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Шановний Максиме Володимировичу! 
 

Ми — представники громадських організацій, об’єднань, спільнот пацієнтів і активісти, які представляють 
права та інтереси онкологічних пацієнтів, засвідчуємо Вам свою повагу. Ми розуміємо складність моменту у 
зв’язку з розповсюдженням коронавірусної хвороби COVID-19 і виражаємо Вам подяку за Вашу працю в цих 
складних умовах. 

 
Ми хочемо звернути увагу на те, що онкологічні пацієнти, яким зараз необхідне лікування, зіткнулися з 

великою кількістю проблем. Саме онкопацієнти є в групі ризику, для якої інфікування коронавірусною 
хворобою COVID-19 несе смертельну загрозу внаслідок ослабленої імунної системи. Вони потребують планової 
або невідкладної медичної допомоги, бо рак не дає можливості чекати, та на перепоні стають обмеження в 
пересуванні, заборона перетинати кордони, брак ліків та їхню недоступність через високу вартість. 

 
Багато онкопацієнтів, які проживають у населених пунктах віддалених від місця розташування онкологічних 

лікарень, не мають можливості дістатися на лікування ніяк, окрім особистого транспорту чи таксі. Але не всі 
мають власне авто чи гроші на бензин або таксі. 

 
Деякі хворі, що проходять хімієтерапію, радіотерапію, перенесли хірургічне втручання та перебувають на 

амбулаторному лікуванні вдома, потребують швидкої допомоги або консультації лікаря, але бригади екстреної 
допомоги часто відмовляються виїзжати на такі виклики, рекомендуючи звертатися за місцем лікування, а це 
неможливо через обмеженість пересування. 

 
Велика частина пацієнтів вимушена збирати кошти на лікування, тому що доросла онкологія покривається 

державними закупівлями лише на 40 % від загальної потреби. У зв’язку з карантинними заходами доходи сімей 
знизилися, внаслідок чого зібрати кошти стало майже неможливо й пацієнти не можуть продовжити життєво 
важливу терапію. 

 
Частина необхідних препаратів взагалі не зареєстрована в Україні. До карантину вихід із ситуації знаходили, 

купуючи такі препарати за кордоном, але оскільки зараз кордони перекриті, багато людей залишилися без ліків.  
Ще одна категорія препаратів — ті, вартість яких за кордоном суттєво менша, ніж в Україні. Дехто купував ліки 
за кордоном, оскільки не в змозі купити ліки за українською ціною. Ці пацієнти також залишаються без 
лікування через те, що не можуть зібрати кошти. 

 
Клінічні дослідження припиняються, бо люди не можуть добратися до лікарень, а частину препаратів не 

можуть ввезти в Україну. 
Пацієнти, яким потрібне лікування за кордоном, зараз заблоковані й не мають змоги виїхати. 
 
Наслідки всіх цих проблем можуть бути фатальними. 



 
В Україні щороку діагностують онкологічні захворювання 140 тисячам людей, загальна кількість пацієнтів, які 

пройшли чи проходять через цей важкий діагноз приблизно 1,3 мільйона. Проте за весь час карантину не було 
жодної офіційної комунікації, брифінгу тощо на тему того, що влада розуміє їхні проблеми й потреби. Навіть 
спеціалізовані медзаклади в більшості не розміщують на своїх офіційних ресурсах алгоритмів дій для пацієнтів 
та їхніх близьких в умовах карантину, а саме до кого звертатися за дозвільними документами, як комунікувати 
з лікарями дистанційно, що робити, якщо відділення закривають на карантин тощо. 

 
Зі свого боку ми, громадські організації, активісти та волонтери, робимо все можливе, щоби підтримати й 

допомогти людям, що зіткнулись із раком, та є сфери, де потрібна системна державна допомога, яку міг би 
отримати кожний пацієнт в усіх регіонах нашої країни. 

 
Тому ми звертаємося та просимо Вас: 
 
1. Налагодити комунікацію Вашого міністерства із суспільством на тему того, що ви розумієте, чуєте і 

вживаєте заходів щодо розв'язання проблем онкологічних та інших пацієнтів, які виникли у зв’язку з 
карантином. Якщо є якісь алгоритми щодо того, як діяти таким пацієнтам, просимо озвучувати їх у 
виступах, на брифінгах, в етерах телеканалів у соцмережах тощо. 

2. Звернути увагу на те, що є категорія пацієнтів, які не можуть зараз виїхати на лікування, що не 
проводиться в Україні (наприклад, трансплантація кісткового мозку від нерідного донора). Їм необхідна 
стратегія, як діяти в цих нових умовах і до кого звертатись. 

3. Прискорити процес розподілу обов’язків у Міністерстві охорони здоров’я. Недавно було призначено 
нових заступників, та не визначено, хто за що відповідає, тому онкологічні пацієнти не розуміють, до 
кого звертатися з питаннями про лікування за кордоном, закупівлю ліків тощо. 

