
  

Держава гарантує пацієнтам з
цукровим діабетом доступ до базового
   лікування інсулінами безоплатно. 

м. Київ, проспект Степана Бандери, 19, 04073

Перелік аптек, в яких можливо отримати інсулін за е-рецептом, 
можна дізнатись у контакт-центрі НСЗУ за номером   
або на сайті nszu.gov.ua в розділі Інсуліни.  

Детальніше про маршрут пацієнтів до 
інсуліну та перелік безоплатних послуг 
для пацієнтів із цукровим діабетом у 
програмі медичних гарантій - на сайті  
nszu.gov.ua в розділі Інсуліни. nszu.gov.ua
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4Базове лікування – це можливість для 
пацієнтів, які потребують інсулінотерапії,  

отримати необхідну форму    
препаратів інсуліну, згідно категорії     

та стану пацієнта – безоплатно.     

За е-рецептом пацієнт отримує інсулін 
або безоплатно, або з невеликою 

доплатою відповідно до категоризації 
відшкодування, яку можна знайти 

на сайті nszu.gov.ua. 

Базове лікування, 
   призначене лікарем, 
     не потребує доплати. 

ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПАЦІЄНТУ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ ПРО 
ДОСТУП ДО БЕЗОПЛАТНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА ІНСУЛІНУ?

ХТО ВИПИСУЄ 
ПАЦІЄНТУ Е-РЕЦЕПТ 

НА ІНСУЛІН? 

БЕЗОПЛАТНА  
МЕДИЧНА  

ДОПОМОГА 

Перший електронний рецепт 
зміненої форми, виду, дозування 
тощо виписує ендокринолог і виз-
начає тривалість плану лікування.

На амбулаторному рівні всі призначені ендокринологом або сімейним 
лікарем аналізи, за умови наявності е-направлення, безоплатні. В 
тому числі і - на глікований гемоглобін. Частота проведення або здачі 
аналізу на глікований гемоглобін визначається ендокринологом або 
сімейним лікарем для кожного пацієнта індивідуально. 

При закінченні кількості 
інсуліну в плані лікування 
сімейний лікар направляє 
пацієнта до ендокринолога для 
коригування або створення 
нового плану лікування.

Ендокринолог може направити пацієнта в стаціонар: дітей - обов’яз-
ково, дорослих - за необхідністю. Для госпіталізації необхідне елек-
тронне направлення. 

Сімейний лікар може виписати 
е-рецепт за вже встановленим 
ендокринологом планом 
лікування, але не може змінити 
призначення ендокринолога. 

До кого звертатись за повторним 
рецептом - до сімейного лікаря 
чи ендокринолога пацієнт 
обирає самостійно.

Під час лікування в стаціонарі всі аналізи, обстеження та ліки для 
підбору препаратів інсуліну - безоплатні для пацієнта. 

Ендокринолог стаціонару не виписує е-рецепт на інсулін. Після випис-
ки зі стаціонару, пацієнт звертається до ендокринолога у поліклініці 
для отримання е-рецепту на препарат інсуліну відповідно до виписки 
стаціонару.

У випадку різкого погіршення стану, нудоти, блювоти, запаху ацето-
ну тощо - необхідно терміново викликати швидку за номером 103 
або звертатись у лікарню у невідкладному стані. 

Пацієнту не можуть відмовити у наданні безоплатної медичної 
допомоги через відсутність направлення.

При ургентній госпіталізації в стаціонар пацієнт отримує всю необ-
хідну медичну допомогу безоплатно. 

Доплати за форму 
 чи тип інсуліну 
  передбачені лише 
за бажанням 
пацієнта. 
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7Маєте питання - телефонуйте до 

контакт-центру НСЗУ за номером  
16-77, або перевірте інформацію на 
сайті nszu.gov.ua в розділі Інсуліни.


