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Керівникам аптечних закладів 
Щодо відпуску лікарських засобів,  

які підлягають реімбурсації 

 

У зв’язку з численними зверненнями від громадян щодо проблем з відпуском 

лікарських засобів, які підлягають реімбурсації, Міністерство охорони здоров’я 

України направляє наступні роз’яснення. 

Міністерством охорони здоров’я України було затверджено наказ 

Міністерства охорони здоров’я України від 28 лютого 2022 року № 388 “Щодо 

забезпечення функціонування галузі охорони здоров’я”, яким, зокрема,  

врегульовано на період введення воєнного стану питання виписування та 

погашення рецептів на лікарські засоби, які підлягають реімбурсації, а саме:  

- у разі відсутності технічної можливості надавача медичних послуг 

виписувати рецепти через електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ), він може 

виписати рецепт на рецептурному бланку; 

- у разі відсутності технічної можливості реєстрації в ЕСОЗ факту відпуску 

лікарських засобів аптека може здійснювати відпуск за електронним рецептом з 

фіксацією номеру рецепта у паперовій формі та подальшим включенням до 

зведеного звіту, який подається до Національної служби здоровʼя України 1-го та 

14-го числа кожного місяця; 

- у разі наявності у пацієнта паперового рецепта, аптека може здійснювати 

відпуск відповідно до Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного 

призначення з аптек та їх структурних підрозділів з обліком рецепта у паперовій 

формі та подальшим включенням до зведеного звіту, який подається до 

Національної служби здоровʼя України 1-го та 14-го числа кожного місяця. 

Звертаємо вашу увагу, що врегульований наказом механізм більш 

розширений ніж рекомендації надані листом Міністерства охорони здоров’я 

України від 24.02.2022 року за № 28/5373/2-22 (додається) в частині можливості 

виписувати рецепти на лікарські засоби без залежності від факту подання 

пацієнтом декларації про вибір лікаря первинної медичної допомоги. 
Бережіть себе та своїх рідних! Україна переможе! 

 

Заступник Міністра з питань  

цифрового розвитку, цифрових  

трансформацій і цифровізації                           Марія КАРЧЕВИЧ  
Наталія Чикаленко 253 33 31 

$`5ABB0|

RPTVWv¢®¡¤¡¤¡¤¡¯ 


