
Ваш лікар
Реформа розпочнеться з первинної 

ланки медицини, тобто сімейних ліка-
рів, терапевтів та педіатрів.

Ви можете звернутися до сімейного 
лікаря, терапевта або педіатра, як тіль-
ки відчуєте необхідність в обстеженні 
чи лікуванні. У розвинених країнах сі-
мейні лікарі без госпіталізації вирішують 
до 80% медичних звернень за допомо-
гою сучасних знань, базової апарату-
ри та найбільш розповсюджених ана-
лізів та ліків. 

Усі ці послуги будуть 100% покри-
ватися з державного бюджету.

Ваш лікар стане агентом сім’ї в сис-
темі охорони здоров’я. Він буде слідку-
вати за здоров’ям і повністю забезпечу-
вати первинну діагностику. Для цього 
лікар має бути мотивований, переду-
сім — фінансово.

Уже з січня 2018 року лікарі первин-
ної ланки отримуватимуть фінансування 
за новою моделлю — щорічну фіксова-
ну виплату за обслуговування кожного 
пацієнта, з яким він підписав договір. 
Водночас розмір виплати на молодих 
людей та людей похилого віку суттєво 
відрізнятиметься з урахуванням збіль-
шення кількості звернень у зв’язку з ві-
ковими особливостями. 

Важливо пам’ятати, що лікар отри-
мує за вас кошти і тоді, коли ви здорові. 
Чим менше ви хворієте, тим менше у лі-
каря роботи, а доходи ті самі. Так ми сти-
мулюємо лікарів дбати про своїх паці-
єнтів. Ця модель ефективно працює 
в усьому світі.

Які послуги надаватиме 
ваш лікар?

Лікар первинної ланки — це спеціа-
ліст, який має всю інформацію про ваше 
здоров’я. Завдяки цьому він бачить взає- 
мозв’язки та може визначити, на якій 
стадії потрібне втручання профільно-
го спеціаліста.

Інформація про стан здоров’я пацієн-
та буде міститися в електронній системі 
охорони здоров’я — eHealth. Навіть коли 
громадянин перейде до іншого лікаря, 
уся інформація буде доступна.

Головний обов’язок сімейного ліка-
ря — вчасно попередити або виявити за-
хворювання на ранній стадії. А також на-
дати невідкладну допомогу при гострих 
станах і раптових погіршеннях стану здо-
ров’я: високій температурі тіла, гострому 
і раптовому болю, порушенні серцевого 
ритму, кровотечі, інших станах, захво-
рюваннях, отруєннях і травмах, що по-
требують невідкладної допомоги.

Чи буде цей лікар саме 
лікувати?

Так. Сімейний лікар, згідно з відпо-
відним протоколом лікування, обсте-
жує пацієнта та призначає необхідні 
аналізи, більшість з яких будуть про-
водитися одразу в амбулаторії. На осно-
ві отриманої інформації сімейний лікар 
приймає рішення про лікування  як го-
стрих, так і хронічних станів пацієнта. 
За необхідності сімейний лікар дає на-
правлення до профільних спеціалістів.

Що ще входитиме в його 
обов’язки?
• профілактика захворювань у груп 

ризику;

• вакцинація;

• видача медичних довідок 
та лікарняних листків;

• видача рецептів за програмою 
відшкодування вартості ліків 
«Доступні ліки», у тому числі 
рецепти на ліки для хронічних 
хворих.

Сімейний лікар у селі
У селах сімейного лікаря обирає міс-

цева громада. Тарифні ставки заробіт-
ної плати для сімейного лікаря будуть 
скасовані. Сільські громади, нарешті, 
зможуть суттєво покращити первинну 
допомогу. Створивши для лікаря гарні 
умови життя і праці, села зможуть запро-
сити перспективних спеціалістів. Гідну 
заробітну плату забезпечить держава. 

Кваліфіковані сімейні лікарі гото-
ві працювати в селах, якщо на додаток 
до хорошої зарплати вони матимуть 
житло з водопостачанням і опаленням, 
обладнане місце роботи та відшкоду-
вання витрат на пальне для службово-
го транспорту.

Якщо в селі проживає невелика кіль-
кість людей, один сімейний лікар може 
обслуговувати декілька населених пунк-
тів, які розташовані поряд. У цьому ви-
падку лікар отримує підтримку декіль-
кох місцевих громад.  

Як буде пов’язаний 
ваш лікар  
та спеціалізовані 
медичні заклади?

Держава покриває обстеження, кон-
сультацію та призначення лікування лі-
каря спеціалізованого або високоспеці-
алізованого медичного закладу тільки 
за умови направлення від сімейного 
лікаря або педіатра. Оскільки, згідно 
зі статистикою, більшість звернень гро-
мадян знаходяться в компетенції сімей-
ного лікаря без залучення профільного 
спеціаліста або припадають на екстре-
ні виклики. 

