
Урядова програма «Доступні ліки»

Шановні мешканці Березівської ОТГ !

З 1 квітня 2019 року ліки за урядовою програмою реімбурсації «Доступні ліки» можна отримати тільки за
електронним рецептом, виписаним сімейними лікарями, терапевтами та педіатрами через електронну систему
охорони здоровШановні мешканці Березівської ОТГ !
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електронним рецептом, виписаним сімейними лікарями, терапевтами та педіатрами через електронну систему
охорони здоров’я.                                                                                                                             

Механізм відшкодування вартості ліків (реімбурсації) поширюється на серцево-судинні захворювання, діабет ІІ типу
та бронхіальна астму. 

Пріоритетність надали лікуванню цих хвороб, оскільки саме вони найбільше впливають на показники смертності
населення або суттєво знижують якість життя пацієнта та ефективно лікуються на амбулаторному рівні.  

ЯК ОТРИМАТИ БЕЗОПЛАТНІ ЛІКИ?

Покрокова інструкція

1. Зверніться до лікаря та отримайте  електронний  рецепт. 
2. Завітайте до аптеки з позначкою «Доступні ліки». 
3. Отримайте ліки безкоплатно або з частковою доплатою за рецептом. 

Вартість ліків повністю або частково оплачує держава.У програмі беруть участь лише монопрепарати (які містять
лише одну діючу речовину).

ЯК ОТРИМАТИ РЕЦЕПТ НА "ДОСТУПНІ ЛІКИ"

Крок 1. Пацієнт   приходить на прийом до сімейного лікаря,  терапевта або педіатра, з яким у нього підписана
декларація.

Важливо! Пацієнт має звернутися саме до свого лікаря. Якщо ви ще не підписали декларацію, це варто зробити.
Без декларації скористатися програмою «Доступні ліки» буде неможливо.

Крок 2. Лікар проводить прийом і виписує рецепт.

Крок 3. Під час виписування електронного рецепту лікар разом з пацієнтом мають перевірити, чи номер
мобільного телефону, зазначений в декларації є актуальним і належить пацієнту. Лікар повинен назвати вам код
мобільного оператора та останні цифри номера.

Крок 4. Після перевірки номера телефону лікар виписує рецепт в електронній системі охорони здоров’я.

Крок 5. На мобільний телефон пацієнта приходить смс з унікальним номером рецепта та кодом підтвердження для
отримання ліків в аптеці.  Зміст СМС: «Ваш рецепт :  ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ. Код підтвердження: ХХХХ».

Крок 6. Пацієнт йде у будь-яку зручну для нього аптеку, що бере участь у програмі «Доступні ліки». Називає
працівнику аптеки номер рецепта.

Крок 7. Працівник пропонує пацієнту лікарські засоби, які є в цій аптеці і входять в програму «Доступні ліки».

Крок 8. Пацієнт обирає один із лікарських засобів і називає чотиризначний код підтвердження та отримує свої ліки.
Якщо необхідного препарату немає, пацієнт може піти в іншу аптеку і отримати ліки там.

ДЕ ОТРИМАТИ ЛІКИ?

Пацієнт може обміняти рецепт на ліки у будь-якій аптеці в Україні, яка має договір з НСЗУ,  без прив'язки до
місцевості, де цей рецепт був виданий. Шукайте наліпку  "Доступні ліки".

https://moz.gov.ua/article/news/jak-i-koli-zapracjue-elektronnij-recept-u-programi-dostupni-liki


В Березівському районі отримати ліки по урядовій  програмі Доступні ліки» можливо  в аптечному пункті  ПП
«Заваір» ,за адресою  :  м. Березівка, вул.Больнична ,6.

Електронна карта аптек-учасників урядової програми реімбурсації "Доступні ліки": https://bit.ly/2CRGorZ 

ЯКІ ДІЮЧІ РЕЧОВИНИ ВХОДЯТЬ ДО ПРОГРАМИ?

СЕРЦЕВО-СУДИННІ ЗАХВОРЮВАННЯ:

Аміодарон (Amiodarone) 

Амлодипін (Amlodipine) 

Атенолол (Atenolol) 

Бісопролол (Bisoprolol)

Верапаміл (Verapamil) 

Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide) 

Спіронолактон (Spironolactone) 

Фуросемід (Furosemide) 

Дигоксин (Digoxin) 

Еналаприл (Enalapril) 

Ізосорбіду динітрат (Isosorbide dinitrate) 

Карведілол (Carvedilol) 

Клопідогрель (Clopidogrel) 

Метопролол (Metoprolol) 

Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate) 

Симвастатин (Simvastatin) 

Лозартан (Losartanum)

БРОНХІАЛЬНА АСТМА:

Беклометазон (Beclometasone) 

Будесонід (Budesonide) 

Сальбутамол (Salbutamol) 

ДІАБЕТ ІІ ТИПУ:

Метформін (Metformin) 

Гліклазид (Gliclazide)

Глібенкламід (Glibenclamidum)

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО В АПТЕЦІ ЗАКІНЧИЛИСЯ БЕЗКОШТОВНІ ЛІКИ АБО ТІ, ЩО ВІДШКОДОВУЮТЬСЯ?

1. Пацієнт може зачекати, поки ліки надійдуть в аптеку. 
2. Пацієнт може звернутись в іншу аптеку. 
3. Пацієнт може обрати іншу торгову марку та доплатити різницю. 

 

З повагою,

https://nszu.gov.ua/ogoloshennya-pro-ukladennya-dogovoriv/dostupni-liky/apteki-uchasniki-uryadovoyi-programi-reimbursaciyi-dostupni


Головний лікар 

КНП « Березівський районний ЦПМСД»                   І.М.Кондрашова         
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