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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

ЗАклАДи якІ НАДАють  
ПОслуГи у м. МикОлАєВІ:

КНП «Пологовий будинок №1»,  
вул. 2-га Екіпажна, 5, тел. (0512) 24-23-52

Жіноча консультація №1,  
вул. Мала Морська, 7, тел. (0512) 37-42-61

КНП «Пологовий будинок №3»,  
вул. Київська, 3, тел. (0512) 41-35-33

Жіноча консультація №3,  
вул. Київська, 3, тел. (0512) 41-35-21

КНП «Пологовий будинок №2»,  
вул. Будівельників, 8, тел. (0512) 56-60-80

Жіноча консультація №2,  
вул. Електрона, 61А, тел. (0512) 44-66-78

КНП «Міська лікарня №5»,  
просп. Богоявленський 336, тел. (0512) 64-05-95

КНП «Миколаївська обласна  
клінічна лікарня»,  
вул. Київська, 1,  
Реєстратура (полікліника): 41-03-51;

КНП «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги №1» Амбулаторія загальної  
практики сімейної медицини №4,  
вул. Театральна, 37А,  
тел. (0512) 44-23-3344-23-33

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.

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


Для збереження свого здоров'я кожна 
жінка повинна відвідувати гінеколога 
щонайменше 1 раз на рік. Профілактичні 
огляди запобігають розвитку 
найпоширеніших хвороб, таких як:  
кісти яєчника, міоми, ендо метріозу, 
поліпи, фіброміома, онкологічні 
захворювання матки і яєчників. 

триВОжНІ «ДЗВІНОчкІ»,  
З якиМи ПОтрІбНО ОбОВ’яЗкОВО 

ЗВерНутися ДО ГІНекОлОГА:

• Біль в нижній частині живота;
• Кровотечі поза циклом –  

небезпечна ознака;
• Підвищення температури, 

погіршення самопочуття, аж до 
втрати свідомості на тлі болю в 
животі;

• Нетипові виділення з піхви 
(мазання кров’ю, водянисті, біляві та 
інші);

• Збої менструального циклу;
• Виразки, висип, новоутворення в 

області паху;
• Затвердіння низу живота,  

збіль шення його розмірів;
• Приливи жару в поєднанні зі  

збоями серцевого ритму і 
порушеннями сну.

Ігнорування цієї симптоматики 
може мати для жінки серйозні  

наслідки. 

Якщо у жінки є скарги, або сімейний 
лікар вважає за потрібне додатково 
обстежити пацієнтку, він направить до 
потрібного вузького спеціаліста або на 
необхідну діагностику. До гінеколога 
пацієнтка має право звернутися  
без направлення. 

Його допомога безоплатна 
у поліклініках та жіночих 
консультаціях, які уклали 
договір із Національною 
службою здоров’я.

Для майбутніх мам запроваджено 
окремий пакет послуг  
«Ведення вагітності в  

амбулаторних умовах» 

ПерелІк беЗОПлАтНих ПОслуГ  
Для ПАцІєНтОк: 

• Проведення огляду та надання 
консультація лікаря гінеколога.

• Проведення необхідних 
лабораторних досліджень, в 
тому числі – скринінг раку шийки 
матки.

• Встановлення або зняття 
діагнозу, визначення способів 
і методів лікування, курсу 
процедур і рекомендацій, а також 
подальшого маршруту пацієнтки. 

• Призначення та/або корекція 
медикаментозного лікування.

• Динамічне спостереження 
за пацієнтами із хронічними 
захворюваннями.

ПерелІк беЗОПлАтНих ПОслуГ  
Для ВАГІтНих: 

• Взяття на облік по вагітності, 
• Розробка індивідуального плану 

ведення вагітності відповідно 
групи ризику, 

• Проведення необхідних 
лабораторних та інструментальні 
досліджень, 

• Заняття у «Школі відповідального 
батьківства» із залученням членів 
сім’ї до навчання. 

Жінки обирають пологовий будинок 
самостійно незважаючи на місце 
проживання чи прописки. 

Жодних благодійних внесків платити 
не потрібно. 

Не потрібне для пологів і додаткове 
направлення. 
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