«Доступні ліки»
У межах реалізації програми «Доступні ліки», фахівці Компаніївського бюро
правової допомоги надають консультацію, хто має право на «доступні ліки» та як їх
отримати за «новими правилами»
«Доступні ліки» – це урядова програма
забезпечення
кожного
громадянина
України
необхідними
лікарськими
засобами, які покращать якість його життя,
зможуть запобігти виникненню
За цією програмою можуть отримати
ліки люди, які мають: серцево-судинні
захворювання, діабет ІІ типу, бронхіальну
астму
ускладнень та передчасної
смертності.
Наразі у програму "Доступні ліки" входять 258 лікарських засобів (з них 64
безоплатно, решта - з невеликою доплатою від кількох до кількадесят гривень).
Раніше пацієнт мав отримати паперовий рецепт від лікаря і піти в аптеку з наліпкою
"Доступні ліки" в тому ж районі, де виписали рецепт.
На даний час можна отримати ліки тільки за електронним рецептом у будь-якій аптеці
в Україні, яка має договір з Національною службою здоров’я України
З 1 квітня у програму увійшло понад 5 000 аптек, інформація про них оновлюється на
дашборді на сайті Національної служби здоров'я. Аптеки долучаються до програми за
власним бажанням. Крім того, немає ніякої прив'язки до місцевості, де рецепт виписали.
Якщо лікар виписав ліки для пацієнта в Києві, то пацієнт може отримати їх за
рецептом у Кропивницькому, наприклад.
Отже, для того щоб скористатися програмою доступні ліки необхідно:
Записатися на прийом до сімейного лікаря, терапевта або педіатра, з яким підписана
декларація.
Важливо: не маючи підписаної декларації з лікарем, пацієнт не зможе отримати ліки за
програмою!
Потім лікар проводить прийом і виписує рецепт. (через електронний рецепт
фармацевт може бути впевненим в правильності та точності інформації в рецепті.
Можливість допущення помилок мінімальна на відміну від застарілого – паперового).
Під час виписування електронного рецепту лікар разом з пацієнтом перевіряють, чи
номер мобільного телефону, зазначений в декларації, актуальний і належить пацієнту.
Лікар повинен назвати пацієнту код мобільного оператора та останні цифри номера. Після
перевірки номера лікар виписує рецепт в електронній системі.
На мобільний телефон пацієнта приходить смс з унікальним номером рецепта та
кодом підтвердження для отримання ліків в аптеці.
Якщо є потреба або пацієнт просить, лікар може роздрукувати консультаційний
висновок, де є інформація про виписані ліки та номер електронного рецепта.
Пацієнт йде у будь-яку аптеку, що бере участь у програмі, називає працівнику аптеки
номер рецепта. Працівник пропонує пацієнту ліки, які є в аптеці і входять в програму
"Доступні ліки". Пацієнт обирає один із лікарських засобів і називає чотиризначний код
підтвердження та отримує свої ліки.
Більше інформації про урядову програму «Доступні ліки» можна знайти на сайті
Міністерства охорони здоров’я: http://www.moz.gov.ua Також пацієнти можуть звертатися на
гарячу урядову лінію 15-45
У разі необхідності отримання консультацій з правових питань звертайтеся
до Кропивницького місцевого центру з надання БВПД за адресою: м. Кропивницький,
вул. Архітектора Паученка, 64/53. Тел.: 095 876 62 33, (0522) 32-08-24.
Окрім того, в Україні діє єдиний номер з надання безоплатної правової допомоги –
0-800-213-103 (цілодобово, в межах України – безкоштовно)
Адреси бюро правової допомоги:
Долинське бюро правової допомоги
м. Долинська, вул. Шевченка, 59
Компаніївське бюро правової допомоги
смт Компаніївка, вул. Паркова, 4

Новомиргородське бюро правової допомоги
м. Новомиргород, вул. Соборності, 106
Новгородківське бюро правової допомоги
смт Новгородка, вул. Центральна, 1
Устинівське бюро правової допомоги
смт Устинівка, вул. Благодатна, 1.

