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Центри медичної допомоги 

Отримання медичної допомоги під час надзвичайних ситуацій 

 

Що таке центр медичної допомоги? 

Центри медичної допомоги створюються для 
лікування або розміщення хворих та 
постраждалих під час надзвичайних ситуацій, 
що є небезпечними для здоров'я населення. 
(Іноді центри медичної допомоги називають 
альтернативними медичними закладами.) 

Де розташовуються центри медичної допомоги? 

Центри медичної допомоги будуть 
розташовуватися в різних громадських місцях, 
таких як церква, школа і т. п. Кількість центрів 
та їх розташування будуть залежати від розміру 
та складності надзвичайної ситуації. 

Хто може звертатися до центру медичної 
допомоги? 

По допомогу до центру медичної допомоги 
може звертатися будь-хто. Однак у залежності 
від виду надзвичайної ситуації деяких людей 
можуть попросити піти до іншого місця, 
наприклад лікарні чи клініки, або звернутися до 
сімейного лікаря чи іншого медичного 
працівника. 

Чому не можна звернутися в лікарню? 

Є декілька причин, чому лікарня є не 
найкращим місцем для звернення. Під час 
надзвичайної ситуації лікарні можуть бути 
заповнені чи переповнені хворими та 
постраждалими. Центри медичної допомоги 
зможуть допомогти зменшити цю скупченість. 

Може виникнути потреба розділити людей з 
певними хворобами чи травмами: одних 
відправляти до центрів медичної допомоги, 
інших — у лікарню. 

Як довго доведеться перебувати в центрі 
медичної допомоги? 

У залежності від характеру надзвичайної 
ситуації або виду захворювання чи травми, 
можливо, вам доведеться недовго перебувати у 
центрі медичної допомоги. Якщо травма чи 
захворювання виявляться більш серйозними, 
може знадобитися провести ніч або декілька 
днів у центрі. 

 
Чи можна залишитися в центрі медичної 
допомоги з членом родини? 

Ви можете допомогти родичу чи другу 
дістатися до центру медичної допомоги та 
залишатися з ним під час обстеження. Якщо 
буде прийняте рішення залишити члена родини 
на ніч чи госпіталізувати на тривалий час, 
відвідування можуть заборонити або дуже 
обмежити. 

Мій домашній  улюбленець  отримав травму чи 
захворів. Чи допоможе йому центр медичної 
допомоги? 

Приводити домашніх улюбленців до центрів 
медичної допомоги заборонено. Співробітники 
центрів медичної допомоги, можливо, 
матимуть інформацію щодо допомоги 
тваринам під час надзвичайної ситуації. 

Скільки буде коштувати звернення до центру 
медичної допомоги? 

Плата за лікування травм та хвороб, які 
пов'язані з надзвичайною ситуацією, в центрах 
медичної допомоги відсутня. Рахунок вашій 
страховій компанії виставлятися не буде. 

 