4. Налагодити комунікацію онкологічних закладів із пацієнтами: 

4.1. Створити «гарячі лінії» відділень лікарень, де пацієнти могли б отримувати необхідну інформацію 
телефоном, що знизило би необхідність візитів. Такі телефонні служби повинні працювати сім днів на 
тиждень орієнтовно з 8-ї до 20-ї години. 

4.2. На сайтах та офіційних сторінках у соціальних мережах медзакладів на перших сторінках на 
видному місці повинна бути така інформація: 

— Розклад роботи в умовах карантину; 
— Умови відвідування й перебування в поліклініках та стаціонарах хворих і їхніх супровідників; 
— Чітко прописані правила, у якому разі треба звертатися в заклад, а які візити можна 

відтермінувати на період закінчення карантину; 
— Як у цих умовах звертатися за рецептами на безоплатні ліки і процедури їх отримання 

амбулаторним пацієнтам у ремісії; 
— Телефони «гарячих ліній», за якими пацієнти чи їхні родини можуть отримати інформацію у 

випадках закриття онкодиспансерів, якщо там будуть виявлені випадки коронавірусної 
хвороби COVID-19, онлайн-консультації спеціалістів для пацієнтів, які проходять у них 
лікування; 



— Забезпечити можливість впровадження електронних черг, запису до спеціалістів телефоном чи 
через мережу інтернет, щоби не було скупчень людей і «живих» черг під кабінетами; 

— На період карантину видати розпорядження для лікарів, які ведуть пацієнтів, у визначені 
години консультувати онлайн через скайп/вайбер/телеграм, телефоном тощо у випадках, коли 
це можливо; 

 
4.3. У разі виникнення додаткових форс-мажорних обставин (таких як закриття відділень на 
дезинфекцію тощо) оперативно повідомляти пацієнтам, які проходять лікування, про їх можливі 
подальші дії. 
 

5. На період карантину дозволити виїзд бригад екстреної допомоги до онкологічних хворих у випадках 
критичних станів, які є наслідками лікування. 
 

6. Забезпечити: 
 онкологічні заклади тестами ПЛР на коронавірусну хворобу COVID-19 для пацієнтів перед початком 

лікування в стаціонарних умовах: хірургічним втручанням, хімієтерапією, радіотерапією, ТКМ тощо 
 засоби індивідуального захисту для лікарів (масками, костюмами, окулярами, рукавичками, 

бахілами тощо) та пацієнтів, щоби убезпечити їх перебування в лікарнях; 
 

7. Розробити механізми спрощенного отримання лікарняної виписки в електронному вигляді для 
пацієнтів, які не мають змоги приїхати в лікарні, якщо вони лікувалися не за місцем проживання 
7.1. Розробити алгоритм спрощеної процедури переходу пацієнтів із лікарні, де лікувалися раніше, до 
тієї, що розташована ближче до місця проживання. 
 

8. Звернутися до Кабінету Міністрів, міністерств інфраструктури, соціальної політики та інших, щоб у 
містах, де працює транспорт, для якого необхідні спеціальні дозвільні документи, пацієнти з негайною 
потребою відвідувати медичні заклади могли отримувати такі дозвільні документи за довідкою від 
медичного закладу. Просимо розробити алгоритм дій для процедури отримання довідки з медзакладу і 
її форми, а також процедури отримання за цією довідкою дозвільного документу на проїзд у 
громадському транспорті, виїзд із карантинної зони до місця лікування тощо. 

9. Звернутися до місцевих рад населених пунктів із проханням про надання матеріальної допомоги 
мешканцям, які зараз потребують лікування, на транспортні витрати до місця лікування. 

Карантинні заходи введені для того, щоби зберегти життя людей. Життя онкологічних хворих є не менш 
важливими за будь-які інші. У десятків тисяч людей, які проходять терапію в Україні, є великі шанси одужати. 
Проте є одна умова: лікування необхідно пройти вчасно та повною мірою. Онкологічні захворювання перестали 
бути вироком для багатьох нозологій, та в нашій країні онкопацієнтам досі доводиться постійно виборювати 
право на життя всупереч системі й сьогодні вони вчергове стали заручниками обставин. 
 
Ми закликаємо суспільство, уряд, виконавчу владу, керівників міністерств та відомств допомогти онкологічним 
пацієнтам зберегти життя та не допустити їхніх смертей, адже зараз їм загрожує подвійна небезпека. 
 