Сімейний лікар не може виписати 
направлення до конкретного спеціаліста 

та/або конкретного закладу. Він тільки 
зазначає профіль вузькоспеціалізовано-
го лікаря. Пацієнт самостійно вирішує, 
куди йому звернутися.  

А якщо ваш сімейний 
лікар не доступний? 

Коли ваш сімейний лікар у відпустці 
або вам у чужому місті необхідна пер-
винна медична допомога, можна звер-
нутися до найближчого чергового цен-
тру первинної допомоги.

Як обрати лікаря?
Ви можете обрати будь-якого терапе-

вта для дорослого, педіатра для дитини 
або сімейного лікаря для всієї родини 
незалежно від місяця вашого проживан-
ня чи реєстрації. 

Якщо ви вже маєте лікаря, який 
доглядає вас або членів вашої родини, 
ви до нього звикли і ви йому довіряє-
те, просто підпишіть з ним декларацію. 
А Національна служба здоров’я України 
заплатить вашому лікарю за вас. Якщо 
лікар, який вів вас до початку приписної 
кампанії, не влаштовує, саме час знай-
ти того, кому ви готові довірити своє 
здоров’я.

Де шукати?
Дізнайтеся про сімейних ліка-

рів, які працюють у найближчих 
до вас амбулаторіях сімейної медици-
ни або поліклініках. 

Розпитайте сусідів та знайомих, 
чи подобається їм їхній сімейний лі-
кар, чи влаштовують їх його методи 
профілактики, обстеження та лікування 

Зверніться у місцевий відділ охо-
рони здоров’я, де вам зможуть надати 
інформацію про сімейних лікарів у ва-
шому населеному пункті чи районі.

До початку приписної кампанії буде 
створена єдина відкрита електронна 
база, прив’язана до мапи, де ви також 
зможете обрати лікаря, до якого зручно 
та швидко дістатися.

Визначилися з лікарем. 
Що далі?

Як тільки буде оголошено про поча-
ток приписної кампанії, ви зможете під-
писати декларацію із сімейним лікарем. 

Активуй здоров’я!

Володимир Гройсман
Прем’єр-міністр України:

«Ми поставили перед собою амбіт-
ну і дуже важливу задачу — змінити си-
стему охорони здоров’я. Це чутлива си-
стема, яка стосується кожної людини, 
тому тут треба приймати виважені рі-
шення, які приведуть до якісних змін. 
Досить фінансувати стіни лікарень і пу-
сті ліжка! Я не хочу і не буду миритись 
із тим, що сьогодні тривалість життя 
українців на 7 років менша, ніж у краї-
нах Європейського Союзу. Ми повинні 
інвестувати у якісні медичні послуги 
і достойну оплату лікарів.

Ми проситимемо Верховну Раду 
розглянути запропонований пакет за-
конів у другому читанні. Прийняття 
цього пакету допоможе нам розпочати 

зміни та побудувати ефективну систе-
му охорони здоров’я. Сподіваюсь на дер-
жавницьку позицію народних депута-
тів і прийняття рішень, які дозволять, 
нарешті, гарантувати українцям якісне 
медичне обслуговування».

Уляна Супрун
в.о. міністра охорони здоров’я 
України:

«Реформа медицини — це єдина 
реформа, яка справді торкнеться всіх. 
Ми робимо три головні принципові 
зміни в усій системі охорони здоров’я: 
ми починаємо платити не за те, що ви в 
лікарні, а за те, що вас лікують (тобто 
за конкретні медичні послуги, надані 
конкретній людині;  ми чітко фіксує-
мо однаковий для всіх громадян обсяг 
медичних послуг, які фінансово покри-
ває держава; ми переходимо на міжна-
родні протоколи лікування та діагнос-
тики, щоб усі могли проконтролювати, 
що ці послуги надані якісно.

Наша мета — дати пацієнту реаль-
ний захист, а лікарю повернути гідність 

та можливість служити людині, не ду-
маючи про гроші. Так працює система 
у всіх розвинених країнах, і так само 
це має працювати в Україні».

Медична реформа 
розпочнеться 
в січні 2018 року
Чого від неї чекати пацієнтам 
та лікарям?
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Продовження на звороті



Що зміниться 
з 1 січня 2018 року? 

Ви можете підписати декларацію 
у будь-який час, навіть під час першо-
го звернення.

Декларація підписується безстро-
ково і діє до моменту, поки ви не вирі-
шите змінити лікаря.

