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Показання та протипоказання для іюспії^^вііі^'гїдіиснтів до 
гостіітального відділення для інвалідів та ветеранів війни та 
перелік необхідних обстежень для госпіталізації у відділення

Показання до госпіталізації:

1. Ішемічна хвороба серця, стабільна стенокардія І-ІІІ ФК. стан після перенесеного 
інфаркту міокарда не раніше 4 місяців від його початку.
2. Гіпертонічна хвороба II - ГІІ стадії.
3. Постійна форма фібриляції передсердь (нормосистодічний варіант та
тахісистолічний з ЧСС не вище 140уд/хв). АУ-блокада не вище І ступеню, серцева 
недостатність І-ІІ А стадії (І-ІІІ ФК)
4. ХОЗЛ ІІст.. в стадії загострення, або для підбору адекватної фармакотерапії у 
хворих з коморбідними станами (цукровий діабет. ІХС. тощо), ХОЗЛ ІІст.. без 
загострення, для підбору адекватної фармакотерапії у хворих з коморбідними станами 
(цукровий діабет. ІХС. тощо), бронхіальна астма, без загострення, для підбору адекватної 
фармакотерапії у хворих з коморбідними станами (цукровий діабет, ІХС, тощо).
5. Хронічний гастрит. ГЕРБ, загострення, на тлі коморбідних станів (цукровий діабет. 
ІХС. тощо)
6. Виразкова хвороба шлунку і 12-палої кишки, без загострення, але на тлі 
коморбідних станів (цукровий діабет. ІХС. тощо), або для підбору фармакотерапії та 
необхідності динамічног о спостереження в умовах стаціонару.
7. Хронічний холецистит, панкреатит, постхолецистектомічний синдром, хронічні 
коліти, - загострення або для підбору фармакотерапії на тлі коморбідних станів та 
необхідності динамічного спостереження в умовах стаціонару.
8. Облітеруючий атеросклероз судин нижніх кінцівок в стадії компенсації
9. Ревматизм неактивна фаза, набуті вади серця, з порушенням кровообігу І-ІІ стадії : 
ревматоїдний поліартрит, остеартроз з порушенням функції суглобів ГІІ стадії, 
подагричний артрит, без ознак синовїїту.
10. Церебральний атеросклероз ГШ стадії, дисциркулягорна єнцефалопатія І-ІІІ стадії, 
стани після перенесених інсультів не раніше 4 місяців без виражених розладів руху, при 
можливості самообслуговування і без порушень психіки.
1 1. Захворювання периферичної нервової системи - для реабілітації, а також для 
підбору фармакотерапії та необхідності динамічного спостереження в умовах стаціонару.
12. Дегенеративно-дистрофічні процеси хребта, суглобів.
13. Віддаленні наслідки ЧМТ і травм периферичної системи
14. Будь-яке захворювання терапевтичного профілю, в сукупності з супутньою 
патологією, що потребує динамічного спостереження, підбору га корекції терапії, за 
виключенням протипоказань, наведених нижче.
15. Проведення передопераційної підготовки хворих - у разі комбінації декількох 
захворювань (цукровий діабет, аритмії, неконтрольована гіпертонія та інше), що 
підвищують ризик післяопераційних ускладнень.
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Протипоказання
1. Гострий інфаркт міокарду, гострий коронарний синдром, нестабільна стенокардія, 
стабільна стенокардія III -IV ф.кл., ускладнений гіпертонічний криз, брадикардія будь-якої 
етіології з ЧСС меньше 50 уд на хвилину.
2. Пароксизм фібриляції передсердь та інші гострі порушення серцевого ритму, стани, 
що потребували чи потребують інтенсивної терапії - протягом останнього року.
3. Порушення кровообігу ІІІ-ІУ стадії.
4. Кровотеча виразки шлунку і 12-палої кишки та часто повторювана кровотеча різною 
походження протягом останнього року.
5. Ревматизм в активній фазі.
6. Гепатит (активна фаза), цироз печінки будь-якої етіології.
7. Епілепсія, епілептичний синдром, генералізовані судоми будь-якого походження: 
енцефалопатія з психічними розладами; шизофренія чи інші психічні розлади, що 
супроводжуються дезорієнтацією хворого, антисоціальною поведінкою, зафіксованою 
лікарем прийому чи консультуючим психіатром. Деменція.
8. Хронічне захворювання нирок ІII-Усг.
9. Наркоманія. Хронічний алкоголізм. Епізоди вживання алкоголю під час 
стаціонарного лікування, зафіксовані належним чином у виписці - госпіталізація таких 
пацієнтів по узгодженню з зав.відділенням.
10. Наслідки тяжких травм хребта з вираженими порушеними порушеннями функції 
тазових органів.
1 1. Всі форми новоутворень.
12. Туберкульоз.
13. Всі захворювання в гострій стадії, гострі інфекційні захворювання, загострення 
хронічних хвороб, ускладнені гострим гнійним процесом; підвищенні маркери запалення 
неясної етіології.
14. Всі венеричні захворювання в гострій або хронічній формі.
15. Всі захворювання крові в гострій формі га стадії загострення; анемія будь-якої 
етіології, з гемоглобіном нижче 100 мг/л.
16. Кахексія будь-якого походження.
1 7. Полівалентна алергія, підтверджена висновком лікаря.
18. Гіпертермічний синдром.
1 9. Транзиторні ішемічні атаки протягом останнього року.
20. Інші захворювання, які потребують індивідуальної медичної допомоги.
21. Хворі, які не можуть самостійно себе обслуговувати, в тому числі хворі з 
нетриманням сечі та калу.

