (через складність 
справи), юридично це дає змогу від-
повідачу скористатися правом на по-
дання касаційної скарги — до кінця 
лютого. Утім, рішення КААС набуло 
чинності з моменту проголошення, 
тож ймовірність відкриття провад-
ження судом касаційної інстанції 
мізерна. Та й зміст цієї шеститом-
ної справи до того не спонукає — у 
ній немає жодного документа, який 
давав би підстави піддати сумніву 
законність постанови КААС. Більше 
того, незмінна позиція МОЗ України 
та ДСЕС щодо підтримки позовних 
вимог Профспілки додає ще біль-
ше впевненості у таких висновках. 
Єдине питання, яке залишається 
без відповіді: чому в Україні можна 
приймати подібні «реформаторські» 
рішення без консультацій із соціаль-
ними партнерами, громадськістю, 
ДСЕС і МОЗ? Так, авторам руйну-
вання ДСЕС не вдалося втілити всі 
свої наміри, але ж частина їх була 
реалізована, тож на сьогодні, після 
ухвалення вже згаданого судового 
рішення, влада має терміново внес-
ти зміни до відповідних норматив-
но-правових актів.

По-перше, з абзацу 2 пункту 1 По-
станови №442 потрібно видалити 
Державну санітарно-епідеміоло-
гічну службу і внести її до розділу 
ІІ «Центральні органи виконавчої 
влади» Схеми спрямування і ко-
ординації діяльності центральних  

органів виконавчої влади Кабінетом 
Міністрів України через відповідних 
членів Кабінету Міністрів України, 
затвердженої цією ж постановою. 
По-друге, до Граничної чисельнос-
ті працівників апарату та терито-
ріальних органів центральних ор-
ганів виконавчої влади (додаток 1 
до Постанови Кабінету Міністрів 
України від 05.04.2014 р. №85 «Дея-
кі питання затвердження граничної 
чисельності працівників апарату та 
територіальних органів централь-
них органів виконавчої влади, ін-
ших державних органів») потрібно 
повернути позиції ДСЕС України, 
які були вилучені Постановою Уря-
ду від 23.09.2015 р. №749. 

По-третє, внести зміни до Закону 
України «Про Державний бюджет 
України на 2016 рік» у частині фі-
нансування ДСЕС України. І це да-
леко не повний перелік того, що 
необхідно зробити терміново…

«Однак рішення КААС — це пе-
ремога, з якою можна привітати не 
тільки тих, хто активно підтриму-
вав дії Профспілки з недопущен-
ня руйнування ДСЕС, а й тих, хто 
приймав Постанову №442. Адже 
виконання зазначеного рішення 
суду засвідчить дотримання конс-
титуційних зобов’язань держави у 
забезпеченні санепідблагополуччя 
населення країни», — підсумував 
С. Маловичко. 

Світлана ТЕРНОВА, «ВЗ»

ПІД ПІДОЗРОЮ

Непридатне 
«Таміфлю»  
підлягає  
знищенню

27 січня заступник Голови Комі-
тету Верховної Ради з питань 
охорони здоров’я Ірина Сисо-

єнко винесла на обговорення пропозицію 
заступника Міністра охорони здоров’я 
Ігоря Перегінця про передачу зі скла-
дів ДП «Укрвакцина» у регіони 105 176 
упаковок лікарського засобу «Таміфлю» 
(термін придатності препарату, придба-
ного у 2009 р., уже закінчився).

Згідно зі ст. 23 Закону України «Про лі-
карські засоби» неякісні ліки, включаючи 
ті, термін придатності яких минув, підля-
гають утилізації та знищенню, тому наміри 
МОЗ суперечили чинному законодавству.

І. Сисоєнко звернулася до Міністра 
охорони здоров’я за відповідним пояс-
ненням та з вимогою вжити термінових 
заходів щодо утилізації простроченого 
«Таміфлю». «Найбільше мене турбує, щоб 
не було допущено використання таких лі-
ків пацієнтами», — заявила вона. 

На офіційному сайті МОЗ одразу 
з’явилося повідомлення, що лист з про-
позицією і підписом заступника Міністра 
є внутрішньою документацією і закритим 
документом.

