Перелік аптечних закладів, які обслуговують пільгові категорії населення
Перелік аптечних закладів, які обслуговують пільгові категорії населення
Відповідальна
Аптека/Апт.Пункт Місце знаходження
Телефон
Категорія
особа
Зарецькам.Житомир, майдан
47-07-03;
Аптека №2
Ковальчук Наталя
ЧАЕС (Корольовський р-н)
С.П. Корольова, 5
47-25-08
Михайлівна
По безоплатним рецептам КУ «ЦМЛ № 1»: Хворим на тяжкі
захворювання шкіри, системний вовчак, пухирчатку,
сифіліс;
КУ
“ЦДМЛ”:
дітям
віком
до
3
х
років;
- дітям віком від 3 - х років до 6 років 50 % вартості ліків;
м.Житомир,
вул.
дітям
інвалідам
віком
до
16
років;
Музиченко Ольга 34-14-11;
34- Аптека №3
Велика
дітям
віком
до
18
років,
які
страждають
на
захворювання,
Ігорівна
35-52
Бердичівська,47
котрі зазначені в додатку 2 постанови КМУ від 17.08.98 №
1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового
відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі
амбулаторного лікування окремих груп населення та за
певними категоріями захворювань»
ЧАЕС(Богунський р-н)

Аптека № 9

м.Житомир,
вул.
Українки,14

42-66Бондар
Марина
Лесі
62;
Олександрівна
03-20

КУ
«
ЦМЛ
№
1»
та
КУ
«ЦМЛ
№
2»:
- Інвалідам l i ll груп внаслідок трудового каліцтва,
професійного або загального захворювання, інвалідам з
дитинства l i ll групи, особам, реабілітованим відповідно до
25Закону України « Про реабілітацію жертв політичних
репресій на Україні», які стали інвалідами внаслідок
репресій або є пенсіонерами,особам, нагородженим знаком
« Почесний донор СРСР» відповідно до Закону України « Про
донорство крові та її компонентів»;

Аптека № 202

м.Житомир,
вул.
Морковіна Ольга
Велика
34-04-37
Стефанівна
Бердичівска, 70

м.Житомир,
вул.
Аптечний пункт № 1
Яценко
Марія
Велика
34-69-50
Аптеки № 202
Володимирівна
Бердичівска, 70

Аптечний пункт № 1 м.Житомир,
вул. Євстіфеєва Оксана
42-66-46
Аптеки № 9
Лесі Українки, 16 Володимирівна

КУ
«ЦМЛ
№
1”
та
КУ
«ЦМЛ
№
2»:
- хворим на психічні захворювання / інвалідам l та ll груп, а
також хворим, які працюють в лікувально-виробничих
майстернях психоневрологічних і психіатричних закладів/;
хворим на шизофренію, епілепсію, хворобу Паркінсона та
особам, зазначених в додатку 1 і 2 постанови КМУ від
17.08.98 № 1303, які потребують лікування препаратами
групи наркотичних і психотропних засобів та препаратом
трамадол;
КУ « ЦМЛ № 1»: - особам, яким передбачено безоплатний
пільговий відпуск лікарських засобів згідно із Законом
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту», особам, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною відповідно до Закону України «Про основні
засади соціального захисту ветеранів праці та інших
громадян похилого віку в Україні»; а також почесним
громадянам міста Житомира, пенсіонерам з числа
колгоспників, робітників, службовців, які одержують пенсію
за віком, по інвалідності та у разі втрати годувальника в
мінімальних розмірах / за винятком осіб, які одержують
пенсію на дітей у разі втрати годувальника;
- хворим на бронхіальну астму, онкологічні та гематологічні
захворювання, ревматизм, ревматоїдний артрит, стан після
операції протезування клапанів та інші захворювання згідно
Додатку 2 до постанови КМУ від17.08.1998 р. №1303, крім тих,
що зазначені в підпунктах 1.2., 1.3.,1.4.,1.5.
КУ
«ЦМЛ
№
2»:
- хворим на бронхіальну астму, онкологічні та гематологічні
захворювання, ревматизм, ревматоїдний артрит, стан після
операції протезування клапанів та інші захворювання згідно
Додатку 2 до постанови КМУ від17.08.1998 р. №1303, крім тих,
що зазначені в підпунктах 1.2., 1.3.,1.4.,1.5.

КУ «ЦМЛ № 2»:

Аптечний пункт № 3 м.Житомир, майдан Горин
Аптеки № 9
Визволення, 1
Валеріївна

Ірина

25-33-21

- особам, яким передбачено безоплатний пільговий відпуск
лікарських засобів згідно із Законом України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які
мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною
відповідно до Закону України «Про основні засади
соціального захисту ветеранів праці та інших громадян
похилого віку в Україні»; а також почесним громадянам
міста Житомира, пенсіонерам з числа колгоспників,
робітників, службовців, які одержують пенсію за віком, по
інвалідності та у разі втрати годувальника в мінімальних
розмірах / за винятком осіб, які одержують пенсію на дітей у
разі
втрати
годувальника.