 



З повагою: 
 
Благодійний фонд «Центр допомоги «Лаванда»  Етері Жданова 

Благодійний фонд «Светр»   Вікторія Дубровская 
 

ВГООІ «Разом проти раку»  Лариса Лопата 

Вінницька онкоспільнота «We Can.Vin»  Марина Ваталінська 

Громадська організація «Cancel/R  Матюшенко Інна 

Громадська організація «Легені»   Вікторія Штонда 

Громадська організація «Українська психоонкологічна асоціація»  Вікторія Костецька 

Громадська організація «МЕЛАНОМА УКРАЇНА»  Людмила Галенко 

Громадська організація «Soul Sisters»  Ганна Узлова 

Громадська організація «Квант»  Людмила Рєутова 

Громадська організація «Всеукраїнська платформа донорства 
«iDonor» 

 Ірина Заславець 
 

Інтернет-спільнота «Онкобудні»  Людмила Пухляк 

Онкоспільнота «ЖИТИ ЗАРАЗ» м. Львів  Ірина Филипчук 

Рівний консультант проєкт «Рівний рівному»  Наталія Ситнікова 

Спільнота пацієнтів із нейроендокринними пухлинами  Вікторія Гевега 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Об’єднання громадських організацій та спільнот 
онкологічних пацієнтів 

 
Кабінет Міністрів України 
01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2 
 
Прем’єр-міністру України 
Шмигалю Денису Анатолійовичу 
 

 
Шановний Денисе Анатолійовичу!! 

 
Ми — представники громадських організацій, об’єднань, спільнот пацієнтів і активісти, які представляють 

права та інтереси онкологічних пацієнтів, засвідчуємо Вам свою повагу. Ми розуміємо складність моменту у 
зв’язку з розповсюдженням коронавірусної хвороби COVID-19 і виражаємо Вам подяку за Вашу працю в цих 
складних умовах. 

 
Ми хочемо звернути увагу на те, що онкологічні пацієнти, яким зараз необхідне лікування, зіткнулися з 

великою кількістю проблем. Саме онкопацієнти є в групі ризику, для якої інфікування коронавірусною 
хворобою COVID-19 несе смертельну загрозу внаслідок ослабленої імунної системи. Вони потребують планової 
або невідкладної медичної допомоги, бо рак не дає можливості чекати, та на перепоні стають обмеження в 
пересуванні, заборона перетинати кордони, брак ліків та їхню недоступність через високу вартість. 

 
Багато онкопацієнтів, які проживають у віддалених від місця розташування онкологічних лікарень 

населених пунктах, не мають можливості дістатися на лікування ніяк, окрім особистого транспорту чи таксі. Але 
не всі мають власне авто чи гроші на бензин або таксі. 

 
Деякі хворі, що проходять хімієтерапію, радіотерапію, перенесли хірургічне втручання та перебувають на 

амбулаторному лікуванні вдома, потребують швидкої допомоги або консультації лікаря, але бригади екстреної 
допомоги часто відмовляються виїзжати на такі виклики, рекомендуючи звертатися за місцем лікування, а це 
неможливо через обмеженість пересування. 

 
Велика частина пацієнтів вимушена збирати кошти на лікування, тому що доросла онкологія 

покривається державними закупівлями лише на 40 % від загальної потреби. У зв’язку з карантинними заходами 
доходи сімей знизилися, унаслідок чого зібрати кошти стало майже неможливо й пацієнти не можуть 
продовжити життєво важливу терапію. 

 
Частина необхідних препаратів взагалі не зареєстрована в Україні. До карантину вихід із ситуації 

знаходили, купуючи такі препарати за кордоном, але оскільки зараз кордони перекриті, багато людей 
залишилися без ліків. Ще одна категорія препаратів — ті, вартість яких за кордоном суттєво менша, ніж в 
Україні. Дехто купував ліки за кордоном, оскільки не в змозі купити ліки за українською ціною. Ці пацієнти 
також залишаються без лікування через те, що не можуть зібрати кошти. 

 
Клінічні дослідження припиняються, бо люди не можуть добратися до лікарень, а частину препаратів не 

можуть ввезти в Україну. 
 



Пацієнти, яким потрібне лікування за кордоном, зараз заблоковані й не мають змоги виїхати. 
 
Наслідки всіх цих проблем можуть бути фатальними. 
 
В Україні щороку діагностують онкологічні захворювання 140 тисячам людей, загальна кількість 

пацієнтів, які пройшли чи проходять через цей важкий діагноз — приблизно 1,3 мільйона. Проте за весь час 
карантину не було жодної офіційної комунікації, брифінгу тощо на тему того, що влада розуміє їхні проблеми й 
потреби. Навіть спеціалізовані медзаклади не розміщують на своїх офіційних ресурсах алгоритмів дій для 
пацієнтів та їхніх близьких в умовах карантину, а саме до кого звертатися за дозвільними документами, як 
комунікувати з лікарями дистанційно, що робити, якщо відділення закривають на карантин тощо. 

 
Зі свого боку ми, громадські організації, активісти та волонтери, робимо все можливе, щоби підтримати й 

допомогти людям, що зіткнулись із раком, та є сфери, де потрібна системна державна допомога, яку міг би 
отримати кожний пацієнт в усіх регіонах нашої країни. 

