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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.

У разі встановлення онкологічного 
захворювання лікар-онколог може призначити 
пацієнту або хіміотерапію, або радіотерапію, 
або хірургічне втручання.

З направленням на госпіталізацію пацієнт 
обирає лікарню самостійно незважаючи на 
місце проживання чи прописки. 

Щоб не допустити захворювання – вчасно 
проходьте профілактичні огляди у свого 
сімейного лікаря, терапевта. Це дуже важливе 
право пацієнтів, нехтування яким може 
призвести до тяжких наслідків.

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. 

Всеукраїнська  
благодійна організація 

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

https://moz.gov.ua/article/health/pacient-mae-pravo-jak-kozhen-ukrainec-mozhe-realizuvati-svoe-pravo-na-medichni-profilaktichni-zahodi
https://moz.gov.ua/article/health/pacient-mae-pravo-jak-kozhen-ukrainec-mozhe-realizuvati-svoe-pravo-na-medichni-profilaktichni-zahodi
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3FsRlhJQVNwbFROMWpnLU5UNVdRS0ZfVkNoUXxBQ3Jtc0trT0lwNHNsRWUta1JCcU1pYzVzZU5hdnRDTWxITzJ3Mk1Mck16b1ItSmNvS0lDLTBsbkg3YWhsTXlmcEJkdzVJS2J0ZXJENW4xSklCMEJxaG9KVDBuRXd4akdLVnB6Q1kxV1UwMW5wMlllanRNSTZGSQ&q=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2LbKwHa


Попередження і раннє виявлення 
онкологічних хвороб є одними із ключових 
завдань нової медичної реформи, адже більшість 
форм раку можна вилікувати на початкових 
стадіях.

Тож якщо ви помітили будь-які зміни у 
своєму здоров’ї – негайно зверніться до свого 
сімейного лікаря чи терапевта!

Ваш лікар вчасно виявить ризики 
для здоров’я, за потреби – направить до 
вузькопрофільних спеціалістів. За електронним 
направленням лікаря послуги є безоплатними.

Для проведення безоплатних діагностичних 
досліджень встановлено вікові обмеження:
•	 мамографія	призначається	жінці	від	40 років	

та старше, 
•	 гістероскопія	–	від	50	років	та	старше,	
•	 гастроскопія,	цистоскопія,	бронхоскопія	для	

пацієнтів	від	50	років	і	старше,	
•	 колоноскопія	–	від	40	років	і	старше.	

Медичний заклад, де можна отримати 
консультацію лікаря-онколога, пацієнт обирає 
самостійно. У разі необхідності онколог скерує 
пацієнта на додаткові аналізи чи обстеження. 

До Програми медичних гарантій-2021 
включено 6 інструментальних досліджень, 
спрямованих на ранню діагностику 
найпоширеніших онкозахворювань.

де ОтРиМати дОпОМОгу  
у м. МиКОлаєВі:

МаМОгРафія 
(обстеження молочних залоз): 

КНП «Миколаївський обласний центр онкології», 
вул. Миколаївська, 18,  
реєстратура (поліклініка) тел. (0512) 64-74-93
КНП «Міська лікарня №5» 
просп. Богоявленський, 336, тел. (0512) 64-05-95

КОлОНОсКОпія
(обстеження стану та будову прямої та товстої кишки):

КНП «Миколаївський обласний клінічний  
госпіталь ветеранів війни»,  
вул. Київська, 1, Реєстратура (поліклініка) тел. (0512) 41-55-24
КНП «Миколаївський обласний центр онкології»,  
вул. Миколаївська, 18, тел. (0512) 64-74-93
КНП «Міська лікарня №5»,  
просп. Богоявленський, 336, тел. (0512) 64-05-95
КНП «Міська лікарня №3»,  
вул. Космонавтів, 97, тел. (0512) 44-43-98
КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня»,  
вул. Київська, 1, Реєстратура (поліклініка) тел. (0512) 41-03-51

цистОсКОпія
(обстеження слизової оболонки уретри  

і сечового міхура): 
КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня»,  
вул. Київська, 1, Реєстратура (поліклініка) тел. (0512) 41-03-51;
КНП «Миколаївський обласний центр онкології»,  
вул. Миколаївська, 18, тел. (0512) 64-74-93
КНП «Міська лікарня швидкої медичної допомоги», 
вул. Корабелів, 14В, тел. (0512) 47-47-47