Поки лікар не набере 2000 пацієн-
тів, він не може відмовити в підписан-
ні декларації.

З 1 січня 2018 року сімейний лікар 
почне отримувати пряму річну оплату 
за обслуговування кожного пацієнта, 
який уклав з ним договір.

Педіатрія
Реформа первинної ланки не скасо-

вує педіатрів. Навпаки — педіатри отри-
мають фінансові заохочення на тих же 
умовах, що і сімейні лікарі. При цьому 
річна фіксована виплата на кожну ди-
тину буде навіть вища за середню. 

Так само як і сімейного лікаря, гро-
мадяни можуть обирати окремо педіатра 
для своєї дитини. Або обслуговуватися 
всією сім’єю в одного сімейного лікаря.  

Педіатр безоплатно вакцинує ді-
тей згідно з календарем профілактич-
них щеплень

Екстрена допомога
Коли громадянину необхідна екс-

трена спеціалізована допомога, він звер-
тається до будь-якого центру екстреної 
допомоги. Лікування випадків, які за-
грожують життю, будуть покриті дер-
жавою на 100%. 

Спеціалізовані медичні 
заклади

Реформування моделі фінансування 
медичних установ спеціалізованої та висо-
коспеціалізованої допомоги розпочнеть-
ся з січня 2019 року. До цього часу відбу-
деться реформування системи первинної 
допомоги та буде зібрана необхідна ста-
тистика, щоб втілити зміни на вторинній 
і третинній ланці. Однак, уже протягом 
2018 року окремі послуги будуть оплачу-
ватися за новою моделлю фінансування 
у пілотному режимі. 

На рівні спеціалізованої та високо-
спеціалізованої допомоги держава спла-
чуватиме напряму медичному закладу 
за кожну надану медичну послугу за про-
зорими та єдиними для всієї країни та-
рифами. Тариф включатиме усі витра-
ти: і на ліки, і на ремонт обладнання, 
і на роботу медиків. 

Щороку об’єм послуг, гарантова-
них державою, та тарифи будуть затвер-
джуватися Верховною Радою в рамках 
Державного Бюджету. Усі тарифи будуть 
обґрунтованими та відкритими. Кожен 
зможе побачити в Інтернеті, чому одна 
послуга коштує стільки, а інша — стільки. 

Це означає, що в рамках гарантова-
ного державою пакету медичних послуг, 
держава покриє 100% вартості лікуван-
ня, включно з витратними матеріалами 
і ліками. 

Червоний список послуг
Одночасно існуватиме так званий 

червоний список послуг, які не ввійдуть 
у державний гарантований пакет. Це мо-
жуть бути додаткові послуги та ті, які не є 
життєво необхідними. Наприклад, есте-
тична стоматологія, пластична хірургія 
та інші. Вартість цих послуг громадяни 
будуть сплачувати самостійно.

Червоний список послуг так само 
буде змінюватися з року в рік, залежно 
від того, який об’єм послуг зможе гаран-
тувати держава.

Пологи
Нова модель оплати за медичну 

послугу на деякі види спеціалізованої 
медичної допомоги почне впроваджу-
ватися вже у 2018 році. Так, у рамках 
спеціальної програми, усі пологи — екс-
трені чи планові — будуть 100% покри-
ті державою за єдиним та однаковим 
тарифом, який забезпечить гідний ле-
гальний дохід бригадам комунальних 
пологових будинків.

Додаткові послуги (такі як палата 
підвищеного комфорту або медичні ма-
ніпуляції), які не показані породіллі, мо-
жуть бути платними. 

Ведення вагітності та патронат но-
вонародженого українця до року може 
здійснювати сімейний лікар матері 
за її бажанням.

Що найважливіше 
в системі охорони 
здоров’я? 

Гарантія від держави, що за потре-
би кожен громадянин отримає медичну 
допомогу, на яку має право за законом 
і за яку платить податки. 

Незважаючи на офіційно безоплатну 
медицину, часто вже у лікарні нас пита-
ють, чи маємо гроші на ліки та лікування.

Чому так? 
Проблема — не тільки в дефіциті 

фінансування державної медицини. 
Система не функціонує через неефек-
тивне використання наявних бюджет-
них коштів. 

Реформа, розроблена командою 
Міністерства охорони здоров’я України 
спільно з міжнародними експертами, — 
це реформа фінансування системи охо-
рони здоров’я, щоби кожен українець 
мав рівний доступ до медичних по-
слуг та ліків, гарантованих та покри-
тих державою. 

Саме тому ключовий документ, який 
має запустити зміни, має назву Закон 
«Про державні фінансові гарантії на-
дання медичних послуг та лікарських 
засобів».

Що таке «фінансові 
гарантії»? 

