ШАНОВНІ

ПАЦІЄНТИ!

У квітні в Україні стартує програма «Доступні ліки»
3 квітня Міністерство охорони здоров'я опублікувало реєстр
лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, згідно з
урядовою програмою "Доступні ліки". У реєстрі зазначені розмір
відшкодування та суми доплати (за наявності) щодо кожного торгового
найменування лікарського засобу, який бере участь у програмі.
У квітні 2017 року в Україні стартує програма «Доступні ліки», яка
дозволить громадянам отримувати низку препаратів безкоштовно або з
невеликою доплатою. Програма діє на ліки від серцево-судинних
захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми.
При цьому інші програми відшкодування, які, наприклад, діють на
інсуліни, продовжуватимуть працювати.

«Доступні ліки» - це Урядова програма забезпечення кожного
громадянина України необхідними лікарськими засобами, які покращать
якість його життя, зможуть запобігти виникненню ускладнень та
передчасної смертності.
Порядок отримання ліків за програмою «Доступні ліки»
1. Пацієнту звернутися до сімейного лікаря поліклініки за місцем надання
медичної допомоги, який виписує рецепт на лікарський засіб вказуючи
непатентовану назву (діючу речовину ліків). Рецепт на більшість
препаратів виписується на 30 днів.
2. З цим рецептом завітати до аптеки, що бере участь у програмі
«Доступні ліки» і має таку наліпку.

3. В аптеці пацієнту пропонують отримати ліки, вартість яких підлягає
державному відшкодуванню (безкоштовно чи з доплатою).
4. Перелік аптек, що здійснюють відпуск медикаментів та перелік
лікарських засобів за міжнародною непатентованою назвою, які входять
до програми «Доступні ліки» додається.
Аптеки, які мають наміри прийняти участь в Урядовій програмі
“Доступні ліки”.
№
1
2

3

4
5
6

Аптеки
ТзОВ “Аптека Довіри” вул.Лисенка, 5
ТзОВ “Аптека Довіри” вул.Личаківська, 117/1
ТзОВ “Аптека 3I” вул.Пекарська, 65
ТзОВ “ЗІ” вул.Острожського, 1
ТзОВ “ЗІ” вул.Пекарська, 69б
ТзОВ “Медфармa” вул.Лисенка, 31
ТзОВ “Медфарма”, аптека №4 вул.Пекарська, 2
ТзОВ “Медфарма”, аптека №54 вул.Некрасова, 4
КП ЛОР “Аптека №1” , вул.Фредра, 2
ПП Аптека “Аронія” (мережа “Сімейна аптека”),
вул.Винниченка, 6
Аптека “Знахар”, вул.Б.Хмельницького, 1

Контактний телефон
276-50-66
225-77-11
276-93-34
297-18-23
297-18-23
275-40-17; 297-18-23
297-18-23
297-18-23; 244-44-95
261-63-46
245-30-97
297-55-46

Перелік лікарських засобів за міжнародною непатентованою
назвою, які входять до програми «Доступні ліки»
№ з/п Міжнародна непатентована назва

Лікарська форма

11
12
13
14
14
15
16

Серцево-судинні захворювання
Аміодарон (Amiodarone)
таблетки
Амлодипін (Amlodipine)
таблетки
Атенолол (Atenolol)
таблетки
Верапаміл (Verapamil)
таблетки
Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide)
таблетки
Спіронолактон (Spironolactone)
таблетки
Фуросемід (Furosemide)
таблетки
Дигоксин (Digoxin)
таблетки
Еналаприл (Enalapril)
таблетки
Ізосорбіду динітрат (Isosorbide
таблетки
dinitrate)
Карведілол (Carvedilol)
таблетки
Клопідогрель (Clopidogrel)
таблетки
Метопролол (Metoprolol)
таблетки
Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate)
таблетки сублінгвальні
Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate)
таблетки
Симвастатин (Simvastatin)
таблетки
Бісопролол (Bisoprolol)
Таблетки

17
18

Цукровий діабет ІІ типу
Метформін (Metformin)
Гліклазид (Gliclazide)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

19
20
20
20
21
21

таблетки
Таблетки

Бронхіальна астма
Беклометазон (Beclometasone)
аерозоль для інгаляцій
Будесонід (Budesonide)
порошок для інгаляцій
Будесонід (Budesonide)
порошок для інгаляцій
в капсулах
Будесонід (Budesonide)
суспенсія
Сальбутамол (Salbutamol)
аерозоль для інгаляцій
Сальбутамол (Salbutamol)
розчин для інгаляцій

Із реєстром лікарських засобів (затвердженим наказом МОЗ України від
03.04.2017 №360), вартість яких підлягає відшкодуванню станом на
03.04.2017 можна ознайомитись
при натисканні
на
нього
або
за
посиланням: http://www.moz.gov.ua/docfiles/dn_20170403_360_dod.pdf
















Нормативні документи виконання програми Уряду щодо запровадження
відшкодування вартості лікарських засобів
Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 03 квітня 2017 №360 «Про
затвердження Реєстру лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню».
Постанова Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 №180 «Про
внесення змін та визначення такими, що втратили чинність, деяких постанов
Кабінету Міністрів України».
Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 21 березня 2017 №299 «Про
внесення змін до Порядку гранично оптово-відпускних цін на лікарські засоби на
основі референтних цін».
Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 21 березня 2017 №298 «Про
затвердження форми Реєстру лікарських засобів, вартість яких підлягає
відшкодуванню».
Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 25 березня 2017 №326 «Про
затвердження форми примірного договору про відшкодування витрат, понесених у
зв’язку з відпуском лікарських засобів, вартість яких повністю чи частково
відшкодовується».
Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 25 березня 2017 №325 «Про
затвердження реєстру гранично оптово-відпускних цін на лікарські засоби».
Постанова Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 №152 «Про
забезпечення доступності лікарських засобів», яка наявна на Урядовому порталі.
Постанова Кабінету Міністрів України від 09 листопад 2016 №862 «Про
державне регулювання цін на лікарські засоби».
Постанова Кабінету Міністрів України від 09 листопада 2016 №863 «Про
запровадження відшкодування вартості лікарських засобів».
Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 16 лютого 2017 №153 «Про
внесення змін до Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби
медичного призначення».

