
Які пільги мають учасники бойових дій у сфері медичного
обслуговування?

До Роздільнянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги все
частіше звертаються учасники бойових дій з питаннями, що стосуються медичного обслуговування.

Учасники бойових дій надаються такі пільги:

1)           безоплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів
медичного призначення за рецептами лікарів. Для того щоб придбати безкоштовні чи пільгові ліки
потрібно:

мати РЕЦЕПТ лікаря;
 проконтролювати, щоб на рецепті обов’язково був ПІДПИС ЛІКАРЯ та його особиста
ПЕЧАТКА,тільки тоді він має силу;
 попросити лікаря вказати в рецепті МІЖНАРОДНІ НЕПАТЕНТОВАНІ НАЗВИ ліків. Це необхідно
для того, щоб Ви могли подивитись, чи є вони у Переліку лікарських засобів та щоб провізор у
аптеці міг зробити заміну на аналогічний препарат, тільки іншого виробника (у випадку, якщо
необхідного Вам препарату немає);
 запитати у лікаря АДРЕСУ ДЕРЖАВНОЇ АПТЕКИ, де Ви можете отримати безкоштовні ліки (до
кожної лікарні прикріплена своя державна аптека).

2) першочергове безоплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів);

3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості
самостійного санаторно-курортного лікування;

4) користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміні місця роботи
поліклінікою та госпіталем, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;

5) щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів;

6) першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова
госпіталізація;

7) виплата допомоги з тимчасової непрацездатності в розмірі 100% середньої заробітної плати
незалежно від стажу роботи.

Безпосередньо перелік пільг, що передбачені для учасників бойових дій передбачений у ст. 12 ЗУ
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Для отримання правових консультацій звертайтеся до Роздільнянського місцевого центру з надання
вторинної правової допомоги за адресою: м. Роздільна, вул. Привокзальна, 10-А.

Телефони: (04853) 5 03 66, (04853) 5 04 43

Наші відділи:

- Захарівське бюро правової допомоги: смт. Захарівка, вул. Першого Травня, 49. Тел. (04860) 9 44 30

- Іванівське бюро правової допомоги: смт. Іванівка, вул. Центральна, 93. Тел. (04854) 2 00 55

- Великомихайлівське бюро правової допомоги: смт. Велика Михайлівка, вул. Пушкіна, 2-Б. Тел.
(04859) 4 03 00


