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/

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/3xYrFVY,
заповнивши електронне звернення або
подзвонити за номером контакт-центру
НСЗУ 16-77.

Всеукраїнська
благодійна організація
«Ініціатива заради життя»,
м. Миколаїв,
вул. Набережна 27,
тел. 0675121631,
www.ifl.org.ua
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Інсульт – це раптове гостре
порушення мозкового кровообігу,
яке призводить до пошкодження
головного мозку. Це одна з
головних причин смертності та
інвалідизацїі в Україні. Проте вчасна
та кваліфікована медична допомога
істотно знижує такий ризик.
Основні симптоми інсульту:
•

порушення мовлення (труднощі
при вимові слів),

•

асиметрія обличчя,

•

слабкість або оніміння в кінцівках,

•

неможливість підняти руки вгору,

•

інтенсивний головний біль та
сплутаність свідомості.

Найперше, що потрібно робити
при підозрі на інсульт – терміново
викликати швидку допомогу за
номером 103. Максимально точно
описати симптоми та стан людини.
Сімейному лікарю при підозрі
на інсульт дзвонити не потрібно.
Екстрену медичну допомогу
пацієнт отримає у будь-якому разі,
навіть без декларації з лікарем
первинки.

Пацієнта повинні транспортувати
до будь-якої найближчої лікарні,
яка має договір з НСЗУ на
лікування інсульту, відповідно де
є апарати комп’ютерної томографії
головного мозку (КТ) або магнітнорезонансної томографії (МРТ) що
працюють цілодобово. Вкрай
важливо провести пацієнту КТ або
МРТ в перші 60 хвилин від часу
поступлення в лікувальний заклад.
Без них неможливо навіть точно
встановити діагноз.
При інсульті перші 3 години
(максимум – 4) від початку прояви
симптомів називають «золотим
терапевтичним вікном».
В цей час пацієнтові потрібне
обов’язкове проведення
тромболітичної терапії, яка
«розчиняє» тромб і покращує
кровотік в ураженій судині.

Внутрішньовенна ін’єкція
тромболітика – єдина
ефективна допомога при інсульті
у перші години, яка дозволяє
уникнути непоправних наслідків.

Де можливо отримати
допомогу у м. Миколаєві:
1. КНП «Миколаївська обласна
клінічна лікарня»,
вул. Київська, 1, тел. (0512) 41-79-20
2. КНП ММР «Міська лікарня №5»,
просп. Богоявленський (Жовтневий), 336,
тел. (0512) 64-06-16
3. КНП ММР «Міська лікарня №4»,
вул. Адмірала Макарова, 1, тел. (0512) 47-09-06
4. КНП ММР «Міська лікарня №3»,
вул. Космонавтів, 97, тел. (0512) 55-50-92
5. КНП ММР «Міська лікарня №1»,
вул. 2-га Екіпажна (Володарського), 4,
тел. (0512) 24-91-18
6. КНП «Міська лікарня швидкої
медичної допомоги»,
вул. Корабелів, 14В, тел. (0512) 47-47-47

Перелік безоплатних послуг
для пацієнтів:
•
•
•
•
•
•

діагностика (КТ, МРТ, екстрені
лабораторні дослідження);
медикаментозне лікування та
знеболення;
проведення тромболітичної терапії;
цілодобовий моніторинг стану
пацієнта в реанімації;
медична реабілітація в гострому
періоді;
харчування в стаціонарних умовах.

