
Безоплатна 
наркологічна 

допомога

Щоб отримати препарат необхідно:

•	 самостійно	звернутись	до	медичного	
закладу,	який	надає	психіатричну	
допомогу,	або	до	лікаря-нарколога,	або	
до	психіатра.	

•	 прийти	до	кабінету	видачі	препарату	і	
написати	заяву	щодо	початку	лікування.

•	 заповнити	інформаційну	згоду	на	участь	
у	програмі.	

для кожного пацієнта лікар індивідуально 
підбирає дозування замісного препарату. Це 
синтетичний опіоїд, але значно безпечніший 
за вуличні наркотики.

тому, ставши паЦієнтом, ти:

•	 збережеш	нормальне	самопочуття;
•	 уникнеш	синдрому	відміни	(«ломки»);
•	 не	відчуватимеш	потягу	до	нелегальних	

наркотиків.

де знайти адреси сайтів видачі Зпт: 

https://bit.ly/3j1pFIo

У м. Миколаєві отримати допомогу можна  
в КНП «Миколаївський обласний центр  
психічного здоров’я»:

вул. 2-а Екіпажна, 4, 

тел. (0512) 241193

перелік беЗоплатних послуг  
для паЦієнтів: 

- Консультація	лікаря	-	нарколога		
або	лікаря-психіатра;

- Проведення	діагностичних	досліджень;
- Встановлення	діагнозу;
- Скринінг	на	ТБ,	ВІЛ	і	вірусні	гепатити	та	

направлення	для	діагностики	та	лікування;
- Скринінг	на	наявність	депресії,		

посттравматичного	стресового	розладу,	
тривожних	розладів,	інших	розладів;

- Видача	препаратів	для	їх	прийому	під	
безпосереднім	контролем	медичних	
працівників;

- Проведення	тесту	сечі	на	наявність		
в	організмі	інших	наркотичних	засобів	ніж	ті,		
що	призначені	лікарем.

при виникненні  
загрози переривання лікування  

звертайтеся на гарячу лінію  
з питань наркозалежності та Зпт  

0 800 507 727

Детальну інформацію про те, як стати учасником програми 
ЗПТ, ви можете отримати в Громадській організації  
«Суспільного здоров’я та позитивних дій «Час життя», 

м. Миколаїв,  вул. Потьомкінська, 131 б

тел. 050 394 47 20; 050 416 90 10

часи роботи 9.00-17.00

Миколаїв	
2021

Звільняйся, 
звертайся, 

лікуйся!

буклет виготовлений 
го «пенітенціарна ініціатива»

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

https://bit.ly/3j1pFIo
https://www.google.com/search?q=%D1%87%D0%B0%D1%81%20%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F&rlz=1C1GKLB_enUA892UA892&oq=%D1%87%D0%B0%D1%81+%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F&aqs=chrome..69i57j35i39j0i512l2j0i22i30l6.4130j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk01yKafKwb_RCAbAAPlsWuWwYZKyig:1628337084032&rflfq=1&num=10&rldimm=13153076548666615168&lqi=ChHRh9Cw0YEg0LbQuNGC0YLRj1oTIhHRh9Cw0YEg0LbQuNGC0YLRj5IBHW5vbl9nb3Zlcm5tZW50YWxfb3JnYW5pemF0aW9uqgEZEAEqFSIR0YfQsNGBINC20LjRgtGC0Y8oIg&ved=2ahUKEwif_N6r7J7yAhXkgv0HHS_9BiMQvS4wAnoECAkQKg&rlst=f


Залежність – важке захворювання,  
що розвивається внаслідок хворобливої  
пристрасті до будь-якої психоактивної  
речовини.

психоактивні речовини (пар):
алкоголь, наркотичні речовини,  
окремі лікарські та інші засоби.

Хімічна залежність – хронічне 
захворювання, а не брак волі чи прояв 
поганого характеру. 

Зверніться за медичною допомогою, 
якщо протягом останнього року ви 
спостерігали у себе, як мінімум, дві,  
з наведених нижче ознаки: 

•	 сильне	бажання	або	почуття	
непереборної	тяги	до	вживання	ПАР;

•	 знижена	здатність	контролювати	
вживання	ПАР,	тобто:

•	 важко	утриматися	від	початку	вживання;
•	 важко	контролювати	тривалість	та	частоту	

вживання;
•	 важко	контролювати	дозу	вживаної	

речовини.

Залежність починається там, 
де все життя починає крутитися 
навколо вживання, або пошуку 

алкоголю, або наркотиків.

Медична	допомога	
хімічно	залежним	хворим		
надається безоплатно.

Види допомоги

амбулаторна стаціонарна

Замісна  
підтримуюча 

терапія  
(Зпт)

допомога,	
яку	пацієнт	
отримує	без	
госпіталізації	
до	лікарні

допомога,	яку	
пацієнт	отримує	
госпіталізуючись	

до	лікарні

допомога,	
яку	пацієнт	
отримує	без	
госпіталізації

для отримання медичної допомоги місце 
реєстрації чи проживання, при виборі лікарні, 
не має значення. 

у разі гострого отруєння/передозування, 
викликайте швидку допомогу 103. 

допомогу у невідкладному стані надають 
безоплатно – незалежно від того, чи є у 
пацієнта декларація з сімейним лікарем.

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) 241193

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

перелік беЗоплатних послуг  
для паЦієнтів: 

1. Проведення	консультацій	лікаря-
нарколога	або	психіатра;

2. Лікування	станів	інтоксикації	(гострого		
отруєння)	або	відміни	(ломки);

3. Лікування	супутніх	психічних	
захворювань,	за	потреби;

4. Проведення	необхідних	лабораторних	
досліджень;

5. Харчування	пацієнтів	в	умовах	стаціонару;
6. Надання	лікарських	засобів	та	витратних	

матеріалів	з	Національного	переліку,	
відповідно	до	специфікації	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/

як отримати Замісну підтримуючу  
терапію (Зпт)

Замісна підтримуюча терапія (ЗПТ) –		
це	метод	допомоги	наркозалежним	людям,	які	
вживають	опіати	і	вважають,	що	повне	утримання	
від	наркотику	є	занадто	важким	для	них,	
фактично	вони	не	в	змозі	припинити	вживання.	

умови участі в програмі:

•	 Особи	старше	18	років;
•	 Офіційно	встановлений	діагноз	

залежності	від	опіоїдів;
•	 Наявність	документів,	які	посвідчують	

особу.

http://likicontrol.com.ua/
https://eliky.in.ua/
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