Оробець Леся Юріївна, народний депутат України, Голова між фракційної
депутатської групи з подолання епідемій СНІДу, туберкульозу і вірусних
гепатитів
Однією з найважливіших причин того, що наше суспільство хворе на ключові епідемії, а
саме СНІД, туберкульоз і гепатит є жадібність. Неконтрольована жадібність тих людей, які
розподіляють кошти, виділені на лікування цих епідемій.
Приклади. 2012 рік - Міністерство охорони здоров'я України закупило антиретровірусні
препарати на загальну суму 233 млн. грн., з яких вкрадено, переплачено, подаровано
фірмам-прокладкам 39 млн. грн. 2013 рік - Міністерство охорони здоров'я України на тій
же самій антиретровірусній терапії переплатила щонайменше 16 млн. грн. І це тільки
тому, що під постійним контролем і антикорупційній протидії нам і нашим партнерам
вдалося зупинити тендер, на якому намагалися на трьох АРТ-препаратах "розпиляти" ще
12 млн. грн.
Державна пенітенціарна система України теж не відстає. На тендері, на якому мали намір
закупити препарати для лікування туберкульозу, з 4 млн. грн переплатили 2 млн. грн.
Підприємство "Індар" перетворене на "прокладку", яка лише в 2012 році продала
Міністерству охорони здоров'я України ліків на 280 млн. грн. – це безпрецедентні цифри.
Зважаючи на той факт, що «Індар» не виробляє ці ліки.
Шановні чиновники, Ви думаєте, що ми не знаємо про те, що всі національні тендери
розподіляються між двадцятьма конторами в яких чотири фактичних власники, пов'язані
між собою особи. Ми знаємо про захмарні ціни, за якими реєструються ліки в реєстрі
оптово-відпускних цін на лікарські засоби.
Так от, дорогі чиновники, "дорогі" в прямому сенсіі слова. Я особисто, вдячна Вам за
кожен лист-відписку, яку Ви надсилаєте нам, бо кожен сфальсифікований документ,
підписаний Вами – це додатковий епізод в кримінальних провадженнях.
Я захоплююсь лікарями, які у всіх цих обставинах знаходять можливість і мужність
лікувати. І я не хотіла б потрапити на їхнє місце, адже неймовірно складно відмовляти в
лікуванні тоді, коли немає коштів і немає ліків. Я бажаю здоров'я всім учасникам цих
слухань, навіть тим чиновникам, які здоров'я українців крадуть.

