
                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

7 сесія 8 скликання  

5 березня 2021 року                                                                                    № 190 

 

Про затвердження Програми відшкодування 

безоплатного забезпечення лікарськими засобами  

за рецептами лікарів, у разі амбулаторного лікування 

осіб, постраждалих  внаслідок Чорнобильської    

катастрофи на 2021рік 

 

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи», постанови Кабінету Міністрів України від 

17.08.1998р. №1303 «Про впорядкування  безоплатного та пільгового відпуску 

лікарських засобів за рецептами окремих груп населення та за певними 

категоріями захворювань», постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.08 

№955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби 

медичного призначення», Порядку  використання субвенції з обласного 

бюджету на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого рішенням обласної ради 

від 24.12.2020р. №36, рішення  обласної ради від 24 грудня 2020 року №41 

«Про обласний бюджет на 2021рік», та з метою соціального захисту пільгової 

категорії населення на території Баранівської міської територіальної громади, 

враховуючи рекомендації постійних комісій, міська рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

            1.Затвердити Програму відшкодування безоплатного забезпечення 

лікарськими засобами за рецептами лікарів, у разі амбулаторного лікування 

осіб, постраждалих  внаслідок Чорнобильської   катастрофи на 2021рік  (далі - 

Програма) згідно з додатками 1, 1.1, 1.2, 1.3,  1.4, 1.5, 1.6. 

 

2. Відділу фінансів міської ради (Дем’янюк О.Ю.) передбачити кошти з 

місцевого бюджету для фінансування даної Програми на 2021 рік. 

3. Управлінню соціального захисту населення Баранівської міської ради 

(Нікітчина Н.В.) інформувати про хід виконання Програми до 15 січня 2022 

року. 

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з  

гуманітарних питань, законності та депутатської  етики (Макухівський В.В.), 



на постійну комісію з питань бюджету та  комунальної власності, 

економічного розвитку, транспорту і зв’язку  (Демчишина І.І.) . 

 

 

Міський голова        Олександр МІГЕЙ                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток  

до рішення 7 сесії 8 скликання 

від 05.03.2021 р. № 190 

ПРОГРАМА 

              безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів 

 за рецептами лікарів, у разі  амбулаторного лікування  окремих груп  

              населення та за певними категоріями  захворювань 

                                                на 2021рік. 

 

1. Паспорт  Програми 

                     (загальна  характеристика Програми) 

1. Ініціатор розроблення Програми Управління соціального захисту 

населення Баранівської міської ради 

2. Підстава для розроблення Програми Програма  розроблена відповідно 

до: 

Закону України « Про статус і 

соціальний захист  громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи»; 

постанови Кабінету Міністрів 

України від 17.08.1998р. №1303 

«Про впорядкування безоплатного 

та пільгового відпуску лікарських 

засобів за рецептами окремих груп 

населення та за певними 

категоріями захворювань»; 

постанови Кабінету Міністрів 

України від 17.10.08 №955 «Про 

заходи щодо стабілізації цін  на 

лікарські засоби і вироби  

медичного призначення»; Порядку 

використання субвенції з обласного 

бюджету на пільгове медичне 

обслуговування громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, 

затвердженого рішенням обласної 

ради від 24.12.2020р. №36; рішення  

обласної ради від 24 грудня 



2020року №41 «Про обласний 

бюджет  на 2021рік». 

3. Розробник Програми Управління соціального захисту 

населення Баранівської міської ради 

4. Співрозробники Програми - 

5. Головний розпорядник коштів Управління соціального захисту 

населення Баранівської міської ради 

5.1 Відповідальний виконавець 

Програми 

Управління соціального захисту 

населення Баранівської міської ради 

6. Учасники Програми Аптечні підприємства 

7. Термін реалізації Програми 2021рік 

8. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні Програми  

Місцевий бюджет 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми, 

всього, у тому числі: 

19600,00грн 

9.1 Коштів місцевого бюджету 5000,00грн 

9.2 Коштів обласного бюджету 14600,00грн 

9.3 Коштів інших джерел - 

                              2.Визначення проблеми, на розв’язання якої  

                                 спрямована   Програма 

      Програма спрямована на оптимальне забезпечення доступності окремих 

груп населення та певних категорій хворих до якісної медичної допомоги і 

вдоволеністю їх такою допомогою. 