 
Тому ми звертаємося та просимо Вас: 
 

1. Налагодити комунікацію Міністерства охорони здоров'я із суспільством на тему того, що ви розумієте, 
чуєте і вживаєте заходів щодо розв'язання проблем онкологічних та інших пацієнтів, які виникли у зв’язку 
з карантином. Якщо є якісь алгоритми щодо того, як діяти таким пацієнтам, просимо озвучувати їх у 
виступах, на брифінгах, в етерах телеканалів у соцмережах тощо. 
 

2. Звернути увагу на те, що є категорія пацієнтів, які не можуть зараз виїхати на лікування, що не 
проводиться в Україні (наприклад, трансплантація кісткового мозку від нерідного донора). Їм необхідна 
стратегія, як діяти в цих нових умовах і до кого звертатись. 

 
3. Прискорити процес розподілу обов’язків у Міністерстві охорони здоров’я. Недавно було призначено 

нових заступників, та не визначено, хто за що відповідає, тому онкологічні пацієнти не розуміють, до кого 
звертатися з питаннями про лікування за кордоном, закупівлю ліків тощо. 

 
 

4. Налагодити комунікацію онкологічних закладів із пацієнтами: 
4.1.   Створити «гарячі лінії» відділень лікарень, де пацієнти могли б отримувати необхідну 

інформацію телефоном, що знизило би необхідність візитів. Такі телефонні служби повинні 
працювати сім днів на тиждень орієнтовно з 8-ї до 20-ї години. 

4.2. На сайтах та офіційних сторінках у соціальних мережах медзакладів на перших сторінках на 
видному місці повинна бути така інформація: 

— Розклад роботи в умовах карантину; 
— Умови відвідування й перебування в поліклініках та стаціонарах хворих і їхніх супровідників; 
— Чітко прописані правила, у якому разі треба звертатися в заклад, а які візити можна 

відтермінувати на період закінчення карантину; 
— Як у цих умовах звертатися за рецептами на безоплатні ліки і процедури їх отримання 

амбулаторним пацієнтам у ремісії; 



— Телефони «гарячих ліній», за якими пацієнти чи їхні родини можуть отримати інформацію у 
випадках закриття онкодиспансерів, якщо там будуть виявлені випадки коронавірусної хвороби COVID-
19, онлайн-консультації спеціалістів для пацієнтів, які проходять у них лікування; 

— Забезпечити можливість впровадження електронних черг, запису до спеціалістів телефоном 
чи через мережу інтернет, щоби не було скупчень людей і «живих» черг під кабінетами; 

— На період карантину видати розпорядження для лікарів, які ведуть пацієнтів, у визначені 
години консультувати онлайн через скайп/вайбер/телеграм, телефоном тощо у випадках, коли це 
можливо; 

4.3. У разі виникнення додаткових форс-мажорних обставин (таких як закриття відділень на 
дезинфекцію тощо) оперативно повідомляти пацієнтам, які проходять лікування, про їх можливі 
подальші дії. 

 
5. На період карантину дозволити виїзд бригад екстреної допомоги до онкологічних хворих у випадках 

критичних станів, які є наслідками лікування. 
 

6. Просимо забезпечити: 
- онкологічні заклади тестами ПЛР на коронавірусну хворобу COVID-19 для пацієнтів перед початком 

лікування в стаціонарних умовах: хірургічним втручанням, хімієтерапією, радіотерапією, ТКМ тощо 
- засоби індивідуального захисту для лікарів (масками, костюмами, окулярами, рукавичками, бахілами 

тощо) та пацієнтів, щоби убезпечити їх перебування в лікарнях; 
 

7. Розробити механізми спрощенного отримання лікарняної виписки в електронному вигляді для 
пацієнтів, які не мають змоги приїхати в лікарні, якщо вони лікувалися не за місцем проживання. 
 

8.  Розробити алгоритм спрощеної процедури переходу пацієнтів із лікарні, де лікувалися раніше, до тієї, 
що розташована ближче до місця проживання. 

 
8. Звернутися до міністерств інфраструктури, соціальної політики та інших, щоб у містах, де працює 

транспорт, для якого необхідні спеціальні дозвільні документи, пацієнти з негайною потребою 
відвідувати медичні заклади могли отримувати такі дозвільні документи за довідкою від медичного 
закладу. Просимо розробити алгоритм дій для процедури отримання довідки з медзакладу і її форми, а 
також процедури отримання за цією довідкою дозвільного документу на проїзд у громадському 
транспорті, виїзд із карантинної зони до місця лікування тощо. 
 

9. Звернутися до місцевих рад населених пунктів із проханням про надання матеріальної допомоги 
мешканцям, які зараз потребують лікування, на транспортні витрати до місця лікування. 

 
Карантинні заходи введені для того, щоби зберегти життя людей. Життя онкологічних хворих є не менш 

важливими за будь-які інші. У десятків тисяч людей, які проходять терапію в Україні, є великі шанси одужати. 
Проте є одна умова: лікування необхідно пройти вчасно та повною мірою. Онкологічні захворювання перестали 



бути вироком для багатьох нозологій, та в нашій країні онкопацієнтам досі доводиться постійно виборювати 
право на життя всупереч системі й сьогодні вони вчергове стали заручниками обставин. 

