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Можливості лікування психічних розладів для підлітків 
ІМ'Я ТА ПРІЗВИЩЕ ПАЦІЄНТА       НОМЕР МЕДИЧНОЇ КАРТИ       

Батьки й опікуни, які бажають проведення обстеження психічного стану або обстеження стану у зв’язку із вживанням 
психоактивних речовин або лікування розладів, викликаних вживанням психоактивних речовин, для підлітків віком від 13 
до 17 років, мають бути поінформовані про всі юридично доступні варіанти лікування. До таких варіантів лікування 
відносяться лікування на прохання підлітка (раніше «лікування на прохання неповнолітньої дитини»), лікування на 
прохання родини (раніше «лікування на прохання батьків») та примусове лікування.  Починаючи з липня 2019 року закон 
HB 1874 розширює для підлітків можливості доступу до лікування психічних розладів (BH) через доповнення положень 
про «лікування на прохання родини» (Family-Initiated Treatment, FIT) згідно RCW 71.34, включаючи до них амбулаторне 
лікування, а також інструкції про інформацію, яку можна розкривати батькам, опікунам або постачальникам послуг з 
лікування психічних станів без дозволу підлітка. 

Лікування на прохання підлітка (RCW 71.34.500-530) 
Підліток у віці від 13 до 17 років може запросити про проведення обстеження щодо амбулаторного або стаціонарного 
лікування психічного захворювання або станів, викликаних вживанням психоактивних речовин, без згоди батьків. Якщо 
медична установа визначить необхідність амбулаторного лікування психічного захворювання або станів, викликаних 
вживанням психоактивних речовин, тоді підлітку можуть надаватися відповідні послуги. Надходження до стаціонарної 
медичної установи має місце тільки тоді, коли воно визнане необхідним фахівцем, який є завідувачем установи. Для 
стаціонарного лікування неповнолітніх дітей віком до 13 років потрібна згода батьків або офіційного опікуна.  

Лікування на прохання родини (RCW 71.34.600-670) 
Батько/матір, опікун, нерідні батько або матір, родич, що надає послуги з догляду, інший родич або уповноважена 
повнолітня особа можуть доставити підлітка віком від 13 до 17 років до будь-якого закладу, де проводиться оцінка стану 
психіки підлітка або лікування психічних розладів, а також до лікарні, стаціонарного медичного закладу або ж в офіційну 
програму лікування осіб із станами, викликаними вживанням психоактивних речовин (SUD), і запросити про проведення 
обстеження психічного здоров'я або у зв'язку зі станом, викликаним споживанням психоактивних речовин, яке 
виконується фахівцем, аби визначити наявність у підлітка психічного захворювання або стану, викликаного вживанням 
психоактивних речовин, а також встановити, чи має підліток потребу в стаціонарному або амбулаторному лікуванні. 
Обстеження в амбулаторному режимі не може тривати довше за 72 години. Для проведення амбулаторного або 
стаціонарного обстеження психічного здоров'я підлітка або у зв'язку зі станом, викликаним вживанням їм психоактивних 
речовин, згода підлітка непотрібна. Нове визначення батьків наведене тут: RCW 71.34.020(25)(a).  

Пам'ятайте! Постачальники послуг не зобов'язані надавати лікування підлітку на прохання родини. При цьому, відмова підлітка 
від лікування не може бути єдиною підставою для відмови установи щодо надання послуг. 

Амбулаторне та інтенсивне амбулаторне лікування на прохання родини 
Якщо фахівцем встановлено, що підліток віком від 13 до 17 років має психічне захворювання або стан, викликаний 
вживанням психоактивних речовин, і йому необхідне амбулаторне лікування, підлітку будуть запропоновані відповідні 
послуги у режимі лікування на прохання родини. Режим лікування на прохання родини передбачає, що батько/матір може 
мати доступ та дати згоду на 12 сеансів амбулаторного психічного лікування підлітка та/або лікування підлітка у зв’язку зі 
станами, викликаними вживанням психоактивних речовин (SUD), яке забезпечується відповідним спеціалістом, упродовж 
3-місячного періоду. Спеціаліст з амбулаторного лікування, який надає відповідні послуги, має сповістити контролера, що 
працює за контрактом Управління з охорони здоров’я (Health Care Authority, HCA), про початок отримування підлітком 
лікування в амбулаторному режимі упродовж перших 24 годин від надання перших послуг на прохання родини, а також 
повторно кожні 45 днів упродовж 3-місячного періоду. Після закінчення періоду лікування підліток має дати згоду на 
подальше лікування, що здійснюється цим постачальником послуг з амбулаторного лікування.   