                              3.Визначення мети Програми 

      Метою  Програми є забезпечення безоплатного або пільгового відпуску 

лікарських засобів за рецептами лікарів, у разі амбулаторного лікування 

групам населення та за категоріями захворювань за рахунок обласного і 

місцевого бюджету. 

4.Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання  проблеми, обсяг та 

джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми. 

       Виконання програми забезпечить зниження ризиків загострень, рецидивів, 

ускладнень наявних захворювань та появи нових, продовженню активного 



життя і зниження рівня передчасної смертності з керованих причин смерті 

серед окремих груп населення та певних категорій хворих. 

      Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюватиметься за 

рахунок місцевого та обласного  бюджетів в загальній сумі 19600,00грн., 

передбаченого на відшкодування вартості лікарських засобів, виданих за 

рецептами лікарів при амбулаторному лікуванні осіб, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, аптечним підприємствам, які 

здійснюють  пільгове  медичне  обслуговування  осіб, які постраждали 

внаслідок  Чорнобильської  катастрофи, згідно договору (додаток 1.1) та 

додатків 1.2 та 1.3 до договора.      

       Ресурсне забезпечення здійснюватиметься за рахунок коштів обласного 

та місцевого бюджетів протягом 2021року згідно Додатку№1.4 до Програми. 

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні 

показники. 

        Основне завдання Програми полягає у покращенні здоров’я окремих груп 

населення та певних категорій хворих, збільшення тривалості та якості їх 

життя. 

       Результативним показником є забезпечення окремих груп населення за 

певними категоріями захворювань безоплатним та пільговим відпуском 

лікарських засобів за рецептами лікарів. 

6. Напрями діяльності та заходи Програми. 

        Головний напрям діяльності Програми - це здійснення заходів, 

спрямованих на забезпечення окремих груп населення за певними категоріями 

захворювань безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів за 

рецептами лікарів. 

        Перелік  груп  населення, у разі амбулаторного  лікування яких лікарські 

засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно, наведений в Додатку 

№1.5 до Програми. 

        Перелік категорій захворювань, у разі амбулаторного  лікування яких 

лікарські засоби відпускаються безоплатно, надається в Додатку №1.6 до 

Програми. 

7. Координація та контроль за ходом виконання 

Програми. 

         Координацію дій спрямованих на виконання  заходів Програми покласти 

на управління соціального захисту населення Баранівської міської ради. 

         Контроль за виконанням заходів Програми покладається на  постійну 

комісію з питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, 

транспорту і зв’язку. 



         Хід виконання Програми раз на рік  заслуховувати на черговому засіданні 

сесії  Баранівської міської ради. 

 

 

 

 

 

 

  



Додаток 1.1 

до рішення 7 сесії 8 скликання 

від 05.03.2021 р. № 190 

Договір  № ___ 

   про відшкодування вартості лікарських засобів, 

 виданих за рецептами лікарів при амбулаторному лікуванні осіб, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

м. Баранівка                                                                                             ___________ 2021р. 

_____________________________________________________________________________в 

особі начальника управління __________________________________________, що діє на 

підставі ______________________________________________________________________, 

надалі іменоване «ЗАМОВНИК» з однієї сторони та 

_____________________________________________________________________________, 

в особі ______________________________________________________________________, 

що діє на підставі  _________________________, надалі іменоване «ВИКОНАВЕЦЬ», з 

другої сторони, керуючись: 

- Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи” із змінами та доповненнями (далі - Закон); 
- постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року № 1303 “Про 
впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів 
у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями 
захворювань”; 
- постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.08 № 955 “Про заходи щодо стабілізації 
цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення”; 
- Порядком використання субвенції з обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженим рішення обласної ради 
від 24.12.2020 № 36; 
- рішенням Житомирської обласної ради від 24 грудня 2020 року № 41 “Про обласний 
бюджет на 2021 рік” 
уклали цей Договір про наступне : 

                                          1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Даний Договір укладається Замовником, з метою забезпечення громадян, які мають 

право на забезпечення лікарськими засобами за безоплатними рецептами, відповідно до 

Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи”. Надалі ці лікарські засоби, в тексті цього Договору, 

іменуються -Товар.  

1.2.За цим Договором отримувачами Товару є особи, що постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи із рецептами, виписаними у відповідності з умовами цього 

Договору. 

                      2. ВАРТІСТЬ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

2.1.Загальна орієнтовна вартість цього Договору складає ________ грн.____коп.                     

