
Кожен лікарський засіб має 2 назви: 

      торгова марка (під якою цей засіб зареєстрував виробник)

      назва діючої речовини (позначається абревіатурою “МНН”, міжнародна непатенована назва). 

Назву діючої речовини (МНН) можна перевірити в Інтернеті: 

1) У гугл-пошуку знайти інструкцію до лікарського засобу.

2) На сайті Державного реєстру лікарських засобів (http://www.drlz.com.ua/)* у розділі
"Пошук лікарських засобів".

3) На сайті "Є ліки" (https://eliky.in.ua/).

Також обов’язково перевірте форму випуску лікарського засобу та дозування.

* — усі посилання на картинках продубльовані у тексті допису.

перевірте, що саме вам призначили

Приклад: в Україні зареєстровано 20 різних торгових
марок ліків з діючою речовиною “парацетамол”. Щоб
зрозуміти який саме вам призначили препарат, вам
треба знати його МНН.
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з’ясуйте, чи не закуповують ці ліки 
за бюджетні кошти

Ліки для пацієнтів переважно закуповуються трьома способами:

1) Лікарні купують ліки з Національного переліку (Нацперелік) основних лікарських
засобів за отримані з держбюджету кошти.

2) Держава щороку централізовано купує ліки відповідно до переліку лікарських засобів та
медичних виробів (Номенклатура) і доставляє їх до лікарень.

3) Місцеві управління охорони здоров’я і лікарні купують ліки за кошти місцевого бюджету.

Посилання на Нацперелік: https://bit.ly/3zNtvvy .

Посилання на Номенклатуру: https://bit.ly/3Fn1kER (перелік за 2020 рік) і
https://bit.ly/33dkXSP (перелік за 2021 рік).

Місцеві програми закупівель лікарських засобів, на жаль, найважче знайти і вони
зазвичай вже розраховані під конкретних пацієнтів з хронічними захворюваннями. Про
наявність таких програм ви можете дізнатись безпосередньо в Департаменті охорони
здоров'я (ДОЗ) вашої області.
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Зверніть увагу! Лікарські засоби у цих переліках варто шукати за назвою діючої речовини
(див. крок 1).



Якщо ви бачите, що призначені вам ліки входять до Нацпереліку, перевірте наявність
цих ліків у лікарні в списках про публічну інформацію щодо залишків препаратів
(уточніть їх розташування в реєстратурі, зазвичай вони на першому поверсі), або, якщо
немає змоги перевірити на місці, зверніться в обласний департамент охорони здоров’я.

Також можете перевірити наявність ліків у вашій лікарні через сайт “Є ліки”. Якщо не
знайшли на сайті “Є ліки”, подивіться, які саме ліки цьогоріч придбала ваша лікарня на
сайті Prozorro (у цьому вам допоможе інструкція з пошуку: https://bit.ly/3zNAN2o). В обох
випадках варто пробувати пошук за торговою назвою лікарського засобу або за
назвою діючої речовини. Лікарня могла придбати еквівалент призначених вам ліків під
іншою торговою назвою.

Поговоріть з лікарем, чому вам кажуть купувати безоплатні ліки. Якщо лікар відмовляє
вам у їх отриманні або каже про їх відстуність, напишіть заяву на отримання
медпрепаратів. Нехай лікарня офіційно відмовляє вам у наданні ліків. Відповідь на заяву
можна буде використати для написання скарги до Національної служби здоров'я
України та до обласного Департаменту охорони здоров'я. Зразок заяви на отримання
медпрепаратів: https://bit.ly/3FujRPs .

що робити, якщо вам кажуть купувати 
безоплатні ліки, які вже закуплені лікарнею?
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Зверніть увагу! Наказом МОЗ передбачено, що ліки з Нацпереліку повинні бути наявними у лікарнях у будь-який час, у
необхідній кількості та у відповідних лікарських формах для забезпечення належного рівня функціонування у сфері
охорони здоров'я. Ліки з Нацпереліку є першочерговими до закупівлі лікарнями, їх закуповують для лікування хворих
пацієнтів на стаціонарі.



Якщо ви бачите, що призначені вам ліки входять до Номенклатури, перевірте їх
наявність у лікарні в списках про публічну інформацію щодо залишків препаратів
(уточніть їх розташування в реєстратурі, зазвичай вони на першому поверсі), або, якщо
немає змоги перевірити на місці, зверніться в обласний департамент охорони здоров’я.

Також перевірити наявність можна через сайт “Є ліки” або через корисні ресурси
держпідприємства “Медичні закупівлі України”, яке проводить державні
централізовані закупівлі ліків: чат-бот у telegram (https://t.me/medpro_ukraine_bot), а
також детальна аналітична панель (https://bi.medzakupivli.com/).

На додачу корисною буде інструкція, як користуватися чат-ботом держпідприємства:
https://medzakupivli.com/uk/patsiientam/telegram-bot (або https://bit.ly/3Gp3Dsh).

Там ви знайдете інформацію про всі закупівлі держпідприємства, поставки ліків та
залишки на складах лікарень.

Поговоріть з лікарем, чому вам кажуть купувати безоплатні ліки. Якщо лікар відмовляє
вам у їх отриманні або каже про їх відстуність, напишіть заяву на отримання
медпрепаратів. Нехай лікарня офіційно відмовляє вам у наданні ліків. Відповідь на заяву
можна буде використати для написання скарги до Міністерства охорони здоров'я
України та до обласного Департаменту охорони здоров'я. Зразок заяви на отримання
медпрепаратів: https://bit.ly/3FujRPs .

що робити, якщо вам кажуть купувати 
безоплатні ліки, які вже закуплені державою?
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1. Перевірте, що саме вам призначили

Зверніться в Національну службу здоров’я України (НСЗУ). 

НСЗУ — це орган, який виплачує лікарням кошти за надані медичні послуги, а також
моніторить якість надання цих послуг. 

Звернутися до НСЗУ можна:

1) Через електронну форму звернень на сайті: https://bit.ly/3zUhcgO.

2) Відправити паперового листа за адресою: 04073, м. Київ, пр-т Степана Бандери, 19.

3) Зателефонувати до інформаційно-довідкової служби НСЗУ на номер 16-77. 

Або ви можете звернутися на лінію підтримки "Номер здоров'я". 

"Номер здоров'я" — гаряча лінія благодійного фонду "Пацієнти України", яка допомагає
пацієнтам дізнатися про свої права на безоплатні послуги та ліки та порадить вам що
робити у ситуаціях, коли з вас вимагають за них кошти. 

Звернутись до лінії підтримки "Номер здоров'я" можна:

1) Через електронну адресу: info@eliky.in.ua.

2) Написати на Viber за номером (096) 2-888-003.

3) Зателефонувати за номерами (096) 2-888-003 або (095) 2-888-005 (працюють по буднях з
10:00 до 16:00).
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що робити, якщо вам відмовляють у доступі до
закуплених за бюджетні кошти ліків?

https://goo.gl/maps/vARnschN7ZBvUbva6