Основне завдання держави — фінан-
сово захистити громадян, тобто оплати-
ти медичні послуги за єдиними та рів-
ними для всіх правилами. 

За існуючої системи держава витра-
чає кошти на утримання будівель ліка-
рень. Натомість нова модель фінансуван-
ня дозволить усі гроші перенаправити 
на відновлення та збереження здоров’я 
конкретної людини. Реформа забезпе-
чить максимально можливий фінансо-
вий захист здоров’я кожного громадя-
нина України. 

Уперше в комунальних медичних 
установах з’явиться поняття медичної 
послуги та єдиного державного тари-
фу на кожну послугу. Держава абсолют-
но прозоро покриватиме усі витрати 
на надання послуги у межах державного 

гарантованого пакету напряму конкрет-
ному лікарю або медичній установі. А па-
цієнт, у свою чергу, може обрати будь-
який медзаклад і лікаря для отримання 
медичної послуги та змінити його у будь-
який час. Держава оплатить вартість лі-
кування всюди. 

Саме так реалізується право грома-
дянина отримувати захист свого здо-
ров̀ я. А держава надає фінансові гаран-
тії для здійснення цього права. 

Прозору та пряму оплату за нада-
ні послуги медичним установам або лі-
карям забезпечуватиме Національна 
служба здоров’я України. НСЗУ не на-
лежить жоден із медичних закладів. 
Вона контролює, щоби пацієнтам були 
надані послуги у межах установлених 
сум та якісно. В межах компетенції 
служби: отримувати скарги від паці-
єнтів на якість надання послуг медич-
ними закладами та випадки вимагання 
додаткових оплат від пацієнтів, непе-
редбачених законодавством. 

Для пацієнтів
• З 1 січня 2018 року кожен пацієнт зможе отримувати первинну допомогу 

абсолютно безоплатно в обраного ним сімейного лікаря. 

• Базові аналізи будуть також безоплатними в амбулаторії сімейного лікаря. 
Їх можна буде здати на місці.

• Якщо сімейний лікар буде вимагати додаткові кошти під час лікування, 
ви зможете звернутися зі скаргою до Національної служби здоров’я, а також 
замінити лікаря.

• Буде розширений перелік ліків, вартість яких, за рецептом від сімейного 
лікаря, відшкодовується державою повністю або частково за програмою 
«Доступні ліки».

Для медиків 
• Перехідний період на нову систему фінансування — до 2019 року. В цей час 

зберігається та поступово зменшується фінансування на пацієнтів, 
які були приписані до сімейного лікаря раніше, та зростає частка пацієнтів, 
які уклали декларацію.   

• Середня ставка для сімейного лікаря за приписану людину у 2018 році — 
370 гривень. 

• Лікар первинної ланки матиме окремий бюджет на аналізи для пацієнтів.

• Річний тариф за літню людину (65+) та малюка — вдвічі більший за тариф 
на чоловіка 25 років.

• Лікар первинної ланки може діяти в статусі ФОП, ліцензійні умови 
спрощено. В такому випадку бюджет на підтримку пацієнтів піде напряму 
на його рахунок. 

• Якщо лікар працює як найманий працівник, він домовляється про зарплату 
з керівництвом.

• Власний прибуток лікаря ефективної сімейної практики з 2000 пацієнтами 
в статусі ФОП — до 18 тисяч гривень, медсестри – 12 тисяч гривень. 
При цьому у групових практик менші витрати і більші доходи.

Будь ласка, заповнюйте декларацію друкованими літерами

Д ЕК Л А РА Ц І Я

№ 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України
від ______________________ №_____________________ПРО ВИБІР ЛІКАРЯ З НАДАННЯ

ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
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ідентифікації по телефону
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Контактний телефон 
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@
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не заповнюється для м. Київ та м. Севастопольне заповнюється для міст обласного значення

вулиця, бульвар,
проспект, провулок,
площа, проїзд, узвіз

м. – місто, с. – село, смт – селище міського типу
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Тип та назва населеного пункту

Будинок Квартира

Район області Область

6.1

6.2

6.3 6.4

6.5

6.6 6.7 не заповнюється для м. Київ та м. Севастопольне заповнюється для міст обласного значення

вулиця, бульвар,
проспект, провулок,
площа, проїзд, узвіз

м. – місто, с. – село, смт – селище міського типу

Адреса реєстрації6
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@

8.6

Контактний телефон 8.5

Адреса місця
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Код ЄДР/РНОКПП8.2

Ліцензія МОЗ України8.4
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від

Так буде виглядати декларація про вибір лікаря 
Лікар зможе заповнювати її відразу в електроному вигляді



