
Сімейна медицина – це всебічна медична допомога, у якій особлива увага 

приділяється саме родині, за здоров’я якої відповідає лікар. 

Сімейний лікар орієнтований на виконання лікувальних та профілактичних 

функцій, оцінку особистості пацієнта, його психічного здоров’я. Коло проблем, 

які вирішує сімейний лікар, значно ширше, ніж у дільничного терапевта та вузь-

кого спеціаліста у поліклініці. 

Сімейний лікар опікується здоров’ям усіх членів сім’ї протягом їхнього життя, 

незалежно від характеру захворювання, стану органів та систем організму. 

Медичне обслуговування сімейним лікарем базується на повній довірі між ним 

і пацієнтом і передбачає моральну та юридичну відповідальність сімейного лікаря 

за стан здоров’я пацієнта, відповідне ставлення пацієнта до власного здоров’я. 

Головною метою реформи  медичної галузі у Миколаївській  області  є  наближення  медицини до кожного жителя регіону, 

поліпшення  здоров’я,  забезпечення  рівного й справедливого  доступу усіх громадян до медичних послуг належної якості. 

Як свідчить світовий досвід, найкращим варіантом практичної реалізації таких умов є інститут сімейного лікаря – лікаря 

загальної практики. 

СІМЕЙНА МЕДИЦИНА – ЦЕ НАЙБІЛЬШ ДОСТУПНА ФОРМА МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 

Сімейний лікар забезпечить: 

- раннє виявлення захворювання; 

- динамічний контроль за станом здоров’я пацієнтів і проведенням оздоровчих 

заходів; 

- надання необхідної лікарської допомоги при невідкладних станах і гострих 

захворюваннях; 

- проведення планових лікувальних та реабілітаційних заходів у межах його 

професійної компетенції; 

- визначення показань для консультацій, які проводять вузькі спеціалісти, 

своєчасна госпіталізація хворих; 

- проведення експертизи тимчасової непрацездатності; 

- надання консультативної допомоги з питань планування сім’ї, етики, психо-

логії сімейних відносин, гігієни, соціальних та медико-сексуальних аспектів сі-

мейного життя, а також вигодовування, виховання дітей, та загалом застосування 

профілактичних технологій. 

Медична допомога на первинному рівні, яку надає сімейний лікар, вклю-

чає профілактику, діагностику, лікування та реабілітацію пацієнтів.  Пацієнт 

має право обирати сімейного лікаря у порядку, встановленому законодавст-

вом.  Первинна медична допомога надається безоплатно. 

 Якщо у Вас виникли проблеми зі здоров’ям, зверніться до сімейного 

лікаря, який працює в одному з підрозділів центру первинної медико-

санітарної допомоги (ЦПМСД).  

 До складу ЦПМСД входять:  амбулаторії загальної практики/сімейної 

медицини з ліжками денного стаціонару;  фельдшерсько-акушерські пункти; 

фельдшерські пункти;  медичні пункти;  медичні кабінети. 


