
Навіть під час війни держава гарантує пацієнтам безоплатне 
надання необхідної медичної допомоги та лікарських засобів, 
передбачених Програмою медичних гарантій. Внутрішньо 
переміщені особи можуть звертатися до будь-якого медзакладу
в місці, де вони наразі перебувають.

Як отримати «Доступні ліки»?

Отримайте електронний або паперовий 
рецепт від лікаря:

пацієнтам з серцево-судинними захворюваннями, 
бронхіальною астмою та діабетом ІІ типу рецепт виписує 
сімейний лікар;

пацієнтам з нецукровим та цукровим діабетом рецепт 
виписує ендокринолог, а також сімейний лікар, якщо 
раніше пацієнт отримав план лікування у 
ендокринолога;

пацієнтам з епілепсією, розладами психіки та поведінки 
– рецепт виписує невролог або психіатр. При наявності 
складеного психіатром або неврологом плану лікування, 
пацієнту з епілепсією або розладами психіки та 
поведінки рецепт може виписати лікар первинки.

Щоб отримати електронний рецепт:

Запишіться до лікаря первинної медичної допомоги 
(педіатр, терапевт, сімейний лікар). Якщо ви 
внутрішньо переміщена особа, вам необовʼязково 
підписувати нову декларацію.

На прийомі лікар першої медичної допомоги випише 
електронний рецепт на «Доступні ліки» або 
направлення до вузького спеціаліста.

Ви отримаєте SMS-повідомлення на ваш номер із таким 
текстом: «Ваш рецепт: ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ.
Код підтвердження: ХХХХ».

серцево-судинних 
захворювань;

діабету 2-го типу;

цукрового та 
нецукрового діабету;

бронхіальної астми;

епілепсії;

розладів психіки
та поведінки.

За програмою «Доступні ліки» можна безкоштовно 
або з невеликою доплатою отримати ліки від:

Скануйте QR-код та 
завантажуйте пам‘ятку з 
детальною інформацією

Державна програма 
«Доступні ліки»:
як це працює?

Перелік лікарських засобів, що 
включені до Реєстру лікарських 
засобів, які підлягають реімбурсації, 
можна подивитись на сайті НСЗУ, у 
вкладці «Доступні ліки», 
проскроливши до кінця сторінки:
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Зверніться до аптеки, яка бере участь у 
програмі, або до медичного закладу:

в аптеці має бути наліпка «Доступні ліки» та «Інсулін»;

варто попередньо зателефонувати до аптеки та 
уточнити, чи наявні потрібні ліки;

в аптеці необхідно предʼявити паперовий рецепт
або ж повідомити 16-значний номер та код 
електронного рецепта.

Щоб дізнатися, де найближча до вас 
аптека з необхідними ліками:

Зателефонуйте на гарячу лінію НСЗУ 16-77 у 
робочі дні з 9:00 до 18:00 (понеділок-четвер) 
та з 9:00 до 16:45 (у п’ятницю). 

Скористайтеся чат-ботом
«Спитай Гриця» у Telegram:
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Зверніть увагу, що термін дії рецепту – 30 днів.

https://nszu.gov.ua


