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Ця публікація підготовлена за під-
тримки Агентства США з міжнародно-
го розвитку (USAID), наданої від імені 
народу Сполучених Штатів Америки 
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публікації, який необов'язково відображає погляди USAID, Уряду 
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Для отримання послуги необхідно 
мати направлення від сімейного лікаря 
або лікаря-психіатра. Звернутися для 
отримання направлення може як сам 
пацієнт, так і його рідні чи опікуни. 
Однак, лікар зможе видати таке 
направлення лише після проведеного 
огляду.

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


Для отримання психіатричної 
допомоги місце реєстрації чи проживання 
при виборі лікарні не має значення. Якщо 
пацієнта привозить швидка, або який 
звертається сам у невідкладному стані, 
також отримує допомогу безоплатно - 
незалежно від того, чи є у нього декларація. 

ПсихІАтричНА ДОПОМОГА 
НАДАється

1) за особистим бажанням та усвідомленою 
згодою особи;

2) неповнолітнім віком до 14 років – на 
прохання або за згодою його батьків чи 
іншого законного представника;

3) особі, визнаної у встановленому законом 
порядку недієздатною, – на прохання або 
за згодою її опікуна.

ВиДи ДОПОМОГи

ПерелІК безОПлАтНих ПОслуГ  
Для ПАцІєНтІВ: 

• психіатричний огляд та допомога;
• індивідуальний план лікування і 

реабілітації – із залученням самого 
пацієнта або його законного 
представника;

• проведення необхідних 
психодіагностичних тестів в динаміці;

• контроль за станом пацієнта, 
амбулаторні візити до одужання або 
стійкої ремісії.

Мобільна команда призначатиме 
медикаментозне лікування, за потреби, 
направлятиме на стаціонарне лікування 
або на отримання паліативної допомоги. 
Однак, команда не забезпечує пацієнта 
ліками, тобто, з собою вони не мають 
ніяких препаратів.

Родичі або законні представники 
людей з розладами психіки та поведінки 
навчатимуть технікам самодопомоги та 
методам психологічної підтримки.

як викликати таку команду додому? 

Мобільна допомога це не «швидка» 
психіатрична допомога. Таку команду 
не можна викликати телефоном. Якщо у 
пацієнта розвивається раптове погіршення 
стану, яке загрожує його здоров’ю чи 
життю, то звертайтеся по екстрену 
медичну допомогу за номером 103. 
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Де отримати допомогу у м. Миколаєві:
КНП «Миколаївський обласний центр психічного здоров’я», 

вул. 2-а Екіпажна, 4:
Амбулаторна допомога  

понеділок- п’ятниця з 8.00 – 16.00, тел. (0512) 24-11-93
Мобільна допомога 

понеділок- п’ятниця з 8.00 – 16.00, тел. (0512) 24-11-93
Стаціонарна 

 цілодобово працює цілодобово і без вихідних, тел. (0512) 53-81-80

ПерелІК безОПлАтНих ПОслуГ  
Для ПАцІєНтІВ: 

1. Проведення консультацій лікаря-психіатра, 
лікаря-нарколога.

2. Проведення необхідних лабораторних 
досліджень.

3. Проведення необхідних 
психодіагностичних тестів в динаміці.

4. Проведення консультацій лікарями інших 
спеціальностей в разі необхідності..

5. Цілодобовий лікарський супровід та 
медсестринський догляд за пацієнтами у 
випадку надання стаціонарної допомоги.

6. Харчування пацієнтів в умовах стаціонару.

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/ 

ПсихІАтричНА ДОПОМОГА,  
яКА НАДАється  

МОбІльНиМи КОМАНДАМи

Мобільні команди надають допомогу 
пацієнтам, яких виписали після стаціонарного 
лікування. Вони допомагають людям з 
розладами поведінки і психіки адаптуватись до 
ритму життя в соціумі і більше не повертатися 
до стаціонарного лікування.
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