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Міністру охорони здоров’я України
пану Степанову М.В.
Щодо участі України у глобальних
клінічних випробуваннях «Солідарність»
Всесвітньої організації охорони здоров’я
Шановний Максиме Володимировичу!
Європейська Бізнес Асоціація (надалі – Асоціація) та Підкомітет з клінічних досліджень
(надалі – Підкомітет) Асоціації, який налічує більше 30 компаній, що залучені до проведення біля
80% клінічних випробувань в Україні, висловлюють Вам свою повагу.
За інформацією, розміщеною 10 квітня 2020 року на офіційному веб-сайті Міністерства
охорони здоров’я України1 (надалі – МОЗ України), стало відомо що МОЗ України готове
приєднатися до глобального клінічного випробування Solidarity (надалі – Солідарність) Всесвітньої
організації охорони здоров’я (надалі – ВООЗ). Мета глобального клінічного випробування
Солідарність – пошук ефективного лікарського засобу для лікування COVID-19, а основне завдання
– в короткі строки виконати порівняння чотирьох варіантів лікування госпіталізованих хворих із
стандартною схемою лікування для оцінки їх ефективності проти COVID-19.
Як нам відомо, наразі більше 90 країн спільно працюють над тим, щоб якомога швидше в
клінічному дослідженні знайти ефективні препарати. Чим більшим буде число країн-учасниць, тим
швидше вдасться отримати результати. ВООЗ сприяє забезпеченню доступу пацієнтів в країнахучасницях до тисяч курсів лікування, необхідних для проведення дослідження.
На переконання експертів Асоціації, участь України в глобальних клінічних випробуваннях
ВООЗ Солідарність – це унікальна можливість для країни і з точки зору набуття вітчизняною
медициною досвіду лікування COVID-19, і з точки зору допомоги країні боротися з епідемією
COVID-19 та зменшення фінансового навантаження на нашу систему охорони здоров’я (безоплатне
тестування та лікування хворих, компенсація витрат лікарень тощо), і з точки зору застосування
визначеного ВООЗ лікування для хворих на COVID-19 в Україні.
Асоціація висловлює підтримку цій ініціативі та просить Вас посприяти якнайшвидшому
прийняттю рішення щодо залучення України до глобального клінічного випробування ВООЗ
Солідарність та забезпечити затвердження проведення цього клінічного випробування лікарських
засобів для лікування COVID-19 у строк до 5 календарних днів, який визначений відповідно до змін,
внесених Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення
лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)» №539-IX від 30 березня 2020 року.
Підкомітет Асоціації готовий в межах повноважень та операційних можливостей надати
експертну допомогу МОЗ України.
Асоціація просить приділити особливу увагу окресленому питанню та сподівається на
оперативні рішення на користь збереження життя та здоров’я населення України.
З повагою,
Ганна Дерев’янко
Виконавчий директор
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