ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Друге пленарне засідання вісімнадцятої сесії сьомого скликання

РІШЕННЯ
22 грудня 2017 року

№ 596

Про затвердження Порядку пільгового забезпечення препаратами інсуліну хворих
на цукровий діабет у 2018 році

Керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні»,
ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Порядок пільгового забезпечення препаратами інсуліну хворих
на цукровий діабет у 2018 році (додаток на 2 аркушах).
2. Організацію виконання рішення покласти на Департамент охорони здоров'я
облдержадміністрації, контроль за його виконанням – на постійну комісію обласної
ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення.

ГОЛОВА
ОБЛАСНОЇ РАДИ

О.Ю. БІЛЕНЬКИЙ

Додаток
до рішення другого пленарного
засідання вісімнадцятої сесії
обласної ради сьомого скликання
від 22 грудня 2017 року
Порядок
пільгового забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет
у 2018 році
Порядок забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет у
2018 році визначається згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від17 серпня 1998 р. № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового
відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного
лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань»,
постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2014 р. № 73 «Питання
реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін
на препарати інсуліну» (зі змінами).
І. Порядок відпуску препаратів інсуліну у разі амбулаторного лікування
1. Хворі на цукровий діабет у разі амбулаторного лікування
забезпечуються інсулінами (далі – лікарські засоби) в межах затверджених
кошторисних призначень місцевому/обласному бюджету для лікування хворих
на цукровий діабет /КПКВК МБ 0712144 «Централізовані заходи з лікування
хворих на цукровий та нецукровий діабет»/ на 2018 рік.
2. В
межах
загального
обсягу
затверджених
асигнувань
місцевого/обласного бюджету за КПКВК МБ 0712144 «Централізовані заходи з
лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» головним розпорядником
(Департаментом
охорони
здоров’я
облдержадміністрації)
разом
з
розпорядником
(Полтавською
обласною
клінічною
лікарнею
ім. М.В. Скліфосовського) визначаються обсяги асигнувань для міст та районів
області в залежності від кількості хворих за місцем диспансерного обліку.
3. Лікарські засоби відпускаються хворим на цукровий діабет, у разі
амбулаторного лікування, за рецептами лікарів закладів охорони здоров’я, за
місцем диспансерного обліку. Рецепти на лікарські засоби виписуються
хворому на цукровий діабет за наявності відповідних показів з обов’язковим
записом про призначення лікарських засобів в медичній документації (медична
карта амбулаторного хворого та ін.). Хворі на цукровий діабет отримують
лікарські засоби за рецептами лікаря в аптеках Полтавського обласного
комунального підприємства «Полтавафарм», яке має в своєму підпорядкуванні
аптечні заклади – філії, розташовані в кожному районі (Центральна районна
аптека) та містах Полтавської області, а також має достатній матеріальний
ресурс для належного забезпечення хворих необхідними лікарськими засобами
за місцем диспансерного обліку.

ІІ. Порядок відшкодування вартості відпущених аптеками лікарських
засобів за рецептами лікарів
1.
Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації разом з
Полтавською обласною клінічною лікарнею ім. М.В. Скліфосовського,
лікувально-профілактичними закладами області визначають річну та помісячну
потребу в лікарських засобах, що відпускаються на пільгових умовах за
рецептами у разі амбулаторного лікування хворих на цукровий діабет за місцем
диспансерного обліку, а також у коштах для їх оплати.
2.
На підставі визначених обсягів Полтавська обласна лікарня
ім. М.В. Скліфосовського укладає договір з Полтавським обласним
комунальним підприємством «Полтавафарм», яке має в своєму
підпорядкуванні аптечні заклади – філії, розташовані в кожному районі
(Центральна районна аптека) та містах Полтавської області, про відпуск
лікарських засобів за рецептами у разі амбулаторного лікування хворих на
цукровий діабет за місцем диспансерного обліку, передбачаючи його постійну
наявність в аптечній мережі та єдину ціну на той чи інший вид інсуліну по всій
області.
3.
Відшкодування вартості лікарських засобів, відпущених на
пільгових умовах за рецептами лікарів, у разі амбулаторного лікування хворих
на цукровий діабет за місцем диспансерного обліку проводиться у відповідності
до умов договору між Полтавською обласною клінічною лікарнею
ім. М.В. Скліфосовського та Полтавським обласним комунальним
підприємством «Полтавафарм», та в межах помісячного плану асигнувань,
затверджених у кошторисі за КПКВК МБ 0712144 «Централізовані заходи з
лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет», але не рідше ніж один раз
на місяць.

Виконуючий обов'язки директора
Департаменту охорони здоров'я
облдержадміністрації

Ю.В. Курилко

