
Безоплатне 
лікування:

ВІЛ-ІнфекцІя, туберкуЛьоз, 
ВІрусний гепатит с

звільняйся, 
звертайся, 

лікуйся!

Миколаїв 
2021

лікування  
вірусного гепатиту с

при своєчасному виявленні  
та лікуванні гепатит с виліковний.  
курс лікування становить 3–6 місяців.

В Україні на 2021 р. діє Державна програма 
лікування вірусного гепатиту С, яка забезпечує 
безоплатне обстеження та лікування.

За направленням сімейного лікаря у 
спеціалізованому медичному закладі пацієнт 
проходить необхідне медичне обстеження, за 
результатами якого встановлюється діагноз.  
У випадку підтвердження захворювання, 
призначається курс лікування, який проходить під 
наглядом лікаря. 

У разі відсутності у лікарні препаратів для 
лікування гепатитів, необхідно написати заяву на 
ім’я директора обласного департаменту охорони 
здоров’я чи головного лікаря відповідної лікарні, де 
надають послуги з консультуванням та лікування ВГ, із 
проханням отримати лікування державним коштом.

Де отримати лікування  
у миколаївський оБласті:

1. кнп «миколаївський обласний центр 
лікування інфекційних хвороб»:  
м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 43, 
тел. (0512) 55-68-67 

2. кнп «Центр соціально значущих  
хвороб»: м. Миколаїв, вул. 3-я Воєнна 
(Сивашської дивізії), 8, тел. приймальні – 
(0512) 24-11-01/30-11-81

3. або у медичному закладі, що має 
договір на відповідну допомогу та  
потрібних фахівців – знайти його можна за  
посиланням  https://bit.ly/3CxlWKu 

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

Якщо залишились питання або 
виникли складнощі  

в отримані медичної допомоги, 
звертайтесь до нас.  

Ми допоможемо знайти 
правильне 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

https://bit.ly/3CxlWKu


лікування віл

вчасне виявлення вірусу і прийом 
антиретровірусної терапії (арт) дає 
змогу людям з віл жити абсолютно 
пов ноцінно.

Безоплатно надається: загальний 
аналіз крові та сечі, визначення кількості 
CD4 та вірусного навантаження ВІЛ, 
обстеження на інфекції, що передаються 
статевим шляхом, препарати 
антиретровірусної терапії (АРТ), 
профілактика, діагностика та лікування 
опортуністичних інфекцій.

Де отримати лікування:

1. КНП «миколаївський обласний 
центр паліативної допомоги та 
інтегрованих послуг»: м. Миколаїв, 
вул. Потьомкінська, 138-Б,  
тел. прий мальні – (0512) 48-97-19

2. кнп «Центр соціально значущих 
хвороб»: м. Миколаїв, вул. 3-я Воєнна 
(Сивашської дивізії), 8,  
тел. приймальні – (0512) 24-11-01/ 
30-11-81

3. або в медичному закладі, що має 
договір на допомогу та потрібних 
фахівців – інформацію можна знайти 
за посиланням https://bit.ly/3xsMyse

у випаДку наявності ознак  
захворювання аБо піДозри  
на захворювання на віл, тБ,  

гепатити потріБно:

1. Звернутися до сімейного лікаря, 
який призначить необхідне 
дослідження /тестування.

2. У разі встановлення позитивних 
результатів, сімейний лікар 
надає електронне направлення 
(Е-направлення) до відповідного 
лікаря для встановлення діагнозу  
та призначення лікування

3. Лікар – фахівець призначить 
необхідне лікування.

Всі послуги надаються  
безоплатно.

Увага!
якщо, при відбуванні покарання 
в місцях позбавлення волі, було 
встановлено діагноз з означених 
захворювань – обов’язково 
при звільнені візьміть виписку 
із історії хвороби. Це значно 
скоротить час на продовження 
лікування! 

лікування туБеркульозу

при своєчасному виявленні та  
лікуванні туберкульоз виліковний. 

Безоплатно надається: розгорнутий 
клінічний та біохімічний аналіз крові, 
бактеріоскопічне дослідження мокротиння, 
рентгенологічні дослідження, ультразвукові 
дослідження, електрокардіографія, 
ендоскопічні дослідження, в тому числі 
бронхо скопія, інші інструментальні 
дослідження відповідно до потреб. 
Призначаються та видаються спеціальні 
протитуберкульозні препарати, що 
доповнюють один одного. 

Курс лікування туберкульозу триває не 
менше шести місяців, а у випадку мульти-
резистентної форми не менше двадцяти – 
двадцяти чотирьох місяців.

Де отримати лікування  
у миколаївський оБласті:

1. кнп «Центр соціально значущих 
хвороб»: м. Миколаїв, вул.  3-я Воєнна 
(Сивашської дивізії), 8, тел. приймальні –  
(0512) 24-11-01 

2. кнп «миколаївський регіональний 
фтизіопульмонологічний медичний 
центр»: Миколаївський район, селище 
Надбузьке, вул. Веселинівська, 4, 
тел. приймальної – (0512)53-80-70

3. або у медичному закладі, що має  
договір на відповідну допомогу та 
потрібних фахівців – інформацію можна 
знайти за посиланням  
https://bit.ly/3lIbdXH

https://bit.ly/3xsMyse
https://bit.ly/3lIbdXH
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