45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117
150 20.0 21.3 22.7 24.0 25.3 26.7 28.0 29.3 30.7 32.0 33.3 34.7 36.0 37.3 38.7 40.0 41.3 42.7 44.0 45.3 46.7 48.0 49.3 50.7 52.0
154 19.0 20.2 21.5 22.8 24.0 25.3 26.6 27.8 29.1 30.4 31.6 32.9 34.2 35.4 36.7 37.9 39.2 40.5 41.7 43.0 44.4 45.5 46.8 48.1 49.3
158 18.0 19.2 20.4 21.6 22.8 24.0 25.2 26.4 27.6 28.8 30.0 31.2 32.4 33.6 34.9 36.1 37.3 38.5 39.7 40.9 42.1 43.3 44.5 45.7 46.9
162 17.1 18.3 19.4 20.6 21.7 22.9 24.0 25.1 26.3 27.4 28.6 29.7 30.9 32.0 33.2 34.2 35.4 36.6 37.7 38.9 40.0 41.2 42.3 43.4 44.6
166 16.3 17.4 18.5 19.6 20.7 21.8 22.9 24.0 25.0 26.1 27.2 28.3 29.4 30.5 31.6 32.7 33.7 34.8 35.9 37.0 38.1 39.2 40.3 41.4 42.5
170 15.6 16.6 17.6 18.7 19.7 20.8 21.8 22.8 23.9 24.9 26.0 27.0 28.0 29.1 30.1 31.1 32.2 33.2 34.3 35.3 36.3 37.4 38.4 39.4 40.5
174 14.9 15.9 16.8 17.8 18.8 19.8 20.8 21.8 22.8 23.8 24.8 25.8 26.8 27.7 28.7 29.7 30.7 31.7 32.7 33.7 34.7 35.7 36.7 37.7 38.6
178 14.2 15.1 16.1 17.0 18.0 18.9 19.9 20.8 21.8 22.7 23.7 24.6 25.6 26.5 27.5 28.4 29.4 30.3 31.2 32.2 33.1 34.1 35.0 36.0 36.9
182 13.6 14.5 15.4 16.3 17.2 18.1 19.0 19.9 20.8 21.7 22.6 23.5 24.5 25.4 26.3 27.2 28.1 29.0 29.9 30.8 31.7 32.6 33.5 34.4 35.3
186 13.0 13.9 14.7 15.6 16.5 17.3 18.2 19.1 19.9 20.8 21.7 22.5 23.4 24.3 25.1 26.0 26.9 27.7 28.6 29.5 30.4 31.2 32.1 33.0 33.8
190 12.5 13.3 14.1 15.0 15.8 16.6 17.5 18.3 19.1 19.9 20.8 21.6 22.4 23.3 24.1 24.9 25.8 26.6 27.4 28.3 29.1 29.9 30.7 31.6 32.4
194 12.0 12.8 13.6 14.3 15.1 15.9 16.7 17.5 18.3 19.1 19.9 20.7 21.5 22.3 23.1 23.9 24.7 25.5 26.3 27.1 27.9 28.7 29.5 30.3 31.1
198 11.5 12.2 13.0 13.8 14.5 15.3 16.1 16.8 17.6 18.4 19.1 19.9 20.7 21.4 22.2 23.0 23.7 24.5 25.3 26.0 26.8 27.5 28.3 29.1 29.8
200 11.3 12.0 12.8 13.5 14.3 15.0 15.8 16.5 17.3 18.0 18.8 19.5 20.3 21.0 21.8 22.5 23.3 24.0 24.8 25.5 26.3 27.0 27.8 28.5 29.3

дефіцит маси тіла норма передожиріння

Майже 40 тисяч випадків інфарктів 
міокарду щороку трапляється в Україні. 
З них понад 16 тисяч потребують ангі-
ографії та стентування. 

 Тепер лікарні матимуть усе, щоб уря-
тувати таких пацієнтів.

У 2017 році Уряд комплексно піді–
йшов до боротьби із серцево-судинними 
захворюваннями, смертність від яких 
складає 65% від загальної смертності 
населення в країні. 

Завдяки програмі відшкодування 
вартості ліків «Доступні ліки» українці 
можуть отримати безоплатно препарати 
для профілактики та  контролю тиску. 

На черзі — вчасна і якісна медична 
допомога пацієнтам із гострим інфарк-
том міокарда. 

Закупівельне агентство Crown 
Agents придбало 10,5 тис. стентів 

і витратні матеріали високої якості 
за кошти держбюджету. 

Прозорий механізм міжнародних за-
купівель дозволив зекономити мільйони 
доларів та дозакупити ще майже таку 
ж кількість стентів.

