Разом у здорове майбутнє!
Комунальні некомерційні підприємства Солом’янського району м. Києва «Центр первинної медико –
санітарної допомоги № 1», «Центр первинної медико – санітарної допомоги № 2»
запрошують Вас обрати сімейного лікаря.
Для цього Вам необхідно звернутись в реєстратуру амбулаторій загальної практики - сімейної
медицини
КНП «ЦПМСД № 1»: вул. Гарматна, 36, тел. 044-408-03-41, просп. Космонавта Комарова, 3, тел. 044- 49721-01, вул. Машинобудівна, 27, тел. 044-456-42-10, бульв. Вацлава Гавела, 7-В, тел. 044-408-04-95,
вул. Шепелєва, 14, тел. 044- 497-51-01, вул. Стражеска, 6-А, тел. 044-497-00-41;
КНП «ЦПМСД № 2»: вул. Солом’янська, 17, тел. 044-249-50-15, просп. Валерія Лобановського, 2, тел. 044249-81-67,
вул. Єреванська, 6, тел. 044-242-49-75, вул. Монтажників, 44, тел. 044-527-99-15,
просп. Повітрофлотський, 15, тел. 044-245-25-42, вул. І. Пулюя, 5, тел. 044-246-20-03, вул. Отця
Жураковського, 10, тел. 044-250-78-62, вул. Очаківська, 3/8, тел. 044-243-03-88, вул. Васильченка, 3, тел.
044-243-30-73, просп. Валерія Лобановського, 18, тел. 044-270-46-43, вул. Левка Мацієвича, 12, тел. 044248-46-17, вул. Сагсаганського, 107, тел. 044-289-83-30 або до лікаря, обравши його на сайті: Helsi.mе

При собі необхідно мати паспорт громадянина України, ідентифікаційний код та
мобільний телефон.
В подальшому Ви будете отримувати безоплатні послуги у Вашого лікаря, а саме:
Лікар має слідкувати за вакцинацією
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Новий порядок надання первинної медичної
допомоги передбачає профілактичні огляди та
аналізи для груп ризику семи захворювань.
 Цукровий діабет: 45 років і старші,
всі - при факторах ризику.
 ВІЛ: 14 років і старші.
 Туберкульоз: всі - при факторах ризику.
 Рак молочної залози: 50-69 років, з
40 - при факторах ризику.
 Гіпертонічна хвороба та інші серцево-судинні
захворювання - жінки 50 років і старші,
чоловіки 40 років і старші.
 Колоректальний рак: жінки і чоловіки старші
50 років.
 Рак передміхурової залози: з 40 років залежно
від ступеню ризику.

Лікар самостійно визначатиме необхідність
візиту до пацієнта додому, залежно від медичних
показів.
Лікар може дати поради щодо полегшення
стану по телефону, а пізніше, під час прийому у
закладі направити на аналізи та дослідження,
уточнити діагноз та призначити необхідне
лікування.
Невідкладна допомога при гострих станах і
раптовому погіршенні стану здоров'я надаватиметься в медичному закладі.

Ваш лікар видасть потрібну довідку,
листок непрацездатності, направлення для
проходження
медико-соціальної
експертизи тощо.

