
Program Health4Ukraine umożliwia obywatelom Ukrainy, 

którzy przekroczyli granicę po 24 lutego 2022 r., 

uzyskanie dofinansowania do zakupu leków w aptekach 

ogólnodostępnych i punktach aptecznych na terenie Polski.

Program pomocowy dla przymusowych 

migrantów z Ukrainy – kody epruf w aptece

Program Health4Ukraine jest obsługiwany na tych samych zasadach, co pozostałe produkty 

z kodem epruf, na podstawie obowiązującej umowy ogólnej o współpracy pomiędzy apteką 

a epruf.

Każda apteka w Polsce może dołączyć do systemu epruf i każda apteka w Polsce może 

uzupełnić zakres swojej współpracy o umowę ogólną. Realizujemy proces podpisywania 

umów z zainteresowanymi aptekami zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

W razie pytań dotyczących zawarcia umowy z epruf, prosimy o kontakt pod adresem 

akceptanci@epruf.pl lub z bezpłatną infolinią epruf pod numerem 800 13 77 83 

(czynna w dni robocze w godz. 08:00 - 16:00).

Health4Ukraine – co warto wiedzieć o współpracy apteki z epruf?

Health4Ukraine – co warto wiedzieć o kodach Uczestników Programu?

Kody wydawane w ramach Programu są kodami imiennymi, przypisanymi do konkretnej osoby 

(z zaszyfrowanymi w nich numerami PESEL).

Uczestnik Programu może skorzystać z dofinansowaniem o łącznej wartości 500 zł, w podziale na:

100% dofinansowania

maksymalny limit: 350 zł

weryfikacja PESEL

produkty Rx

85% dofinansowania

maksymalny limit: 150 zł

brak weryfikacji PESEL

pozostałe produkty



Jak działa system epruf w Aptekach?

Pacjent już przy zakupie płaci kwotę pomniejszoną o dofinansowanie wynikające z programu. 

Pozostałą część kwoty pokrywa epruf ze środków przekazanych przez darczyńców.

Model bezgotówkowy

Pacjent dysponujący kodem epruf podczas transakcji może posługiwać się: 

Nośniki identyfikatorów epruf

Zadzwoń i dowiedz się więcej:

800 13 77 83
bezpłatna infolinia

dla aptek czynna w dni
robocze od 8:00 do 16:00

epruf.s.a.

ul. Zbąszyńska 3

91-432 Łódź

@ pomoc@epruf.pl

epruf s.a.ul.Zbąszyńska3,91-342Łódź,SądRejonowy dlaŁodzi -

ŚródmieściawŁodzi,XX Wydział Krajowego RejestruSądowego

numer KRS0000319410, NIP 947 19 58 279, kapitał zakładowy: 

700.000 zł opłaconywcałości.
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Obsługa kodów epruf w aptece jest prosta
Odbywa się w oparciu o dostępny w aptece system apteczny i nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego sprzętu.

Poproś pacjenta o okazanie kodu.

Sczytaj kod kreskowy. W przypadku wątpliwości – nie bój się zeskanować kodu. System epruf 

nie pozwala na użycie innego kodu niż taki, który został wydany przez epruf. 

Po zeskanowaniu kodu dofinansowanie do wartości transakcji naliczane jest poprzez system epruf. 

Kwota dofinansowania pojawia się na monitorze komputera. Pacjent płaci pozostałą część.