Стаціонарне лікування на прохання родини 
Якщо фахівцем встановлено наявність у підлітка віком від 13 до 17 років психічного захворювання або стану, викликаного 
вживанням психоактивних речовин, і необхідність стаціонарного лікування обумовлена медичними показниками, тоді 
батько/матір або опікун можуть попросити про розміщення підлітка на лікування. Якщо, на думку фахівців програми 
стаціонарного лікування, підлітка необхідно залишити в установі для проходження стаціонарного лікування, така 
установа мусить повідомити контролера, що працює за контрактом Управління з охорони здоров’я (Health Care Authority, 
HCA), про надходження підлітка на лікування на прохання родини впродовж 24 годин після завершення огляду. Якщо ж, на 
думку фахівців програми стаціонарного лікування, підліток має провести в установі більше 7 діб, програма стаціонарного 
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лікування мусить повідомити Управління HCA про необхідність аналізу стабільної потреби пацієнта в стаціонарному 
лікуванні. Підліток має право на отримання від установи інформації про своє право подати до Верховного суду (Superior 
Court) клопотання про виписку з відповідного закладу не раніше, аніж після п’яти днів до закінчення розгляду його справи. 
Будь-який підліток, що він отримує лікування відповідно до умов цього розділу, має бути виписаний з установи протягом 
30 днів після розгляду його справи контролером, що працює за контрактом Управління з охорони здоров’я (Health Care 
Authority, HCA); до винятків у контексті цієї вимоги відносяться випадки, у яких підліток прийнятий на лікування у 
добровільному статусі, або ж у яких фахівцем або особою, відповідальною за реагування на кризові стани, що 
проявляються у підлітка (Designated Crisis Responder, DCR), ініційована процедура примусової госпіталізації за умовами 
цього розділу. 
У разі, якщо контролером, що працює за контрактом Управління з охорони здоров’я (Health Care Authority, HCA), буде 
встановлено, що підліток більше не відповідає медичним критеріям, які обумовлюють необхідність його стаціонарного 
лікування, то батько/матір або опікун будуть негайно сповіщені про це, і підліток мусить бути виписаний упродовж 24 
годин. Якщо у такому разі батько/матір або опікун, а також установа вважають, що, за медичними показниками, підліток 
має продовжити стаціонарне лікування, тоді установа залишить підлітка до другого дня присутності в суді після розгляду 
справи Управлінням НСА. Таким чином батьки або опікун матимуть час для подання клопотання про надання 
неповнолітній підлітку статусу особи, що відноситься до групи ризику відповідно до RCW 13.32A.191. Департамент у 
справах дітей, молоді та сімей (Department of Children, Youth, and Families, DCYF) також може надати послуги щодо 
примирення родини (Family Reconciliation Services) (RCW 13.32A.040).  
Підлітки, що надійшли на лікування до стаціонарного закладу на прохання родини, повинні бути негайно виписані з такої 
установи, якщо батько/матір подасть про це письмовий запит. 