 
Ми закликаємо суспільство, уряд, виконавчу владу, керівників міністерств та відомств допомогти 

онкологічним пацієнтам зберегти життя та не допустити їхніх смертей, адже зараз їм загрожує подвійна 
небезпека. 
 
З повагою: 
 
Благодійний фонд «Центр допомоги «Лаванда»  Етері Жданова 

Благодійний фонд «Светр»   Вікторія Дубровская 
 

ВГООІ «Разом проти раку»  Лариса Лопата 

Вінницька онкоспільнота «We Can.Vin»  Марина Ваталінська 

Громадська організація «Cancel/R  Матюшенко Інна 

Громадська організація «Легені»   Вікторія Штонда 

Громадська організація «Українська психоонкологічна асоціація»  Вікторія Костецька 

Громадська організація «МЕЛАНОМА УКРАЇНА»  Людмила Галенко 

Громадська організація «Soul Sisters»  Ганна Узлова 

Громадська організація «Квант»  Людмила Рєутова 

Громадська організація «Всеукраїнська платформа донорства 
«iDonor» 

 Ірина Заславець 
 

Інтернет-спільнота «Онкобудні»  Людмила Пухляк 

Онкоспільнота «ЖИТИ ЗАРАЗ» м. Львів  Ірина Филипчук 

Рівний консультант проєкт «Рівний рівному»  Наталія Ситнікова 

Спільнота пацієнтів із нейроендокринними пухлинами  Вікторія Гевега 

 
 

 
 
 



Об’єднання громадських організацій та спільнот 
онкологічних пацієнтів 

 
Міністерство соціальної політики України 
Міністру соціальної політики України  
Лазебній Марині Володимирівні 
 
 
 

Шановна Марино Володимирівно! 
 

Ми — представники громадських організацій, об’єднань, спільнот пацієнтів і активісти, які представляють 
права та інтереси онкологічних пацієнтів, засвідчуємо Вам свою повагу. Ми розуміємо складність моменту у 
зв’язку з розповсюдженням коронавірусної хвороби COVID-19 і виражаємо Вам подяку за Вашу працю в цих 
складних умовах. 

 
Ми хочемо звернути увагу на те, що онкологічні пацієнти, яким зараз необхідне лікування, зіткнулися з 

великою кількістю проблем. Саме онкопацієнти є в групі ризику, для якої інфікування коронавірусною 
хворобою COVID-19 несе смертельну загрозу внаслідок ослабленої імунної системи. Вони потребують планової 
або невідкладної медичної допомоги, бо рак не дає можливості чекати, та на перепоні стають обмеження в 
пересуванні, заборона перетинати кордони, брак ліків та їхню недоступність через високу вартість. 

 
Багато онкопацієнтів, які проживають у віддалених від місця розташування онкологічних лікарень населених 

пунктах, не мають можливості дістатися на лікування ніяк, окрім особистого транспорту чи таксі. Але не всі 
мають власне авто чи гроші на бензин або таксі. 

Деякі хворі, що проходять хімієтерапію, радіотерапію, перенесли хірургічне втручання та перебувають на 
амбулаторному лікуванні вдома, потребують швидкої допомоги або консультації лікаря, але бригади екстреної 
допомоги часто відмовляються виїзжати на такі виклики, рекомендуючи звертатися за місцем лікування, а це 
неможливо через обмеженість пересування. 

Велика частина пацієнтів вимушена збирати кошти на лікування, тому що доросла онкологія покривається 
державними закупівлями лише на 40 % від загальної потреби. У зв’язку з карантинними заходами доходи сімей 
знизилися, унаслідок чого зібрати кошти стало майже неможливо й пацієнти не можуть продовжити життєво 
важливу терапію. 

Частина необхідних препаратів взагалі не зареєстрована в Україні. До карантину вихід із ситуації знаходили, 
купуючи такі препарати за кордоном, але оскільки зараз кордони перекриті, багато людей залишилися без ліків. 

Ще одна категорія препаратів — ті, вартість яких за кордоном суттєво менша, ніж в Україні. Дехто купував ліки 
за кордоном, оскільки не в змозі купити ліки за українською ціною. Ці пацієнти також залишаються без 
лікування через те, що не можуть зібрати кошти. 

Клінічні дослідження припиняються, бо люди не можуть добратися до лікарень, а частину препаратів не 
можуть ввезти в Україну. 

Пацієнти, яким потрібне лікування за кордоном, зараз заблоковані й не мають змоги виїхати. 
 
Наслідки всіх цих проблем можуть бути фатальними. 
 