Щоб вчасно надати допомогу всім, 
хто її потребує, Міністерство охорони 
здоров’я оновило правила розрахунку 
потреби та розподілу стентів. 

Однією з основних вимог до ліка-
рень, за новим порядком, буде не тіль-
ки наявність ангіографів, але й досвіду 
та умов для проведення екстрених стен-
тувань. Такі медзаклади мають чергу-
вати 24/7, мати підготовлених лікарів 
і реанімаційні відділення для інфарк-
тних пацієнтів. 

Про розподіл стентів у лікарні 
МОЗ буде інформувати додатково, щоби 

пацієнти знали, що саме у цій лікарні 
можна отримати допомогу.

В Україні функціонує мережа 22 кар-
діоцентрів, здатних проводити невід-
кладне стентування 24 години на добу, 
7 днів на тиждень протягом цілого року. 

В той же час Уряд виділив кош-
ти для закупівлі 13 ангіографів спіль-
но з місцевою владою у Вінницькій, 
Дніпропетровській, Донецькій, Запо-
різькій, Івано-Франківській, Рівненській, 

Сумській, Тернопільській, Чернівецькій, 
Чернігівській та Черкаській областях. 

Найближчим часом в Україні розбу-
дують мережу закладів, де здійснювати-
меться ангіографія та стентування за єв-
ропейськими протоколами лікування. 

Зокрема, операція має проводити-
ся в перші дві години контакту пацієнта 
з медперсоналом і не пізніше 12 годин 
від початку симптомів.

Люди з хронічними захворюваннями 
змушені постійно приймати пев-
ні препарати, щоби підтримува-

ти стабільний стан здоров’я. З 1 квітня 
2017 року українці, які страждають на 
серцево-судинні захворювання, брон-
хіальну астму та діабет ІІ типу, отри-
мують необхідні ліки безоплатно або з 
незначною доплатою в рамках Урядової 
програми «Доступні ліки».

Саме ці три категорії захворювань 
найбільше впливають на показники 
смертності або суттєво знижують якість 
життя українців, водночас — ефектив-
но лікуються амбулаторно. На  реаліза-
цію програми Уряд виділив 500 млн гри-
вень, однак після перших позитивних 
результатів фінансування збільшили 
ще на 200 млн гривень. 

До оновленого реєстру ліків, 
що беруть участь у програмі, ввійшли 

198 препаратів 43 виробників, із яких 
21 — виробники країн ЄС, 17 — України, 
4 — Індії, 1 — Ізраїлю. Від початку у про-
грамі брали участь 157 препаратів. 

Загалом за 3,5 місяці до програми 
долучилися 6 200 аптек по всій країні 
й громадяни отримали ліки безоплат-
но або з невеликою доплатою за більше 
3,6 млн рецептів. 

Як працює програма?

Повністю держава оплачує за вас най-
дешевший препарат, який подав заявку 
на участь в програмі «Доступні ліки». 
Якщо вам потрібен більш дорогий аналог, 
необхідно доплатити різницю між мі-
німальною ціною та роздрібною ціною 
обраного препарату. Ціна на такі ліки 
не перевищує граничну референтну, 
яка встановлюється виходячи з цін на 

препарати в 5 сусідніх країнах (Польща, 
Словаччина, Угорщина, Чехія та Латвія). 
Дорожчі за реферерентну ціну препара-
ти не беруть участь у програмі. 

Такий механізм відшкодування вар-
тості ліків успішно діє в багатьох країнах 
світу, забезпечуючи пацієнтам можли-
вість доступного лікування.

Як отримати ліки 
безоплатно?

Стати учасником програми 
«Доступні ліки» просто. Якщо ви страж-
даєте на  серцево-судинні захворюван-
ня, діабет II типу чи бронхіальну астму, 
зверніться за рецептом до свого лікаря. 
Зверніть увагу, що в рецепті лікар має за-
значити не комерційну назву препарату, 
а діючу речовину (міжнародну непатен-
товану назву) та дозування. 

Отримати ліки безоплатно або з част-
ковою доплатою за рецептом мож-
на в будь-якій аптеці, яка бере участь 
у програмі. Її легко впізнати по спеці-
альній наклейці на дверях, яка інформує 
про програму. Перелік аптек із адреса-
ми та картою, що постійно оновлюєть-
ся, є на сайті програми «Доступні ліки» 
liky.gov.ua. 

Якщо в аптеці 
закінчились безоплатні 
ліки, що робити?  

Якщо в аптеці вам повідомили, 
що безоплатного препарату вже немає, 
оберіть іншу торгову назву препарату 
та доплатіть різницю. Ви також можете 
звертутися в іншу аптеку.  

• Їжте поживну і різноманітну їжу, 
переважно рослинного походження.

