
Інформація  
про виконання Урядової Програми «Доступні ліки»  

по КЗ «Лиманський ЦПМСД ім.М.І.Лядукіна»  
станом на 19.05.2017 

 На території Лиманської територіальної об’єднаної громади продовжується 
робота по виконанню Урядової Програми «Доступні ліки».  
 Згідно Програми сімейні лікарі 12 амбулаторій Центру здійснюють виписку 
рецептів для безкоштовного або пільгового забезпечення хворих, що страждають 
на серцеві-судинні, цукровий діабет П типу,  бронхіальну астму. 
 За звітний період виписано 3282 рецепти з них надійшло до аптек 1798 
рецептів – 54,8%, у тому числі: 

 Серцево-судинні захворювання – 3107 рецепти – 94,6%; 
 Бронхіальна астма – 110 рецепти – 3,4%; 
 Цукровий діабет П типу – 66 рецепти - 2%. 

Незначний відсоток рецептів виписаних для хворих на бронхіальну астму і 
цукровий діабет П типу пов’язано з тим, що більшість хворих одержують 
медикаменти безкоштовно за пільговими рецептами, щодо Програми перелік 
медикаментів незначний і в наявності в аптеках частіше медикаменти для 
здійснення часткового відшкодування. 

Відпуск медикаментів продовжують здійснювати: 
  «ГАЛЕНИКА»: 

      аптечний пункт за адресою вул. Незалежності, 64-А – поряд з Центром; 
 «РОСТОК»:    

мікрорайон «Південний»                                                                                                                             
     Аптека №1 вул. Івана Лейко, 20 (поряд з магазином    «1000») 

Аптека №3 вул. Привокзальна, 19-Д/2 (торговий комплекс «Арбат»),  
Аптечний пункт №1 і №2  вул.Гасієва, 36а;  
мікрорайон «Північний» 
Аптека №2 вул. Колгоспна, 1(район ринку) ,  
Аптечний пункт №3   вул. Незалежності, 64 (поряд з кабінетом окуліста 

ЦРЛ). 
Аптека №4 вул. Пушкіна, 1/6 (Торговий комплекс «Арбат»),  
Сума затверджених коштів для забезпечення лікарськими засобами окремих 

захворювань згідно Урядової Програми «Доступні ліки» по КЗ «Лиманський 
ЦПМСД ім.М.І.Лядукіна»  до кінця 2017 року складає 541,8тис.грн.  
 Сума видатків на місяць складає – 60,2тис.грн.,  тому числі по аптекам 
«Галеника» - 30,1тис.грн., «Росток» - 30,1тис.грн. 
 Станом на 15.05.2017 відпущено медикаментів всього на суму 48,1тис.грн.  – 
80% від запланованої суми на відшкодування на місяць (відпуск медикаментів 
розпочато з 12.04.2017 року аптекою «Галеника» і 03.05.2017 року аптечними 
пунктами аптеки «Росток»).  

Має місто недостатня кількість медикаментів, відпущених за рецептами на 
відшкодування. Це пов’язано з недостатньою кількістю медикаментів  згідно 
реєстру Програми, які надходять до аптек. Строк дії рецепту – 1 місяць, в зв’язку з 
чим можливо звертатись до аптек для забезпечення медикаментів не одноразово 
протягом місяця.  

 
Головний лікар       Ю.М.Чалий 