(__________________________________________________________ гривень _____коп). 

Сума Договору може коригуватися на протязі поточного року, про що має бути укладена 

додаткова угода. 

2.2. Замовник, згідно звіту про відпущені лікарські засоби за рецептами , відшкодовує 

Виконавцю зазначені у звітах суми, протягом 25 календарних днів від дня отримання звіту 

за рахунок обласного та  місцевого бюджетів. 

                                  3. ПРАВА  ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 



3.1. Обов’язки  ВИКОНАВЦЯ: 

3.1.1. Забезпечувати відпуск лікарських засобів за безоплатними рецептами, виписаними 

згідно з умовами даного Договору, осіб, постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС, у разі 

амбулаторного лікування, через аптечний заклад Виконавця, що знаходиться  за адресою: 

м.Баранівка, вул. _________________________________. 

При цьому, термін,наданих для відпущення рецептів не повинен перевищувати 1 (один) 

календарний місяць від дати їх виписування лікарем. 

3.1.2. Гранична торгівельна (роздрібна) надбавка аптеки встановлюється не більше 10% 

закупівельної ціни. 

3.1.3. Здійснювати відпуск лікарських засобів згідно переліку лікарських засобів, 

затвердженого наказом МОЗ України № 86 від 27.02.2006 р. „Про внесення змін до переліку 

лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати 

заклади та установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з 

державного та місцевого бюджетів”, відповідно до постанов КМ України  № 333 від  

25.03.2009р., № 1303 від 17 серпня 1998р., № 908 від 31.10.2018 р.  та наказу МОЗ 

України № 360 від 19.07.2005 р.  

3.1.4.Звітувати перед Замовником щомісячно до 25 числа наступного за звітним про 

кількість та вартість відпущених лікарських засобів за безкоштовними рецептами,  про 

заборгованість Замовника за відпущенні лікарські засоби, а також надавати інформацію про 

відшкодовані Виконавцю грошові кошти, у формі узгодженій між Сторонами, згідно 

додатку №1.2 та додатку №1.3 до договору. 

 3.2.  Права ВИКОНАВЦЯ: 

 3.2.1. Отримувати суму, яка підлягає відшкодуванню згідно реєстру відповідно до умов 

Договору. 

 3.2.2. Отримувати у представника Замовника необхідну інформацію в межах виконання 

даного Договору. 

 3.2.3.  Відмовити особам, постраждалим від наслідків аварії на ЧАЕС, в здійсненні відпуску 

лікарських засобів на підставі рецептів, виписаних у відповідності до умов даного 

Договору, у випадку порушення терміну, встановленого для перерахування коштів на 

рахунок Виконавця, визначеного п.2.2. цього Договору.  

          3.3.  Обов’язки  ЗАМОВНИКА: 

3.3.1.Приймати звіти від Виконавця, здійснювати їх перевірку, і, як розпорядник коштів, в 

межах фінансування, відшкодовувати витрати, шляхом  безготівкового перерахунку 

грошових коштів (у гривнях) на розрахунковий рахунок Виконавця, зазначений в Договорі. 

         3.4.  Права ЗАМОВНИКА:  

3.4.1. У випадку необхідності вимагати для звірки оригінали рецептів, за якими відпущені 

лікарські засоби та складено звіти. 

                                                                     4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

4.1. Виконавець несе відповідальність за своєчасність та достовірність звітів які надаються 

Замовнику для відшкодування коштів за відпущені ним лікарські засоби. 

4.2.  Сторони зобов’язуються  письмово повідомляти іншу Сторону у випадку зміни умов 

договору, а також у випадку прийняття рішення про  ліквідацію, реорганізацію або 

банкрутство у термін не пізніше 3-х календарних днів із дати прийняття такого рішення. 

4.3.  За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони 

несуть  відповідальність, передбачену законодавством України.  



4.4. Відповідальність та права сторін, що не передбачені цим Договором, визначаються 

відповідно до законодавства України. 

                                                5. ФОРС - МАЖОР 

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання 

зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання виявилося наслідком нездоланних 

обставин.  

5.2. Під нездоланними обставинами маються на увазі обставини, що виникли після 

укладання цього Договору в результаті непередбачуваних або невідворотних подій 

надзвичайного характеру, такі як пожежа, повінь, землетрус, воєнні дії, блокада, страйк, а 

також односторонніх актів компетентних державних органів або інших, незалежних від 

Сторін непередбачуваних обставин.  