Примусове лікування (RCW 71.34.700-795) 
Якщо підліток у віці від 13 років, який, із високою вірогідністю, може завдати шкоди собі чи оточуючим, або ж у якого 
визначено серйозний інвалідизуючий стан, у зв'язку з яким підлітку потрібне негайне лікування із приводу психічного 
захворювання або стану, викликаного вживанням психоактивних речовин, відмовляється від добровільного приміщення 
на лікування, тоді підліток може утримуватися в установі до 12 годин для проведення фахівцем, відповідальним за 
реагування на кризові стани, що проявляються у підлітка (DCR), обстеження щодо примусової шпиталізації підлітка. Якщо 
альтернативних можливостей, які б забезпечували добровільне лікування або лікування з меншими обмеженнями, немає, 
а фахівець DCR вважає, що з огляду на психічний розлад або стан, пов'язаний із вживанням психоактивних речовин, є 
ймовірність завдання підлітку серйозної шкоди, або що підліток перебуває у важкому інвалідизуючому стані, тоді підліток 
може бути розміщений в установі у примусовому порядку. Підліток може бути у примусовому порядку розміщений у 
спеціалізованому закладі на лікування від станів, пов'язаних із вживанням психоактивних речовин, тільки за наявності в 
цій установі безпечного відділення лікування синдрому абстиненції і стабілізації стану, або якщо в цій установі діє 
затверджена програма лікування неповнолітніх осіб, що перебувають у станах, викликаних вживанням психоактивних 
речовин, із можливістю прийняття підлітка.  
Якщо підліток вже надійшов до стаціонарного закладу як такий, що має психічне захворювання або стан, викликаний 
вживанням психоактивних речовин, тоді його буде обстежено фахівцем із лікування психічних захворювань і персоналом 
протягом 24 годин для визначення необхідності примусової шпиталізації в судовому порядку. Згідно із законом про 
примусове лікування підліток може спочатку перебувати в установі протягом 72 годин без урахування вихідних і 
святкових днів. Протягом цього періоду установа може подати до суду клопотання про утримання підлітка в установі 
протягом додаткових 14 діб, якщо фахівці установи вважатимуть, що таке додаткове лікування є необхідним. Після 14 діб 
установа може направити клопотання про додаткове стаціонарне лікування до 180 діб.  
Якщо фахівець, відповідальний за реагування на кризові стани, що проявляються у підлітка (DCR), не розмістить підлітка 
на лікування, тоді батько/матір або опікун можуть запросити про перегляд цього рішення, відповідно до статті 71.05.201, 
подавши клопотання до суду і додавши до нього копію медичної документації та / або документи / довідки, складені 
фахівцем, відповідальним за реагування на кризові стани, що проявляються у підлітка (DCR).  
Якщо підліток, виписаний із лікарні умовно або за рішенням суду про призначення йому лікування в менш обмежуючому 
альтернативному режимі, не виконує вимог умовної виписки або судового рішення, або якщо його здатності 
функціонування істотно погіршилися, тоді він може бути обстежена фахівцем, відповідальним за кризові стани, що 
проявляються у підлітка (DCR), і переведена до стаціонарного закладу для проведення обстеження й лікування в зв'язку з 
психічним захворюванням, або до установи для лікування синдрому абстиненції і стабілізації стану, або в затверджену 
програму для лікування станів, викликаних вживанням психоактивних речовин, якщо така установа є, і в неї є адекватне 
місце для розміщення підлітка на лікування у зв'язку із станами, викликаними вживанням психоактивних речовин. За 
додатковою допомогою й довідками звертайтеся до місцевої служби допомоги у кризах, пов'язаних із психічним 
здоров'ям.  



 

 
HCA 82-0029 UK (2/2020) Ukrainian 
   3 

Обов’язкові повідомлення про перегляд справи з боку постачальника послуг 
Протягом 24 годин після прийняття підлітка на лікування на прохання родини постачальник послуг має сповістити 
про це контролера, що працює за контрактом Управління з охорони здоров’я (Health Care Authority, HCA), 
Адміністрацією з організації лікування на прохання родини (FIT Administration Office), використовуючи канал 
безпечного електронного зв’язку за адресою fitreporting@fitadministration.com або безпечний факс за номером 206-
859-6432 

Повідомлення має містити такі дані: 

• ПІП та дата народження 
• Дата прийому на лікування на прохання родини (FIT) або дата зміни режиму лікування на FIT 
• Округ, у якому мешкає підліток, і 
• Тип страховки 

 
У період між 7 та 14 днем після прийому підлітка та кожні 45 днів, поки триває його лікування в амбулаторному або в 
інтенсивному амбулаторному режимі, постачальник послуг має надсилати таку інформацію до контролера, що 
працює за контрактом Управління з охорони здоров’я (Health Care Authority, HCA), підтверджуючи медичну 
необхідність лікування:  

• Коротка інформація про пацієнта, якого прийнято на лікування  
• Заключення про стан під час прийому 
• Заключення під час виписки 

 
 Мені було надане письмове та усне повідомлення про існуючі варіанти лікування підлітка.

Підпис батька/матері/опікуна Дата Підпис представника установи  Дата 

                

 Отримати підпис або підтвердження батька/матері/опікуна не вдалося. 
Причина відсутності підпису: 

      

Підпис представника закладу Дата 

        

 
Для отримання більш детальної інформації про лікування на прохання родини (FIT), зверніться до: 
HCAFamilyInitiatedTreatment@hca.wa.gov 

 
Оновлення 
17 березня 2020 року 

• Контактні дані з питань прийому та розгляду справ змінилися на: 
Адміністрація з організації лікування на прохання родини (FIT Administration Office), адреса електронної 
пошти (канал безпечного електронного зв’язку) fitreporting@fitadministration.com, факс (безпечний канал) 
206-859-6432  

 
 

mailto:fitreporting@fitadministration.com
mailto:HCAFamilyInitiatedTreatment@hca.wa.gov
mailto:fitreporting@fitadministration.com

	Оновлення
	17 березня 2020 року


