
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

ЕлЕктроннЕ направлЕння /  
Е направлЕння

Безоплатний прийом у вузьких спеціалістів або 
госпіталізація можливі тільки за Е-направленням 
сімейного лікаря. На мобільний телефон, вказаний 
в декларації, приходить 16-значний код. Це і є 
електронне направлення. Для зручності лікар 
«первинки» може роздрукувати його у паперовому 
вигляді.

У направленні не вказується ні заклад охорони 
здоров’я, ні лікар. Пацієнт сам обирає, до кого йому 
звернутися, незалежно від місця розташування 
медзакладу. Головне, щоб заклад мав ліцензію та 
пакет послуги, на яку виписано направлення.

Щоб отримати послугу за направленням, слід 
прийти в обраний заклад, попередньо записавшись 
через сайт, телефоном, чи звернутися особисто до 
реєстратури, і повідомити номер направлення. 

У випадкУ порУшЕння права  
на отримання  

мЕдичної допомоги звЕртайся: 

•	 до директора /головного лікаря медичного 
зак ладу із письмовою заявою/скаргою;

•	 до департаменту/управління охорони здоров’я 
міста чи області із письмовою заявою/
скаргою, якщо не вдалося владнати ситуацію у 
медичному закладі; 

•	 якщо не вдалося владнати ситуацію, залишити 
скаргу на сайті Національної служби здоров’я 
України, заповнивши електронне звернення, 
або подзвонити за номером до НСЗУ 16-77

Інформацію про медичні заклади, які 
надають допомогу, перелік послуг, безоплатних 
ліків за різними програмами знайдіть на сайті 
нсзУ, або дзвоніть за телефоном 16-77, або на 
«гарячу лінію» міністерства охорони здоров’я 
України 0 800 505 201

У разі виникнення питань  
або труднощів  

в отриманні медичної допомоги, 
звертайтесь до нас.  

Ми допоможемо знайти 
правильні рішення.

громадська організація  
«пенітенціарна ініціатива»

м. миколаїв,  
вул. набережна, 27

час роботи: 
понеділок-п’ятниця з 9.00-17.00

+38 (0512) 37 05 49
 +38 (067) 512 16 31

Звільняйся  
та Звертайся 

до сімейного 
лікаря!

Миколаїв 
2021



тепер медична допомога  
не прив’язана  

до місця реєстрації, проживання  
чи розміру хабаря. 

Усі послуги лікаря  
для пацієнтів безоплатні

У сІмЕйного лІкаря  бЕзоплатно 
можна отримати послУги:

- Консультація з будь-яких проблем із 
здоров’ям;

- Проведення діагностики та лікування 
найбільш поширених захворювань; 

- Супровід пацієнта із хронічними 
хворобами, допомога у виконанні 
медичних призначень;

- Направлення за показаннями 
до лікарів спе ціалізованої та 
високоспеціалізованої медичної 
допомоги;

- Виписка рецептів на ліки, в тому числі, 
за програмою «Доступні ліки»;

- Вакцинація за Національним 
календарем щеплень;

- Проведення аналізів та дослідження: 
аналіз крові, загальний аналіз сечі; 
глюкози в крові; холестерин загальний; 
проведення тесту на тропонін, ВІЛ, 
вірусні гепатити, електрокардіографія, 
вимірювання гостроти зору;

- Лікування гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, незалежно від 
наявності декларації про вибір лікаря;

- Отримання направлень для 
проходження медико-соціальної 
експертизи, медичних довідок, листків 
непрацездатності.

як пІдписати дЕкларацІю  
з лІкарЕм:

1. знайди зручний медзаклад із 
наліпкою «тут можна обрати 
свого лікаря». Краще обирати 
установу поруч – це скоротить 
час на дорогу.

2. обери лікаря. Знаєш 
хорошого лікаря, обслуговуйся у 
нього і залишишся задоволений 
результатами. Якщо такого лікаря поки 
не було, цікався у родичів, сусідів, 
друзів.

3. збери документи, які необхідні 
для оформлення декларації: 
паспорт та ідентифікаційний 
номер. Бажано мати при собі  
мобільний телефон.

4. звернись до реєстратури 
медичного закладу и заповни 
декларацію. Медичний працівник 
занесе дані в реєстр пацієнтів. 
Декларація має безстрокову дію.

5. підпиши декларацію у двох 
примірниках. Один з підписаних 
примірників залишай собі.

6. звернись до дружнього 
сімейного лікаря з будь-яких питань, 
пов’язаних зі здоров’ям.

Лікар може відмовити у підписанні 
декларації, якщо він вже набрав 
максимально рекомендовану кількість 
пацієнтів:

•	 сімейний лікар може обслуговувати 
1 800 пацієнтів,

•	 терапевт – 2 000.

Якщо є невдоволення якістю 
обслуговування сімейним лікарем або 
інші причини для його зміни – не треба 
розривати укладену декларацію. 
Достатньо підписати декларацію з 
новим лікарем за схемою, вказаною 
далі. Попередня декларація анулює ться 
автоматично.

кожен українець обирає терапевта 
або сімейного лікаря у будь-якому 
медичному закладі, а гроші за медичне 
обслуговування заплатить держава – 
національна служба здоров’я України 
(нсзУ)
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