5.3. Сторона, яка не в змозі виконати свої зобов’язання за цим Договором, на протязі 

чотирнадцяти календарних днів з моменту виникнення нездоланних обставин письмово 

повідомляє іншу Сторону про це.  

5.4. Несвоєчасне повідомлення про виникнення нездоланних обставин позбавляє 

відповідну Сторону права посилатися на вказане і зобов’язує до виконання узятих на себе 

обов’язків по цьому Договору в повному обсязі. 

5.5. Строк виконання обов’язків за цим Договором продовжується на час дії вказаних 

обставин нездоланної сили.  

6. ВИРІШЕННЯ СПІРНИХ ПИТАНЬ 

6.1. При вирішенні суперечностей у ході виконання цього Договору, Сторони вживають 

необхідних заходів до їх врегулювання шляхом переговорів. Прийняті узгоджені рішення 

оформлюються додатками до Договору, підписаними уповноваженими представниками 

обох Сторін.  

6.2. У випадку неефективності переговорів будь-які спірні питання підлягають розгляду в 

судовому порядку. 

                                        7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. 

7.1.Договір діє протягом 2021року від дати підписання Договору до 31 грудня 2021 року.  

7.2.Умови даного Договору, згідно з нормою ст.631 ЦК України, застосовуються до 

відносин, які виникли між сторонами до дати його підписання. 

8. ІНШІ  УМОВИ 

8.1. Жодна із Сторін не має права передавати свої зобов'язання за цим Договором іншій 

особі без отримання письмової згоди іншої Сторони. 

8.2. Цей Договір може бути змінено та доповнено за згодою сторін, а також в інших 

випадках, передбачених чинним законодавством України. 

     8.3. Всі зміни, доповнення, уточнення щодо Договору дійсні у тому випадку, якщо вони 

викладені у письмовій формі у вигляді додаткових угод і підписані уповноваженими   

представниками Сторін. До  додаткової  угоди  до  Договору  прирівнюється  обмін  

сторонами   листами,телеграмами, факсимільними повідомленнями, телексами з наступним 

письмовим підтвердженням, засвідченим підписом і печаткою. 

       8.4. Цей Договір складено українською мовою у двох примірниках, по одному для 

кожної із Сторін. 

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

 

  



Додаток 1.2 

До рішення 7 сесії 8 скликання 

Від 05.03.2021 р. №190 

                                                              ІНФОРМАЦІЯ 

          про фактично відпущені медикаменти громадянам, які постраждали внаслідок 

                                          Чорнобильської катастрофи 

  по  _____________________________________________________________________ 

                  за станом  на «_________»_________________________2021року. 

 

Категорія громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 

Кількість громадян (осіб), 

які звернулися до аптечної 

установи 

Сума, на яку видано ліків 

(грн.) 

І категорія   

2 категорія   

3 категорія   

Діти, які належать до 

потерпілих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 

  

Особи, які працювали з 

моменту  аварії  до 1 липня 

1986року не менше 14 

календарних днів або не 

менше трьох місяців 

протягом 1986-1987 років за 

межами зони відчуження на  

роботах з особливими 

умовами праці (за 

радіаційним фактором), 

пов’язаними з ліквідацією 

наслідків Чорнобильської 

катастрофи, що 

виконувалися за урядовими 

завданнями 

  

Усього   

 

Керівник 

Головний бухгалтер 

 М.П. 

 

  



Додаток 1.3 

до рішення 7 сесії 8 скликання 

від 05.03.2021 р. № 190 

                                                    Реєстр 

                   №_______від «_____»_____________2021року 

                     рецептів на пільговий відпуск медикаментів   

                 _________________________________________________  
                             (назва установи, яка здійснює відпуск ліків) 

                   по ________________________________________ 
                                                       (ОТГ) 

                              за _________________2021року 
                                                     (МІСЯЦЬ)                                                  
№

 

з/

п 

Пільговик Адреса 

реєстр

ації 

№ та 

дата 

рецеп

та 

Назва 

лікарськ

ого 

засобу 

кількі

сть 

Ціна 

за 

одини

цю 

(грн..) 

Су

ма 

(гр

н.) 

