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Шановна пані Олено! 

За результатами розгляду Національною службою здоров’я України 

(далі − НСЗУ) Вашого запиту на публічну інформацію від 29.10.2020, що 

надійшов листом від Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

від 03.11.2020 № 10-812/0/49-20, щодо кількості людей у Дніпропетровській 

області та Кривому Розі,  які протягом 2020 року отримували та продовжують 

отримувати лікарські засоби за електронними рецептами за програмою 

реімбурсації «Доступні ліки», повідомляємо. 

Відповідно до пункту 7 Порядку реімбурсації лікарських засобів, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 року 

№ 152, відпуск лікарських засобів за електронним рецептом здійснюється в 

аптеках чи аптечних пунктах, які здійснюють відпуск лікарських засобів згідно 

з договором про реімбурсацію, укладеним між НСЗУ та суб’єктом 

господарювання, незалежно від місця проживання пацієнта чи місця надання 

медичних послуг. Це означає, що електронні рецепти можуть бути виписані 

лікарями, які надають первинну медичну допомогу (сімейними лікарями, 

терапевтами або педіатрами), закладів охорони здоров’я, що знаходяться в 

одному населеному пункті, а отримати виписані лікарські засоби в аптечних

закладах пацієнт може в іншому населеному пункті чи іншій області. 

З урахуванням зазначеного вище, повідомляємо, що у період з 01.01.2020 

по 04.11.2020 кількість пацієнтів, яким були виписані електронні рецепти за 

програмою реімбурсації «Доступні ліки» лікарями закладів охорони здоров’я, які 

знаходять у Дніпропетровській області, становить 125 573, з них у місті Кривий 

Ріг – 6 683. 

Кількість пацієнтів, які отримали лікарські засоби за електронними 

рецептами, виписаними в закладах охорони здоров’я Дніпропетровської області, 

в аптечних закладах України (не обов’язково в аптечних закладах 

Дніпропетровської області) становить 111 203, з них у місті Кривий Ріг – 6 234. 

          Кількість пацієнтів, які отримали лікарські засоби за електронними 

рецептами, виписаними в закладах охорони здоров’я України (не обов’язково в 
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закладах охорони здоров’я Дніпропетровської області) в аптечних закладах 

Дніпропетровської області – 151 906, з них у місті Кривий Ріг – 28 559. 

          Таким чином, пацієнти отримували лікарські засоби за електронними 

рецептами (які виписані в будь-якому населеному пункті України, наприклад, 

населених пунктах областей суміжних з Дніпропетровською областю) в 

аптечних закладах саме Дніпропетровської області та, зокрема, міста Кривий Ріг, 

частіше, ніж пацієнти, яким були виписані електронні рецепти лікарями закладів 

охорони здоров’я саме Дніпропетровської області та, зокрема, міста Кривий Ріг. 

          Принагідно зазначаємо, що на офіційному вебсайті НСЗУ nszu.gov.ua у 

розділі «Е-дані», підрозділі «Аналітичні панелі (Дашборди)» містяться 

дашборди, які можуть стати у нагоді при пошуку інформації про охорону 

здоров’я, що цікавить користувача. 

          З повагою  

т. в. о. Голови                                                                     Андрій ВІЛЕНСЬКИЙ

    

            