В Україні щороку діагностують онкологічні захворювання 140 тисячам людей, загальна кількість пацієнтів, які 

пройшли чи проходять через цей важкий діагноз — приблизно 1,3 мільйона. Проте за весь час карантину не було 



жодної офіційної комунікації, брифінгу тощо на тему того, що влада розуміє їхні проблеми й потреби. Навіть 
спеціалізовані медзаклади не розміщують на своїх офіційних ресурсах алгоритмів дій для пацієнтів та їхніх 
близьких в умовах карантину, а саме до кого звертатися за дозвільними документами, як комунікувати з 
лікарями дистанційно, що робити, якщо відділення закривають на карантин тощо. 

 
Зі свого боку ми, громадські організації, активісти та волонтери, робимо все можливе, щоби підтримати й 

допомогти людям, що зіткнулись із раком, та є сфери, де потрібна системна державна допомога, яку міг би 
отримати кожний пацієнт в усіх регіонах нашої країни. 

 
 
Ми звернулись до Міністерства охорони здоров’я, але окремо звертаємось до Вас: 
 

Ми просимо звернути увагу на онкологічних пацієнтів, які зараз опинилися в надзвичайно складних умовах 
через скорочення доходів, втрату роботи або вимушену відпустку без збереження заробітної плати. Проте 
рак не йде на карантин, а витрати на його лікування збільшились: замість громадського транспорту — лише 
таксі або кошти на бензин; подорожчання майже всіх ліків. Це веде до зубожіння сімей і призводить до того, 
що люди відмовляються від лікування. Така ситуація може вартувати хворим життя. 

Ми просимо розробити механізми надання матеріальної допомогу на транспортні витрати, пов’язані з 
необхідністю проїзду до місця лікування, та на купівлю ліків. 

 
Карантинні заходи введені для того, щоби зберегти життя людей. Життя онкологічних хворих є не менш 

важливими за будь-які інші. У десятків тисяч людей, які проходять терапію в Україні, є великі шанси одужати. 
Проте є одна умова: лікування необхідно пройти вчасно та повною мірою. Онкологічні захворювання перестали 
бути вироком для багатьох нозологій, та в нашій країні онкопацієнтам досі доводиться постійно виборювати 
право на життя всупереч системі й сьогодні вони вчергове стали заручниками обставин. 

 

Ми закликаємо суспільство, уряд, виконавчу владу, керівників міністерств та відомств допомогти 
онкологічним пацієнтам зберегти життя та не допустити їхніх смертей, адже зараз їм загрожує подвійна 
небезпека. 
З повагою: 
 
Благодійний фонд «Центр допомоги «Лаванда»  Етері Жданова 

Благодійний фонд «Светр»   Вікторія Дубровская 
 

ВГООІ «Разом проти раку»  Лариса Лопата 

Вінницька онкоспільнота «We Can.Vin»  Марина Ваталінська 

Громадська організація «Cancel/R  Матюшенко Інна 

Громадська організація «Легені»   Вікторія Штонда 

Громадська організація «Українська психоонкологічна асоціація»  Вікторія Костецька 



Громадська організація «МЕЛАНОМА УКРАЇНА»  Людмила Галенко 

Громадська організація «Soul Sisters»  Ганна Узлова 

Громадська організація «Квант»  Людмила Рєутова 

Громадська організація «Всеукраїнська платформа донорства 
«iDonor» 

 Ірина Заславець 
 

Інтернет-спільнота «Онкобудні»  Людмила Пухляк 

Онкоспільнота «ЖИТИ ЗАРАЗ» м. Львів  Ірина Филипчук 

Рівний консультант проєкт «Рівний рівному»  Наталія Ситнікова 

Спільнота пацієнтів із нейроендокринними пухлинами  Вікторія Гевега 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Об’єднання громадських організацій та спільнот 
онкологічних пацієнтів 
 

Підкомітет з питань профілактики та боротьби з   
онкологічними захворюваннями 
 
Голові підкомітету  
Зубу Валерію Олексійовичу 
 

 
 

Шановний Валерію Олексійовичу! 
 
Ми — представники громадських організацій, об’єднань, спільнот пацієнтів і активісти, які 

представляють права та інтереси онкологічних пацієнтів, засвідчуємо Вам свою повагу. Ми розуміємо 
складність моменту у зв’язку з розповсюдженням коронавірусної хвороби COVID-19 і виражаємо Вам подяку за 
Вашу працю в цих складних умовах. 

 
Ми хочемо звернути увагу на те, що онкологічні пацієнти, яким зараз необхідне лікування, зіткнулися з 

великою кількістю проблем. Саме онкопацієнти є в групі ризику, для якої інфікування коронавірусною 
хворобою COVID-19 несе смертельну загрозу внаслідок ослабленої імунної системи. Вони потребують планової 
або невідкладної медичної допомоги, бо рак не дає можливості чекати, та на перепоні стають обмеження в 
пересуванні, заборона перетинати кордони, брак ліків та їхню недоступність через високу вартість. 