ПІ

Б 

Дата 

народже

ння 

Дата 

видачі 

посвідче

ння 

Серія та 

номер 

посвідче

ння 

катего

рія 

            

            

            

            

            

            

            

            

УСЬОГО: 

_____________________________________________________________________________________________

__________________________грн. 

ПДВ:________________________________________________________________________________________

___________________________________грн. 

 

Назва аптечної установи, яка здійснює відпуск медичних препаратів                                        Назва замовника, 

який здійснює перевірку первинних документів 

  Керівник                                                                                                              Керівник 

  Головний бухгалтер                                                                             Головний 

бухгалтер  

  М.п.                                                                                                      м.п.    

  



Додаток  1.4 

до рішення 7 сесії 8 скликання 

від 05.03.2021 р. № 190 

                                        

                                       Ресурсне забезпечення   

    Програми безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів  

за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування  окремих груп 

населення   та за певними категоріями захворювань на 2021рік. 

                                              

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити 

на виконання 

Програми 

Етапи виконання 

Програми 

Усього витрат на 

виконання Програми 

2021рік, грн 2021рік 

Обсяг ресурсів, усього, 

в тому числі: 

19600,00 19600,00 

Місцевий бюджет 5000,00 5000,00 

Обласний бюлжет 14600,00 14600,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток  1.5  

до рішення 7 сесії 8 скликання 

від 05.03.2021 р. № 190 

 

                                                  Перелік   

         груп населення,  у разі  амбулаторного лікування  яких  

лікарські засоби  за рецептами лікарів відпускаються  безоплатно.  

                               

1. Групи населення , у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за  

     рецептами лікарів відпускаються безоплатно: 

1) Незалежно від розміру середньомісячного сукупного доходу  їх сім’ї: 

- Особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і  віднесені до 

категорії 1 та 2 відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»; 

- Неповнолітні діти померлих громадян, віднесених до категорії 1 та 2, смерть яких 

пов’язана з Чорнобильською катастрофою, відповідно до Закону України «Про  

статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи»; 

- Дівчата-підлітки і жінки з протипоказаннями вагітності, а також жінки, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (засоби контрацепції-

гормональні препарати). 

2)  Якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на 

    одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу,  

    який дає право на податкову пільгу: 

- Особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до 

категорії 3 відповідно до Закону України «Про  статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»; 

- Неповнолітні діти померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків 

аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов’язана 

з Чорнобильською катастрофою, відповідно до Закону  України «Про статус і 

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи»; 

- Особи, які працювали з моменту аварії на Чорнобильській АЕС до 1 липня 1986р. 

не менше 14 календарних днів або не менше трьох місяців протягом 1986-1987 

років за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами 

праці (за радіаційним фоном), пов’язаними з  ліквідацією наслідків 

Чорнобильської катастрофи, що виконувалися за урядовими завданнями. 

 

                                                                                     

 

  



Додаток 1.6 

до рішення 7 сесії 8 скликання 

від 05.03.2021 р. № 190 

                                                ПЕРЕЛІК 

категорій захворювань,  у разі амбулаторного лікування яких лікарські  

                     засоби відпускаються безоплатно 

 
Онкологічні захворювання  

Гематологічні захворювання  

Діабет (цукровий і нецукровий)  

Ревматизм  

Ревматоїдний артрит  

Пухирчатка  

Системний гострий вовчак  

Системні, хронічні, тяжкі захворювання шкіри  

Сифіліс  

Лепра  

Туберкульоз  

Аддісонова хвороба  

Гепатоцеребральна дистрофія  

Фенілкетонурія  

Шизофренія та епілепсія  

Психічні захворювання (особам з інвалідністю I та II груп, а також хворим, які працюють 

в лікувально-виробничих майстернях психоневрологічних і психіатричних закладів)  

Стан після операції протезування клапанів серця  

Гостра переміжна порфірія  

Муковісцидоз  

Тяжкі форми бруцельозу  

Дизентерія  

Гіпофізарний нанізм  

Стан після пересадки органів і тканин  

Бронхіальна астма  

Хвороба Бехтерєва  

Міостенія  

Міопатія  

Мозочкова атаксія Марі  

Хвороба Паркінсона  

Інфаркт міокарду (перші шість місяців)  

Дитячий церебральний параліч  

СНІД, ВІЧ-інфекція  

Післяопераційний гіпотиреоз, у тому числі з приводу раку щитовидної залози  

Гіпопаратиреоз  

Вроджена дисфункція кори наднирників 

 

 