• Їжте складні вуглеводи (цільнозернові, 
крупи) кілька разів на день.

• Їжте щонайменше 400 г фруктів і овочів 
щодня. Обирайте переважно свіжі, сезонні 
і місцеві.

• Підтримуй масу тіла у межах індексу маси 
тіла 18,5 — 25 завдяки щоденній фізичній 
активності (розрахуйте свій індекс маси 
по доданій таблиці)

• Контролюйте вживання жирів. Вони 
повинні становити не більше 30% денного 
раціону.  Замінюйте насичені жири 
ненасиченими.

• Замінюйте м’ясо і м’ясні продукти 
з високим вмістом жиру на бобові, рибу, 
м’ясо птиці і нежирне м’ясо.

Ангіографи потрібні насамперед 
для проведення невідкладного стентування

Невідкладні стентування 
при інфаркті міокарда будуть 
безкоштовними

Програму «Доступні ліки» 
розширили на 41 препарат
Уряд виділив додаткові 200 мільйонів гривень

12 кроків 
до здорового 
харчування

• Вживайте молоко і молочні продукти 
(кефір, йогурт, сири) з низьким вмістом 
жиру.

• Вибирайте продукти з низьким вмістом 
цукру. Обмежуйте вживання солодких 
напоїв і солодощів.

• Вживайте менше солі. Її загальна кількість  
у день не повинна перевищувати одну 
чайну ложку (5г).

• Норми вживання алкоголю не встановлено. 
Ідеально для здоров’я — взагалі не вживати. 
Тож, що менше — то краще.

• Готуйте їжу безпечно: запікайте, 
проварюйте, готуйте їжу на пару. 
Це дозволить зменшити вміст жирів. 

• Підтримуйте виключно грудне 
вигодовування до 6 місяців, а у віці 
від 6 місяців до 2 років — поєднуйте 
з правильним додатковим харчуванням. 
Це зменшить ризики ожиріння 
і розвитку неінфекційних захворювань 
у майбутньому.

ожиріння  I              II           III  ступеня

зр
іст

вага Визначити індекс маси тіла



Як діяти? 
• підтримувати в приміщенні оптимальні 

параметри вологості (50-70%) і температури 
повітря (18 °С);

• постійно активно напувати дитину 
чим завгодно, але ідеально — розчинами 
для пероральної регідратації. Температура 
напою орієнтовно має дорівнювати температурі 
тіла;

• якщо шкіра бліда — одягати тепло; якщо шкіра 
рожева — мінімум одягу, але дитина не повинна 
скаржитися на холод;

• при температурі тіла вище 39 °С навіть помірне 
порушення носового дихання — привід 
до застосування судинозвужувальних крапель;

• використовувати жарознижувальні засоби 
(парацетамол або ібупрофен) всередину,  
оптимально — в рідкій формі ліків (розчин, 
сироп, суспензія).

Невідкладна допомога вдома

Харчові отруєння виникають, коли отрута потра-
пляє в організм із їжею.

Природа харчових отруєнь досить різноманітна, 
проте можна виділити три групи причин:
• інфекції (найпростіші, бактерії, віруси);

• токсини, що містяться в тваринах 
або рослинах (отруйні гриби, свідомо неїстівне 
або неправильно приготоване м’ясо тварин, 
наприклад, риба, молюски і т. п.) ; 

• отрути, якими оброблені продукти 
або які містяться в продуктах (пестициди, 
нітрати і т. п.) 

Як діяти?
Якщо симптоми з’явилися протягом 
30 хвилин після прийому їжі, але нудоти 
немає — викличте блювоту:

• дайте дитині випити 1-2 склянки води 
або молока, після чого однією рукою міцно 
тримайте дитину, а два пальці другої руки 
введіть якомога глибше у глотку і поворушіть 
ними;

• пальці можна замінити ложкою, якою слід 
натиснути на корінь язика;

• дитину нічим не годуйте;

• дайте дитині активоване вугілля в дозуванні 
1 г/кг ваги;

• при підвищенні температури тіла 
використовуйте жарознижувальні засоби.

Підвищення температури

Не можна:
• розтирати дитину спиртовмісними рідинами 

та оцтом;

• використовувати без прямої вказівки лікаря 
«фізичні методи охолодження» (прикладати 
холодне, опускати дитину в прохолодну ванну, 
загортати в мокрі простирадла тощо).

Харчові отруєння

УВАГА!

Якщо причина підвищення 
температури тіла незрозуміла 
(підвищення температури є, 
а інших симптомів немає), важливо 
переконатися в тому, що немає висипу: 
роздягніть дитину й уважно огляньте 
шкіру при яскравому освітленні.

