


Реімбурсація лікарських засобів через НСЗУ 

(урядова програма «Доступні ліки») з 

01.04.2019

Пілотування спеціалізованої медичної 

допомоги 

в лікарнях Полтавської області з 01.04.2019

2020

ПРОГРАМА МЕДИЧНИХ 

ГАРАНТІЙ 

у повному обсязі для усіх

рівнів медичної допомоги з

01.04.2020

Реформа «первинки» – декларації про 

вибір лікаря в ЕСОЗ (сімейні лікарі, 

педіатри, терапевти) з 01.04.2018

Початок збільшеного фінансування від 

НСЗУ 

з 01.07.2018 

2019

2018

МАСТЕР-ПЛАН ТРАНСФОРМАЦІЇ 2018-2021

nszu.gov.ua

ПМГ

2021

ПРОГРАМА МЕДИЧНИХ 

ГАРАНТІЙ 

для високоспеціалізованої 

допомоги 2021

ПМГ



РЕЗУЛЬТАТИ КОНТРАКТУВАННЯ ПЕРВИННОЇ ЛАНКИ*

*Станом на 18.05.2020 р.

За січень-

квітень

виплачено

5,86 млрд 

грн
*Дані станом на 18.05.2020 р.

29,883 млн 
Підписано декларацій в законтрактованных закладах

Закладів підписали 

договір з НСЗУ

1569 

Комунальна 

1079
Закладів за формою власності

ФОП

308
Закладів за формою власності

Приватна (без ФОП)

182
Закладів за формою власності



РЕЗУЛЬТАТИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПРОГРАМИ РЕІМБУРСАЦІЇ 
«ДОСТУПНІ ЛІКИ»*

*Станом на 18.05.2020 р.

За квітень-

травень

виплачено

339,3 млн 

грн
*Дані станом на 18.05.2020 р.

2,16 млн 
Українців користуються програмою “Доступні ліки”

Аптечних закладів 

підписали договір 

з НСЗУ

1120

Пунктів видачі ліків 

8147

Комунальна 

135
Закладів за формою власності

ФОП

357
Закладів за формою власності

Приватна (без ФОП)

625
Закладів за формою власності

За січень-травень 

виписано 

5,44 млн

електронних 

рецептів

Погашено 84%



УКЛАДЕНІ ДОГОВОРИ ПРО МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ З 
ЗАКЛАДМИ СМД*

*Станом на 18.05.2020 р.

За січень-

травень

виплачено

9 млрд 

грн

*Дані станом на 18.05.2020 р.

Спеціалізованих 

закладів 

підписали 

договір з НСЗУ

1653   

КНП 

1628

ЕМД

25

Приватні 

65

970 закладів за ПМГ 

отримає фінансування

більше, ніж за субвенцією

минулого року 

на 15,5 млрд грн

 Всі онкологічні лікарні (31 заклад на 2 млрд грн або на 

70%);

 Всі перинатальні центри, які уклали договір з НСЗУ 

 (22 заклади на 3,2 млрд грн);

 Майже всі пологові будинки (45 з 46 на 912 млн грн)

 13 обласних дитячих багатопрофільних лікарень з 26 

 22 обласні багатопрофільні лікарні з 29 на 6,2 млрд грн



ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ У 2020 

*Дані станом на 18.05.2020 р.

5
пріоритетних

напрямків у 2020 

році

1. Лікування гострого

мозкового інсульту

2. Лікування гострого

інфаркту міокарда

3. Допомога при 

пологах

4. Допомога у складних

неонатальних

випадках

5. Інструментальні

обстеження для 

ранньої діагностики

онкологічних

захворювань

Надано допомогу за квітень:

4 916 пацієнтам з інсультом

1 549 пацієнтам з інфарктом

8 600 пацієнтам проведено    

ендоскопічні дослідження

4 891 пацієнтці зробили

мамографію

Виплачено

у квітні понад

128 млн грн



ФІНАНСУВАННЯ В УМОВАХ COVID-19

*Дані станом на 18.05.2020 р.

4
додаткових пакети

до Програми

медичних гарантій

Укладено договори зі

всіма 25 центрами 

екстреної медичної

допомоги

Виплачено

у квітні понад

124 млн грн

Тариф покриває:

 доплату на з/п 

 ліки і медичні

вироби для 

пацієнта



ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

*Дані станом на 16.05.2020 р.

З 1 квітня 2020 року

3,7 млн
електронних медичних

записів в системі Для

3 млн
пацієнтів

Виписано

326 тис 
направлень, 

64 тис 
з яких вже погашено



НАВЧАЄМО ПРАЦЮВАТИ В НОВИХ УМОВАХ

Академія НСЗУ  
ePlatform

ПРОГРАМИ

ОНЛАЙН НАВЧАННЯ



СЛІДКУЙТЕ ЗА ІНФО НА САЙТІ   

nszu.gov.ua  
об'єми послуг 

вартість 

фінансування 

контрактування

nszu.gov.ua

nszu.ukr

info@nszu.gov.ua

м. Київ, проспект Степана Бандери, 19, 04073

NSZU Ukraine


