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БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ АПТЕЧНИХ ПОСЛУГ З ALBERTA BLUE CROSS® 
( A BULLETIN FOR PHARMACY SERVICE PROVIDERS FROM ALBERTA BLUE CROSS®) 

Тимчасове медичне обслуговування евакуйованих 
українців. Програма Пільг  
(Ukrainian Evacuee Temporary Health Benefits Program) 
Евакуйовані з України, що прибувають в Альберту 24 лютого 2022 року або пізніше (ті, хто евакуювався з України або 
не може повернутися в Україну), будуть покриті програмою тимчасових медичних пільг для евакуйованих з України 
(UETHBP). 

Ця програма надасть тимчасове покриття українським евакуйованим, які не мають права на реєстрацію та страхування 
відповідно до плану медичного страхування Альберти (AHCIP) і плану лікарняних допомог або інші пільги громадської 
охорони здоров'я, оскільки вони не вважаються резидентами або вважаються резидентами, як визначено в Законі Про 
медичне страхування Альберти. У найближчі тижні евакуйовані будуть зараховані на отримання допомоги, передбаченої
додатковими планами допомоги з охорони здоров'я дорослих в Альберті (AAHB), або допомоги з охорони здоров'я дітей 
в Альберті (ACHB). 

Alberta Health просить вас забезпечити підтримку в наданні аптечних послуг евакуйованим українцям, у яких немає 
особистого медичного номера (PHN), історії хвороби або активного медичного страхування. Евакуйовані можуть 
звернутися за аптечними послугами до того, як їх буде зараховано в UETHBP, отримають PHN або отримають активне 
Медичне страхування. 

ВИДАЧА МЕДИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ЕВАКУЙОВАНИХ 
(DISPENSING FOR EVACUEES) 
Якщо евакуйований громадянин України звертається до вашої аптеки з чинним рецептом, будь ласка, виконайте 
наступні дії: 

 • Підтвердьте, що рецепт є регулярною пільгою у списку пільг з лікарських засобів Альберти (ADBL) або доповненням 
до пільгових лікарських засобів соціальних служб (HSDBS) в категорії AAHB або ACHB: ab.bluecross.ca/dbl/idbl 
mainl.php . 

• Видайте ліки відповідно до звичайних процедур аптеки і збережіть квитанцію. 

• Оскільки страхове покриття медичних посібників не діє, не вимагайте оплати від евакуйованого. 

o Покриття в рамках AAHHB або ACHB буде полегшено і доступно в найближчі дні для активного виставлення 
рахунків. 

• Тим часом аптекам буде відшкодовано вартість ліків, виданих евакуйованій особі. Процес відшкодування 
знаходиться в стадії розробки. 

o Примітка: відшкодування буде надаватися тільки за лікарські засоби, знайдені в рамках ADBL і / або HSDBS, і 
буде відповідати правилам видачі або частотам додаткових планів AAHB або ACHB. 

продовження на наступній сторінці 
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АПТЕЧНІ ПОСЛУГИ  
(PHARMACY SERVICES) 
 
• Якщо евакуйований громадянин України звертається до вашої аптеки без діючого рецепту, фармацевт, якому 

надано додаткові повноваження щодо призначення ліків, може призначити медикаментозну терапію, залежно від 
обставин, та/або керувати поточною медикаментозною терапією, або використовувати призначення ліків в 
екстрених випадках, залежно від обставин. 

• Аптекам буде відшкодовано вартість надання клінічних послуг відповідно до наказу Міністерства про план 
компенсації аптечних послуг. Відшкодуванню підлягають тільки клінічні послуги, перераховані вище. Процес 
відшкодування знаходиться в стадії розробки. 

• Введення вакцин проти COVID-19, грипу та будь-яких інших вакцин буде підтримуватися виключно Службами 
охорони Alberta Health. 

Alberta Health очікує, що обмежене число евакуйованих з України потребуватимуть аптечних послуг, і поточний 
процес, описаний в цьому посібнику, буде короткостроковим рішенням. 

Якщо аптека надає аптечні послуги евакуйованому, будь ласка, переконайтеся, що у вас є найбільш відповідна або 
актуальна контактна інформація, оскільки вашій аптечній команді може знадобитися зв'язатися з евакуйованим, як 
тільки буде встановлений процес відшкодування. 

 
 
Для отримання допомоги із запитами про допомогу або претензії, будь ласка, 
зв'яжіться з представником контакт-центру зі зв'язків з постачальниками аптечних 
послуг Альберти Blue Cross за телефоном  
 
780-498-8370 (Едмонтон і область)  
403-294-4041 (Калгарі і область)  
1-800-361-9632 (дзвінок безкоштовний) 
ФАКС 780-498-8406 (Едмонтон і його околиці) 
ФАКС 1-877-305-9911 (дзвінок безкоштовний) 

 

 
Alberta Blue Cross пропонує онлайн-доступ до поточних 
пільг в аптеках і додаткової інформації про заявки, щоб 
допомогти з подачею ваших прямих заявок на ліки. 
Відвідайте ab.bluecross.ca/providers/pharmacy-home.php 

 

® * Символ і назва Blue Cross є зареєстрованими знаками Канадської асоціації планів Blue Cross, асоціації незалежних планів Blue Cross. Ліцензія ABC Benefits Corporation для 
використання в рамках Alberta Blue Cross Plan. ® + + Blue Shield є зареєстрованою торговою маркою Асоціації Blue Cross Blue Shield. ABC 82320.1020 2022/ 

 
 


