
Специфікація надання медичних послуг за напрямом СТАЦІОНАРНА ДОПОМОГА
ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ХІРУРГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ

Обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором
відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація)

1. Забезпечення  первинного  огляду  пацієнта/пацієнтки  з  визначенням  його/її
маршрутизації.

2. Проведення  необхідних  лабораторних  досліджень  відповідно  до  галузевих
стандартів у сфері охорони здоров’я, зокрема:

a. розгорнутий клінічний аналіз крові;
b. визначення групи крові і резус фактору;
c. біохімічний  аналіз  крові  (загальний  білок,  альбумін,  глобулін,  альфа-

амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ),
білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина,
сечова кислота, електроліти: калій, хлор, натрій, магній, кальцій; феритин;
тропонін I  або Т, високочутливий (hs-cTnI); гамма-глутамінтранспептидаза
(ГГТП), лужна фосфатаза, показник антинуклеарних антитіл (ANA));

d. ліпідний профіль: тригліцериди, загальний холестерин, ліпопротеїди низької
щільності  (ЛПНЩ), ліпопротеїди високої  щільністю (ЛПВЩ) в сироватці
крові;

e. ревматологічні  та  гострофазові  показники  (ревматоїдний  фактор  (RF,
кількісне визначення), сіалові кислоти, С-реактивний білок (CRP, кількісне
визначення), антистрептолізин-О (ASLO, кількісне визначення));

f. коагуляційний  гемостаз  (тромбіновий  час,  активований  частковий
(парціальний)  тромбопластиновий  час  (АЧТЧ,  АПТЧ),  фібриноген,
міжнародне нормалізоване відношення (МНВ));

g. визначення глюкози в цільній крові або сироватці крові та/або проведення
глюкозотолерантного тесту;

h. глікозильований гемоглобін в цільній крові;
i. дослідження спинномозкової рідини;
j. аналіз сечі загальний;
k. мікроальбумін у сечі;
l. ацетон в сечі;
m. копрограма;
n. тестування на сифіліс, гепатити, ВІЛ, SARS-CoV-2;
o. бактеріологічні дослідження з урахуванням визначення патогенної флори, а

також  умовно  патогенних  та  облігатних  бактерій,  мікропреципітації  на
сифіліс, визначення найпростіших та гельмінтів калу;

p. інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.
3. Проведення  необхідних  інструментальних  обстежень  відповідно  до  галузевих

стандартів  у  сфері  охорони  здоров’я  та  за  умови  наявності  відповідного
обладнання у закладі, зокрема:

a. електрокардіографія (ЕКГ);
b. ультразвукові дослідження, в тому числі із проведенням доплерографії;
c. ендоскопічні  дослідження  (езофагогастродуоденоскопія,  колоноскопія

тощо);
d. рентгенологічні дослідження, в тому числі комп’ютерна томографія (в тому

числі з внутрішньовенним контрастуванням);
e. магнітно-резонансна  томографія  (в  тому  числі  з  внутрішньовенним

контрастуванням);



f. інші інструментальні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.
4. Своєчасне  знеболення  на  всіх  етапах  діагностики  та  лікування:  обов’язкове

анестезіологічне забезпечення під час виконання всіх інвазивних діагностичних та
інших  лікувальних  процедур,  цілодобовий  доступ  до  ненаркотичних  та
наркотичних знеболювальних засобів.

5. Забезпечення  лікарськими  засобами  відповідно  до  Національного  переліку
основних лікарських засобів, медичними виробами та розхідними матеріалами.

6. Надання  медичної  допомоги,  направленої  на  полегшення,  зняття  чи  усунення
симптомів  і  проявів  захворювання  чи  іншого  порушення  життєдіяльності,
нормалізація  порушених  процесів  життєдіяльності  і  одужання,  відновлення
здоров’я пацієнтів без застосування хірургічних операцій.

7. Надання медичної  допомоги вагітним з ускладненим перебігом вагітності  та/або
екстрагенітальною патологією.

8. Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду.
9. Проведення заходів із профілактики захворювань.
10. Надання реабілітаційних послуг при відсутності протипоказань в гострому періоді

та направлення пацієнтів для отримання реабілітаційних послуг у підгострому та
відновному періодах або послуг з паліативної медичної допомоги.

11. Переведення  за  потреби  пацієнтів  в  інші  заклади  (підрозділи)  для  надання  їм
вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

12. Харчування пацієнтів в умовах стаціонару.
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