В госпітальне відділення для інвалідів та ветеранів війни можуть були 
госпіталізовані інваліди та ветерани війни, учасники бойових дій. або особи, що до них 
прирівнюються по пільгам (діти війни, що мають інвалідність по загальному 
захворюванню, члени родини загиблого, тощо) Запорізької області га м.Запоріжжя.

В межах ліжкового фонду госпітального відділення для інвалідів та ветеранів 
війни здійснюється госпіталізація тематичних хворих для проведення учбового процесу 
після узгодження із завідувачем відділення. Також госпіталізуються хворі для проведення 
клінічних досліджень.

Згідно з чинним законодавством. Наказу МОЗ України від 03.07.2006 №  436. Наказу МОЗ України від 19 
березня 2007 р. N 128 . Наказу МОЗ України від 12.10.2006 №  676. Наказу МОЗ України від 13.06.2005 
№271. Наказу МОЗ України №  191 від 05.05.2003. Наказу МОЗ України №226 від27.07.1998, Наказу МОЗ 
України №> 507 від 28.12.2002. Наказ) МОЗ України № ' 57 від 07.02.2008. Наказу МОЗ України №  555 від 
27.06.201 3. Наказе МОЗ України №  191 від 05.05.2003 та зг ідно з локальними маршрутами.
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ПЕРНЛІК ОБСТЕЖЕНЬ. ЯКІ РЕКОМЕНДОВАНІ ПАЦІЄНТУ ПРИ 
НАПРАВЛЕННІ НА ЕОСЩТАЛІЗАЦІЮ У ВІДДІЛЕННЯ

1. Клінічний аналіз крові (обов'язково).
2. Клінічний аналіз сечі (обов'язково).
3. Огляд уролога/ гінеколога (обов'язково).
4. Біохімічні аналізи (цукор крові (обов'язково), печінкові проби, загальний 
холестерин, сечова кислота).
5. Реакція мікропреципітації (обов'язково).
6. ФЕ ОЕК (обов'язково).
7. Електрокардіограма (обов'язково).
8. Аналіз кату.
9. Направлення з лікувально-профілактичного закладу, що скеровує хворою 
обов'язково повинні містити основний та супутні діагнозі хворого, що 
встановлені відповіднім ЛПЗ. з зазначенням препаратів. їх доз. кратності введення 
та тривалості застосування. Якщо хворий вперше направляється госпітальне 
відділення необхідна виписка з амбулаторної карти.

Красько В.В.

Кулинич О.В.