На це І. Сисоєнко відповіла, що «за 
кожним таким «внутрішнім документом» 
чиновників стоять життя тисяч людей» 
і закликала чиновників до відповідаль-
ності та здатності визнавати помилки й 
швидко їх виправляти. «Я рада, що нам 
вдалося домогтися швидкої реакції МОЗ, 
— підсумувала вона. — Ліки зреш тою 
будуть знищені, й жодна людина не 
постраждає від неякісного лікування. 
Однак, коли справа стосується життя й 
здоров’я наших громадян, не може бути 
й мови про внутрішню кореспонденцію: 
усі рішення та пропозиції профільного 
відомства повинні оприлюднюватися й 
обговорюватися».

За матеріалами Facebook та  
прес-служби МОЗ України

18 серій  
«Но-Шпа®» — 
 фальсифікат 

На сайті Державної служби України 
з лікарських засобів опубліковані 
розпорядження від 9.02.2016 р. про 

тимчасову заборону реалізації та застосу-
вання 18 серій препарату «Но-Шпа®» ви-
робництва заводу фармацевтичних та хі-
мічних продуктів «Хіноїн» Прайвіт Ко. Лтд.
(Угорщина). Заборона введена на підста-
ві інформації про фальсифікації зазна-
ченого препарату, отриманої Державною 
службою України з лікарських засобів від  
ТОВ «Санофі-Авентіс Україна». Суб’єктам 
господарювання, які реалізують, збері-
гають та застосовують згаданий пре-
парат, слід негайно вжити заходів щодо 
його вилучення з обігу шляхом переве-
дення в карантин. 

За матеріалами сайту  
Державної служби України  

з лікарських засобів

БІОЗАГРОЗИ

Керівник Державної установи «Український 
центр з контролю та моніторингу захво-
рювань МОЗ України» Любов Некрасова, 

закликавши українців не панікувати через по-
ширення вірусу Зіка у світі, підтвердила, що в 
нашій країні водяться комарі, які можуть бути 
його переносниками. 

Зокрема вона повідомила: «В Україні є 53 
види комарів роду Aedes, проте слід визначи-
ти, чи переносять вони вірус Зіка. Ґрунтовна 
робота з визначення шляхів його передачі 
тільки починається — таких комах дуже ба-
гато по всьому світу, а виділено й вивчено цей 
вірус лише у п’яти з них. Україна готова взяти 
на озброєння протокол ВООЗ та алгоритм дій 
щодо боротьби із вірусом Зіка, які наразі роз-
робляються. Ми матимемо достатньо матері-
алів для того, аби належним чином контролю-
вати ситуацію». За її словами, у державі діють 

три установи, що мають достатньо обладнання 
і фахівців для своєчасного виявлення вірусу 
Зіка: Український центр з контролю та моні-
торингу захворювань МОЗ України, Інститут 
епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. 
Громашевського НАМН України та Український 
науково-дослідний протичумний інститут  
ім. І. І. Мечнікова МОЗ України. Коментуючи 
дані про збільшення випадків мікроцефалії 
(зменшення розмірів черепа й мозку в плода, 
що спричиняє розумову відсталість) у Бразилії, 
Л. Некрасова зазначила: наразі сказати напев-
но, що вони зумовлені саме цим вірусом, не 
можна. Раніше лікар-дослідник, акушер-гіне-
колог, засновник і керівник Міжнародної ака-
демії здорового життя (International Academy of 
Healthy Life; Канада) Олена Березовська вказу-
вала на недоведеність існування зв’язку між 
випадками мікроцефалії та інфікуванням віру-

сом Зіка. Також вона припускала: паніка щодо 
епідемії на руку фармацевтичним компаніям.

Водночас Європейське агентство з лікар-
ських засобів (EMA) заявило про створення 
експертної групи, котра консультуватиме з цього 
питання компанії, що розробляють вакцини та 
лікарські препарати. Медичні організації бага-
тьох країн рекомендують вагітним утриматися 
від поїздок до Південної Америки. У деяких 
краї нах жінкам уже радять відтермінувати вагіт-
ність. За даними уряду Колумбії, 3177 вагітних 
у країні заражені вірусом Зіка. Як заявив пре-
зидент країни Хуан Мануель Сантос, вірус ви-
явлено у 25,6 тис. осіб. У свою чергу президент 
США Барак Обама закликав прискорити роботу 
з дослідження вірусу Зіка та пошуку вакцини.

За матеріалами Reuters,  
УНН, УНІАН та «Укрінформ»

ВІРУС ЗІКА: НАСЛІДКИ НЕВІДОМІ