гістеРОсКОпія  
(обстеження та лікування порожнини матки  

і цервікального каналу):
КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня»,  
вул. Київська, 1, реєстратура (поліклініка) тел. (0512) 41-03-51;
КНП «Міська лікарня №5», 
просп. Богоявленський, 336, тел. (0512) 64-05-95
КНП « Пологовий будинок №1», вул. 2-га Екіпажна, 5,  
тел. (0512) 37-22-60 (жіноча консультація)
КНП «Міська лікарня швидкої медичної допомоги», 
вул. Корабелів, 14В, тел. (0512) 47-47-47
КНП «Пологовий будинок №3», 
вул. Київська, 3, тел. (0512) 41-35-75
КНП «Пологовий будинок №2», 
вул. Будівельників, 8, тел. (0512) 56-61-61

БРОНХОсКОпія  
(дослідження бронхів):

КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня»,  
вул. Київська, 1, реєстратура (поліклініка) (0512) 41-03-51;
КНП «Міська лікарня №5», 
просп. Богоявленський, 336, тел. (0512) 64-05-95
КНП «Миколаївський обласний центр онкології», 
вул. Миколаївська, 18, тел. (0512) 64-74-93
КНП «Міська лікарня швидкої медичної допомоги», 
вул. Корабелів, 14В, тел. (0512) 47-47-47 

езОфагОгастРОдуОдеНОсКОпія  
(обстеження стравоходу,  

шлунку і дванадцятипалу кишку):

КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня»,  
вул. Київська, 1, реєстратура (поліклініка) тел. (0512) 41-03-51
КНП «Міська лікарня №5», 
просп. Богоявленський, 336, тел. (0512) 64-05-95,
КНП «Миколаївський обласний центр онкології»,  
вул. Миколаївська, 18, тел. (0512) 64-74-93 
КНП «Міська лікарня швидкої медичної допомоги», 
вул. Корабелів, 14В, тел. (0512) 47-47-47
КНП «Міська лікарня №3», 
вул. Космонавтів, 97, тел. (0512) 44-43-98
КНП «Миколаївський обласний клінічний  
госпіталь ветеранів війни», вул. Київська, 1,  
реєстратура (поліклініка) тел. (0512) 41-55-24

для пацієНта  
БезОплатНиМи є: 

•	 діагностична або лікувальна процедура 
з анестезією, за потреби;

•	 гістологічне дослідження взятого 
матеріалу, за потреби; 

•	 аналіз та опис результатів дослідження. 

http://oblzdrav.mk.gov.ua/index.php/oblasni-94931/onkodispanser
http://oblzdrav.mk.gov.ua/index.php/oblasni-94931/gospital-veteraniv-viyni
http://oblzdrav.mk.gov.ua/index.php/oblasni-94931/gospital-veteraniv-viyni
http://oblzdrav.mk.gov.ua/index.php/oblasni-94931/gospital-veteraniv-viyni
http://oblzdrav.mk.gov.ua/index.php/oblasni-94931/onkodispanser
http://oblzdrav.mk.gov.ua/index.php/oblasni-94931/oblasna-likarnya
http://oblzdrav.mk.gov.ua/index.php/oblasni-94931/onkodispanser
http://oblzdrav.mk.gov.ua/index.php/oblasni-94931/onkodispanser
https://www.google.com/search?q=%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80+%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2+%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&rlz=1C1SQJL_enUA890UA890&sxsrf=ALeKk02JGcbR6S23qaN2MieEA9WQ_KNw0A%3A1628585786980&ei=Oj8SYcGVOoX-7_UPgPatkAI&oq=%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80+%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYATIOCC4QgAQQxwEQrwEQkwIyBAgAEEMyBQgAEIAEMgQIABBDMgUIABCABDIECAAQQzIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeOgcIABBHELADOgcIIxDqAhAnOg0ILhDHARCvARDqAhAnOgoILhDHARCvARBDOgsILhCABBDHARCvAToECCMQJzoQCC4QsQMQgwEQxwEQrwEQQzoHCAAQsQMQQzoMCC4QxwEQrwEQChBDOgcIABDJAxBDOgUIABCSAzoICAAQgAQQsQM6DQguEMcBEK8BEEMQkwI6CggAELEDEIMBEEM6CggAEIAEEIcCEBRKBAhBGABQ-IIqWJq3KmDG-ypoBnACeACAAZECiAGOGJIBBjAuMTguMZgBAKABAbABCsgBCMABAQ&sclient=gws-wiz
http://oblzdrav.mk.gov.ua/index.php/oblasni-94931/onkodispanser
http://oblzdrav.mk.gov.ua/index.php/oblasni-94931/onkodispanser
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