
Покази та порядок госпіталізації пацієнтів
у відділення інтенсивної терапії:

Розшаровуюча аневризма аорти; 
Вперше виниклі  гострі  розлади  ритму та  провідності,  незалежно від

результатів лікування: 
часті ранні, політопні екстрасистоли; 
групові шлуночкові екстрасистоли; 
пароксизм шлуночкової тахікардії; 
пароксизм  надшлуночкової  тахікардії  в  разі  неефективності

попередньої терапії;  
ектопічні ритми з порушеннями гемодинаміки;
AV-блокади II ступеню з нападами MAS, AV-блокади III ступеню; 
гостра серцева недостатність (лівошлуночкова, правошлуночкова);
раптова зупинка кровообігу: 
гіпертонічний  криз,  ускладнений  клінічними  ознаками  коронарної

недостатності  та  недостатності  кровообігу  або  ЕКГ-  ознаками  коронарної
недостатності 

гострий коронарний синдром: 
нестабільна стенокардія;
ГКС без елевації сегменту ST; 
ГКС зі стійкою елевацією сегменту ST; 
гострий інфаркт міокарда (до 28 діб з моменту виникнення), за умови

нестабільної гемодинаміки, наявності ранньої постінфарктної стенокардії та
інших ускладнень; 

тромбоемболія  легеневої  артерії  (в  т.ч.  вірогідна),  що  виявлена  в
умовах СОКД; 

синкопальні  стани,  обумовлені  порушеннями  серцевого  ритму  та
провідності;

гострий  міокардит  (важкий  перебіг,  наявність  порушень  серцевого
ритму та провідності, ознак серцевої недостатності); 

гострий ендокардит (важкий перебіг, наявність ускладнень: порушення
серцевого ритму і провідності, тромбоемболія та ін.); 

гострий перикардит зі значним ступенем вираженості перикардіального
випоту, ознаками тампонади серця.

Порядок  ургентної  госпіталізації  пацієнтів  що  перебували  на
стаціонарному лікуванні у лікувально-профілактичних закладах 

(далі -ЛПЗ) другого рівня надання медичної допомоги:

Згідно  наказу  управління  охорони  здоров’я  Сумської  обласної
державної адміністрації  (далі  – УОЗ СОДА) № 427-ОД від 21.05.2013 при
тяжкому  стані  пацієнта  і  неможливості  надання  необхідної  допомоги
рішенням консиліуму лікарів ЛПЗ, де знаходиться хворий: 



а)  викликаються  консультанти  із  закладу  охорони здоровья  третього
рівня надання медичної допомоги (СОЦЕМД та МК), які приймають рішення
з тактики ведення пацієнта;

б) при прийнятті лікарем-консультантом рішення про транспортування
хворого в КЗ СОР «СОКД» санітарним транспортом ЛПЗ,  де  знаходиться
хворий,  за  погодженням  з  адміністрацією  СОКД  ,  в  присутності  лікарів
пацієнт транспортується на вищий рівень надання медичної допомоги.

При  самозверненнях  пацієнтів  до  закладу,  якщо  за  станом  здоров’я
вони  можуть  отримати  медичну  допомогу  на  рівні  ЛПЗ  другого  рівня,
пацієнти,  після  консультації  чергового  лікаря  СОКД  направляються  до
відповідного закладу за місцем проживання.

Наказом УОЗ СОДА від 18.04.2018 №326 «Про організацію надання
медичної  допомоги  та  госпіталізації  пацієнтів  з  гострим  коронарним
синдромом з елевацією сегмента ST в Сумській області» визначений порядок
організації надання медичної допомоги та госпіталізації пацієнтів з гострим
коронарним  синдромом  з  елевацією  сегмента  ST  для  надання
високоспеціалізованої  медичної  допомоги  хворим  з  гострим  коронарним
синдромом  з  проведенням  реперфузійних  та  інтервенційних  методів
лікування (коронарографія, стентування судин серця).


