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Ця публікація  підготовлена за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), 
наданої від імені народу Сполучених Штатів Америки за підтримки Програми Уряду Великої 
Британії «Good Governance Fund», наданої від імені народу Великої Британії. Відповідальність 
за зміст публікації,  який необов'язково відображає погляди USAID, Уряду Сполучених 
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на безоплатне отримання медичних послуг в межах Програми медичних гарантій

Пацієнт проходить 
лікування безоплатно

НСЗУ сплачує за надану 
медичну допомогу

Медичні послуги надаються пацієнту 
безоплатно в амбулаторних 
та стаціонарних умовах  на підставі 
електронного направлення. 

Сімейний лікар дає ел.направлення 
до онколога  →  Онколог дає направлення 
на лікування та обстеження.

Більше інформації про онкологічні 
захворювання, лікування, права пацієнтів, 
ви можете дізнатися на інформаційних 
ресурсах ГО «Афіна. Жінки проти раку» 

офіційній фейсбук-сторінці




у закритій фейсбук-групі взаємопідтримки 
та взаємодопомоги онкопацієнтів

на сайті 

YouTube - каналі 

Безоплатні медичні послуги 
в межах пакетів ПМГ для 
лікування онкологічних 
захворювань

G Лабораторні дослідження

 ◆ загальний аналіз крові (з формулою) 
 ◆ біохімічний аналіз крові 
 ◆ онкомаркери 
 ◆ загальний аналіз сечі
 ◆ дослідження спинномозкової рідини
 ◆ гістологічне, імуногістохімічне 

дослідження
 ◆ цитологічне дослідження 
 ◆ молекулярно-генетичні дослідження
 ◆ бактеріологічні
 ◆ інші досл-ня згідно потреб пацієнта 

G Інструментальні дослідження

 ◆ МРТ (з контрастом) 
 ◆ рентгенографія
 ◆ мамографія
 ◆ КТ (з контрастом) 
 ◆ УЗД
 ◆ колоноскопія
 ◆ езофагогастродуоденоскопія
 ◆ бронхоскопія
 ◆ сцинтиграфія (з контрастом) 
 ◆ інші обстеження 

відповідно до потреб пацієнта 

G Лікарські засоби

 ◆ ліки, що закуповуються 
централізовано та за 
кошти місцевого бюджету 
(хіміопрепарати)

 ◆ ліки, які входять до 
Національного переліку 
(в тому числі препарати 
супроводу)

 + госпіталізація
 + консультації лікарів
 + операції (в тому числі 

необхідні ліки, витратні 
матеріали та анестезія)

 + променева терапія
 + знеболення на всіх етапах 

діагностики та лікування
 + харчування
 + перебування в стаціонарі
 + психологічна підтримка

Де перевірити наявність ліків

Перевірити чи входять ліки до Нацпереліку можна, завантаживши 
додаток «Ліки Контроль», або на сайті www.natsperelik.com.ua 

Якщо вам пропонують самостійно придбати медичний 
препарат, який є в наявності в медичному закладі, 
або сплатити за медичну послугу, яка входить до 
гарантовано безоплатного пакету послуг:

1. напишіть звернення на ім’я головного лікаря 
медзакладуз вимогою надати їх вам безоплатно

2. копію звернення відправте в департамент охорони 
здоров’я (ДОЗ) та до НСЗУ

Інформаційно-довідкова служба НСЗУ — 1677

Гаряча лінія МОЗ — 0 (800) 505-201
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Сайт онкоцентру

Інформаційні стенди 
в онкоцентрі)

Чат-бот «Медичні 
закупівлі України»

Сайт 
«Є ліки»