 
Багато онкопацієнтів, які проживають у віддалених від місця розташування онкологічних лікарень 

населених пунктах, не мають можливості дістатися на лікування ніяк, окрім особистого транспорту чи таксі. Але 
не всі мають власне авто чи гроші на бензин або таксі. 

 
Деякі хворі, що проходять хімієтерапію, радіотерапію, перенесли хірургічне втручання та перебувають 

на амбулаторному лікуванні вдома, потребують швидкої допомоги або консультації лікаря, але бригади 
екстреної допомоги часто відмовляються виїзжати на такі виклики, рекомендуючи звертатися за місцем 
лікування, а це неможливо через обмеженість пересування. 

 
Велика частина пацієнтів вимушена збирати кошти на лікування, тому що доросла онкологія 

покривається державними закупівлями лише на 40 % від загальної потреби. У зв’язку з карантинними заходами 
доходи сімей знизилися, унаслідок чого зібрати кошти стало майже неможливо й пацієнти не можуть 
продовжити життєво важливу терапію. 

 
Частина необхідних препаратів взагалі не зареєстрована в Україні. До карантину вихід із ситуації 

знаходили, купуючи такі препарати за кордоном, але оскільки зараз кордони перекриті, багато людей 
залишилися без ліків. 

Ще одна категорія препаратів — ті, вартість яких за кордоном суттєво менша, ніж в Україні. Дехто 
купував ліки за кордоном, оскільки не в змозі купити ліки за українською ціною. Ці пацієнти також 
залишаються без лікування через те, що не можуть зібрати кошти. 

 



Клінічні дослідження припиняються, бо люди не можуть добратися до лікарень, а частину препаратів 
не можуть ввезти в Україну. 

 
Пацієнти, яким потрібне лікування за кордоном, зараз заблоковані й не мають змоги виїхати. 
 
Наслідки всіх цих проблем можуть бути фатальними. 
 
В Україні щороку діагностують онкологічні захворювання 140 тисячам людей, загальна кількість 

пацієнтів, які пройшли чи проходять через цей важкий діагноз — приблизно 1,3 мільйона. Проте за весь час 
карантину не було жодної офіційної комунікації, брифінгу тощо на тему того, що влада розуміє їхні проблеми й 
потреби. Навіть спеціалізовані медзаклади не розміщують на своїх офіційних ресурсах алгоритмів дій для 
пацієнтів та їхніх близьких в умовах карантину, а саме до кого звертатися за дозвільними документами, як 
комунікувати з лікарями дистанційно, що робити, якщо відділення закривають на карантин тощо. 

 
Зі свого боку ми, громадські організації, активісти та волонтери, робимо все можливе, щоби 

підтримати й допомогти людям, що зіткнулись із раком, та є сфери, де потрібна системна державна допомога, 
яку міг би отримати кожний пацієнт в усіх регіонах нашої країни. 

 
Ми звернулися до Міністерства охорони здоров'я, Міністерства соціальної політики та Кабінету 

Міністрів із такими проханнями, та просимо Вас підтримати їх і сприяти їхньому вирішенню: 
 

1.   Налагодити комунікацію Міністерства охорони здоров'я із суспільством на тему того, що ви 
розумієте, чуєте і вживаєте заходів щодо розв'язання проблем онкологічних та інших пацієнтів, які виникли 
у зв’язку з карантином. Якщо є якісь алгоритми щодо того, як діяти таким пацієнтам, просимо озвучувати 
їх у виступах, на брифінгах, в етерах телеканалів у соцмережах тощо. 

 
2.   Звернути увагу на те, що є категорія пацієнтів, які не можуть зараз виїхати на лікування, що не 

проводиться в Україні (наприклад, трансплантація кісткового мозку від нерідного донора). Їм необхідна 
стратегія, як діяти в цих нових умовах і до кого звертатись. 

 
 
3.   Прискорити процес розподілу обов’язків у Міністерстві охорони здоров’я. Недавно було 

призначено нових заступників, та не визначено, хто за що відповідає, тому онкологічні пацієнти не 
розуміють, до кого звертатися з питаннями про лікування за кордоном, закупівлю ліків тощо. 

4. Налагодити комунікацію онкологічних закладів із пацієнтами: 
 
 4.1. Створити «гарячі лінії» відділень лікарень, де пацієнти могли б отримувати необхідну 
інформацію телефоном, що знизило би необхідність візитів. Такі телефонні служби повинні 
працювати сім днів на тиждень орієнтовно з 8-ї до 20-ї години. 
4.2. На сайтах та офіційних сторінках у соціальних мережах медзакладів на перших сторінках на 
видному місці повинна бути така інформація: 
— Розклад роботи в умовах карантину; 
— Умови відвідування й перебування в поліклініках та стаціонарах хворих і їхніх супровідників; 
— Чітко прописані правила, у якому разі треба звертатися в заклад, а які візити можна 



