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Ця публікація підготовлена за під-
тримки Агентства США з міжнародно-
го розвитку (USAID), наданої від імені 
народу Сполучених Штатів Америки 
за підтримки Програми Уряду Вели-
кої Британії «Good Governance Fund», 
наданої від імені народу Великої Британії. Відповідальність за зміст 
публікації, який необов'язково відображає погляди USAID, Уряду 
Сполучених Штатів Америки, UK aid або Уряду Великої Британії, несе 
виключно компанія ТОВ «Делойт Консалтинг» в рамках контракту 
№72012118C00001.

Всеукраїнська  
благодійна організація 

 «Ініціатива заради життя»,
м. Миколаїв,  
вул. Набережна 27,  
тел. 0675121631,
www.ifl.org.ua

КУДИ зВеРТАТИСь  
У ВИПАДКУ ПОРУшеННя  

ПРАВ ПАцІєНТІВ:

• зверніться до директора /
головного лікаря медичного 
закладу із письмовою заявою/
скаргою;

• якщо не вдалося владнати 
ситуацію, зверніться у 
департамент/управління 
охорони здоров’я вашого 
міста чи області із письмовою 
заявою/скаргою;

• якщо не вдалося владнати 
ситуацію, залишити скаргу на 
сайті Національної служби 
здоров’я https://bit.ly/2LbKwHa, 
заповнивши електронне 
звернення або подзвонити за 
номером контакт-центру НСЗУ 
16-77. 

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3FsRlhJQVNwbFROMWpnLU5UNVdRS0ZfVkNoUXxBQ3Jtc0trT0lwNHNsRWUta1JCcU1pYzVzZU5hdnRDTWxITzJ3Mk1Mck16b1ItSmNvS0lDLTBsbkg3YWhsTXlmcEJkdzVJS2J0ZXJENW4xSklCMEJxaG9KVDBuRXd4akdLVnB6Q1kxV1UwMW5wMlllanRNSTZGSQ&q=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2LbKwHa


Інфаркт міокарда – це ураження 
серцевого м’яза через гостре 
порушення кровопостачання в 
результаті заку порки артерії тромбом. 
Частина м’яза, до якої припиняє 
надходити кров, починає відмирати 
через 20–40 хвилин. Життєво важливо, 
щоб пацієнт з гострим інфарктом 
міокарда отримав медичну допомогу 
якомога раніше: протягом 12 годин  
(в деяких випадках – упродовж доби) 
від початку симптомів. 

ОСНОВНІ СИМПТОМИ  
ІНФАРКТУ МІОКАРДА:

• дуже сильний пекучий, 
стискаючий біль за грудиною, що 
не зникає понад 15 хвилин після 
прийому ліків;

• біль між лопатками;
• відчуття болю у лівій руці, шиї та 

нижній щелепі;
• задишка, пітливість;
• нудота, блювання;
• запаморочення, слабкість.

У цих випадках необхідно негайно 
викликати екстрену допомогу –  
телефонувати 103. Зволікати не 
варто, адже при інфаркті кожна  
година може коштувати життя. 

Потрібно якомога швидше відкрити 
інфаркт-залежну артерію (найкращий 
результат у перші 2 години від 
початку больового синдрому). Одним 
з методів є ПКВ (первинне коронарне 
втручання), яке передбачає ургентну 
коронарографію та стентування 
коронарної артерії.

Стентування – це процедура 
механічного усунення перешкоди 
(тромбу і атеросклеротичної бляшки) 
в судині з допомогою каркаса 
(стента), метою якої є відновлення 
кровопостачання серця. Ця процедура 
проводиться у спеціалізованому 
реперфузійному центрі.

Усі пацієнти з гострим 
інфарктом міокарда у стані, що 
загрожує життю, гарантовано 
отримують стент безоплатно. 

Реперфузійний центр, в якому 
здійснюватиметься безоплатне стентування, 

працює цілодобово і без вихідних  
(у режимі 24/7/365): 

КНП «Миколаївська обласна  
клінічна лікарня»: 

м. Миколаїв, вул. Київська, 1, 
тел. (0512) 41-79-15

ПеРелІК безОПлАТНИх ПОСлУГ 
Для ПАцІєНТІВ: 

• діагностика (лабораторні та 
інструментальні дослідження, 
зокрема коронаграфія, 
проведення ангіографічного, 
рентгенологічного дослідження); 

• проведення лабораторних 
досліджень у цілодобовому 
режимі;

• проведення стентування, 
цілодобовий моніторинг стану 
пацієнта в реанімації;

• реабілітація в гострому періоді 
та переведення до відділення 
реабілітації для допомоги у 
відновному періоді за потреби;

• харчування в стаціонарних 
умовах. 

лікарські засоби та витратні матеріали 
з Національного переліку, які повинні 
бути відповідно до специфіки лікарні. 
Перевірити, які ліки є безоплатними 
можна за допомогою сайту  
http://likicontrol.com.ua/ або у мобільному 
додатку «ліки Контроль» та «є ліки» 
https://eliky.in.ua/ 
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