• напувайте дитину постійно та активно 
відповідно до наступних правил:

• температура напою орієнтовно повинна 
дорівнювати температурі тіла;

• можливу блювоту провокує розтягнення 
шлунка, тому давайте пити часто, але обсяг 
рідини, випитої за одну спробу, повинен бути 
невеликим (кілька ковтків);

• в якості рідини для пиття оптимальні 
розчини для пероральної регідратації; можна 
мінеральну воду, чай, компоти;

• не додавайте цукор у розчини для пиття; 

• якщо дитина відмовляється пити те, 
що ви пропонуєте, давайте те, що вона пити 
згодна, але постарайтеся давати прозорі 
рідини, максимально розводити соки і солодкі 
напої;

УВАГА!

УВАГА!

Перші симптоми харчового отруєння 
в більшості випадків виникають 
протягом 48 годин після вживання 
в їжу непридатних продуктів. 
Як правило, ознаками ураження 
шлунково-кишкового тракту 
є нудота, блювання, пронос, болі 
в животі.

Євген Комаровський 
дитячий лікар, кандидат медичних наук, лікар вищої категорії

Біль у животі 

Де лікуватися — вдома 
чи в лікарні?

Є цілком певний список чинників і умов, за яких 
перебування в стаціонарі вважається доцільним.

Показання до госпіталізації
1. Необхідні хворому лікувальні та діа-

гностичні процедури не можуть бути ви-
конані в домашніх умовах:
• потрібні ін’єкції або крапельниці, показано 

введення серйозних ліків (сироватки, 
гормони);

• слід компенсувати патологічні втрати 
рідини, а напоїти не виходить;

• треба дихати киснем, промивати шлунок, 
видаляти слиз електровідсмоктуванням;

• показане хірургічне втручання (щось треба 
розрізати, розкривати і т. п.);

• незрозумілий діагноз, а обстежувати 
в поліклініці за місцем проживання 
неможливо — немає фахівця чи поліклініки;

• матеріальні можливості не дозволяють 
лікуватися вдома.

2. Відсутні особи, здатні виконати при-
значення лікаря в повному обсязі.

Дитина, як правило, не може лікуватися сама. 
Хтось має процес організувати: напоїти, нагодува-
ти, переодягнути, виміряти температуру тіла, дати 
в потрібний час потрібні ліки. Цей «хтось» може «не 
могти» — бути хворим, нервовим, зайнятим, загу-
ляти, поїхати у відрядження.

3. Характер хвороби такий, що в будь-
яку хвилину може знадобитися надання 
невідкладної допомоги (ймовірне погір-
шення стану) або корекція лікарських 
призначень.

Наприклад:
• коклюш у дитини першого року життя (під 

час кашлю імовірна зупинка дихання); 

• круп (цілком можливе погіршення, особливо 
в нічний час);

• обструктивний бронхіт (розвиток 
бронхоспазму і дихальної недостатності);

• призначено лікування, але стан 
не поліпшується або погіршується;

• минулого разу була така моторошна реакція 
на ліки, що зараз навіть страшно вдома 
починати лікування.

4. Дитина підлягає ізоляції за епіде-
міологічними показниками.

Іншими словами — хвороба дуже заразна: ко-
клюш, дифтерія, ангіна, грип.

Показання до госпіталізації очевидні та об’єк-
тивні, коли дитині дійсно погано. Але часто-густо 
рішення неоднозначне. Його прийняття залежить 
від міри відповідальності, яку готові взяти на себе 
дорослі, котрі є поряд із хворою дитиною.

Як діяти?

Почніть з того, що поцікавтеся, чи давно дити-
на ходила в туалет, і запропонуйте відвідати ще раз. 
Якщо дефекація ускладнена, використовуйте свічки 
з гліцерином. Дійте у відповідності до універсальних 
принципів допомоги при болю:
• спокій (сон), обмеження фізичних навантажень;

• помірні позитивні емоції;

• знеболювальні засоби;

• не годуйте дитину, поки не попросить, хоча 
б протягом 1 години після того, як перестане 
скаржитися на болі в животі.

Будь-який біль не в центрі живота — 
привід для огляду лікарем і підвищеної 
уваги батьків!

У дітей болі в животі в більшості випадків пов’язані 
з підвищеним газоутворенням, спазмом кишечника, 
несвоєчасною дефекацією. Такі болі (прості, безпечні, 
функціональні), як правило, локалізуються в центрі 
живота — дитина показує на область навколо пупка.
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Додаткову інформацію 
про реформи шукайте:
Сайт МОЗ:   moz.gov.ua

МОЗ у фейсбуці:  fb.com/moz.ukr

Урядова гаряча лінія:  15-45