відтермінувати на період закінчення карантину; 
— Як у цих умовах звертатися за рецептами на безоплатні ліки і процедури їх отримання 
амбулаторним пацієнтам у ремісії; 
— Телефони «гарячих ліній», за якими пацієнти чи їхні родини можуть отримати інформацію у 
випадках закриття онкодиспансерів, якщо там будуть виявлені випадки коронавірусної хвороби 
COVID-19, онлайн-консультації спеціалістів для пацієнтів, які проходять у них лікування; 
— Забезпечити можливість впровадження електронних черг, запису до спеціалістів телефоном чи 
через мережу інтернет, щоби не було скупчень людей і «живих» черг під кабінетами; 
— На період карантину видати розпорядження для лікарів, які ведуть пацієнтів, у визначені 
години консультувати онлайн через скайп/вайбер/телеграм, телефоном тощо у випадках, коли це 
можливо; 
4.3. У разі виникнення додаткових форс-мажорних обставин (таких як закриття відділень на 
дезинфекцію тощо) оперативно повідомляти пацієнтам, які проходять лікування, про їх можливі 
подальші дії. 

 
5.    На період карантину дозволити виїзд бригад екстреної допомоги до онкологічних хворих у 

випадках критичних станів, які є наслідками лікування. 
 

 
6.   Забезпечити: 
- онкологічні заклади тестами ПЛР на коронавірусну хворобу COVID-19 для пацієнтів перед 

початком лікування в стаціонарних умовах: хірургічним втручанням, хімієтерапією, радіотерапією, ТКМ 
тощо 

- засоби індивідуального захисту для лікарів (масками, костюмами, окулярами, рукавичками, 
бахілами тощо) та пацієнтів, щоби убезпечити їх перебування в лікарнях; 

 
7.   Розробити механізми спрощенного отримання лікарняної виписки в електронному вигляді для 

пацієнтів, які не мають змоги приїхати в лікарні, якщо вони лікувалися не за місцем проживання.  
 
8.    Розробити алгоритм спрощеної процедури переходу пацієнтів із лікарні, де лікувалися раніше, 

до тієї, що розташована ближче до місця проживання. 
 

 
9.               Звернутися до Кабінету Міністрів, міністерств інфраструктури, соціальної політики та 

інших, щоб у містах, де працює транспорт, для якого необхідні спеціальні дозвільні документи, пацієнти з 
негайною потребою відвідувати медичні заклади могли отримувати такі дозвільні документи за довідкою 
від медичного закладу. Просимо розробити алгоритм дій для процедури отримання довідки з медзакладу і 
її форми, а також процедури отримання за цією довідкою дозвільного документу на проїзд у громадському 
транспорті, виїзд із карантинної зони до місця лікування тощо. 

 



10. Звернутися до місцевих рад населених пунктів із проханням про надання матеріальної 
допомоги мешканцям, які зараз потребують лікування, на транспортні витрати до місця лікування. 

 
Карантинні заходи введені для того, щоби зберегти життя людей. Життя онкологічних хворих є не 

менш важливими за будь-які інші. У десятків тисяч людей, які проходять терапію в Україні, є великі шанси 
одужати. Проте є одна умова: лікування необхідно пройти вчасно та повною мірою. Онкологічні захворювання 
перестали бути вироком для багатьох нозологій, та в нашій країні онкопацієнтам досі доводиться постійно 
виборювати право на життя всупереч системі й сьогодні вони вчергове стали заручниками обставин. 

 
Ми закликаємо суспільство, уряд, виконавчу владу, керівників міністерств та відомств допомогти 

онкологічним пацієнтам зберегти життя та не допустити їхніх смертей, адже зараз їм загрожує подвійна 
небезпека. 
 
 
З повагою: 
 
Благодійний фонд «Центр допомоги «Лаванда»  Етері Жданова 

Благодійний фонд «Светр»   Вікторія Дубровская 
 

ВГООІ «Разом проти раку»  Лариса Лопата 

Вінницька онкоспільнота «We Can.Vin»  Марина Ваталінська 

Громадська організація «Cancel/R  Матюшенко Інна 

Громадська організація «Легені»   Вікторія Штонда 

Громадська організація «Українська психоонкологічна асоціація»  Вікторія Костецька 

Громадська організація «МЕЛАНОМА УКРАЇНА»  Людмила Галенко 

Громадська організація «Soul Sisters»  Ганна Узлова 

Громадська організація «Квант»  Людмила Рєутова 

Громадська організація «Всеукраїнська платформа донорства 
«iDonor» 

 Ірина Заславець 
 

Інтернет-спільнота «Онкобудні»  Людмила Пухляк 

Онкоспільнота «ЖИТИ ЗАРАЗ» м. Львів  Ірина Филипчук 

Рівний консультант проєкт «Рівний рівному»  Наталія Ситнікова 

Спільнота пацієнтів із нейроендокринними пухлинами  Вікторія Гевега 

  


