
Відповідно  до  Закону  України  від  19  жовтня  2017  року  
№  2168-VIII  «Про  державні  фінансові  гарантії  медичного  обслуговування
населення», п.6 Порядку реалізації програми державних гарантій медичного
обслуговування  населення  у  II -  IV кварталах  2021  року,  затвердженого
постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  15  лютого  2021  р.  №133,
КНП«ВМКЛ «ЦМтаД» укладено договір з Національною службою здоров'я
України  від  05  травня  2021  року  №3084—Е421-Р000  про  медичне
обслуговування населення за програмою медичних гарантій зі змінами від 19
серпня 2021 року.

За  умовами  договору  КНП«ВМКЛ  «ЦМтаД»  надаються  медичні
послуги відповідно до встановлених тарифів та коригувальних коефіцієнтів
за 9 пакетами медичних послуг, а саме:

Пакет медичних послуг «Хірургічні операції дорослим та дітям в
стаціонарних умовах»

Умови надання послуги: стаціонарно.

Підстави надання послуги:

● направлення  лікаря  з  надання  ПМД,  якого  обрано  за
декларацією про вибір лікаря;

● направлення лікуючого лікаря;
● доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
● переведення з іншого закладу/клінічного підрозділу закладу;
● самозвернення у невідкладному стані.

Специфікація надання медичних послуг, їх обсяг за договором відповідно до
медичних потреб пацієнта/пацієнтки 

1. Первинний огляд пацієнта/пацієнтки з визначенням його/її маршрутизації.
2. Проведення необхідних лабораторних обстежень, зокрема:

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

аспартатамінотрансфераза  (АсАТ),  аланінамінотрансфераза
(АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий),
креатинін, сечовина, сечова кислота, електроліти (натрій, калій,
магній, кальцій, хлор));

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

e. глюкоза в цільній крові або сироватці крові;
f. С-реактивний білок (CRP, кількісне визначення);
g. дослідження спинномозкової рідини;
h. тестування на сифіліс, гепатити, ВІЛ, SARS-CoV-2;



i. загальний аналіз сечі;
j. бактеріологічні дослідження; ( договір підряду)
k. гістологічні дослідження; ( договір підряду)
l. цитологічні дослідження; ( договір підряду)
m. патоморфологічні дослідження; ( договір підряду)
n. інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

3. Проведення  необхідних  інструментальних  обстежень  відповідно  до
галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, зокрема:

a. електрокардіографія (ЕКГ);
b. ультразвукові  дослідження,  в  тому  числі  із  проведенням

доплерографії;
c. ендоскопічні  дослідження  (езофагогастродуоденоскопія,

колоноскопія тощо) ( за договором підряду)
d. рентгенологічні дослідження;
e. інші  інструментальні  дослідження  відповідно  до  потреб

пацієнтів.
4. Проведення хірургічних операцій.
5. Забезпечення  анестезії  та  анестезіологічного  моніторингу  під  час

проведення хірургічних операцій та обстежень. 
6. Проведення інтенсивної  терапії  пацієнтам у  випадку  виникнення у  них

загрозливих для життя станів.
7. У  випадку  виявлення  новоутворення  під  час  ургентного  або  планового

оперативного втручання - проведення забору гістологічного матеріалу та
гістологічного дослідження та направлення пацієнта/пацієнтки з підозрою
на онкологічне захворювання з висновками гістологічного дослідження на
мультидисциплінарний (онкологічний) консиліум (групу спеціалістів).

8. Наявність  рішення  мультидисциплінарної  онкологічної  комісії  щодо
планового оперативного втручання з приводу злоякісного новоутворення.

9. Забезпечення  післяопераційного  моніторингу  та  подальшої
медикаментозної терапії.

10.Своєчасне знеболення (при необхідності,  анестезіологічне забезпечення)
на  всіх  етапах  діагностики  та  лікування,  цілодобовий  доступ  до
ненаркотичних та наркотичних знеболювальних засобів.

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

12.Забезпечення  цілодобового  лікарського  та  медсестринського  догляду  за
пацієнтами.

13.Проведення консультацій лікарями інших спеціальностей.
14.Направлення пацієнтів при наявності показань в інші заклади/підрозділи

для  надання  їм  вторинної  (спеціалізованої),  третинної
(високоспеціалізованої) медичної допомоги.

15.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.

16.Проведення заходів з профілактики захворювань.
17.Харчування пацієнтів в умовах стаціонару.

В рамках даного пакету працює 2 відділення:

 Відділення гінекології з малоінвазивними операціями  надає планову та
ургентну допомогу цілодобово: 

   - Операції на матці і придатках матки дорослим та дітям.
   - Операції на піхві, шийці матки, зовнішніх статевих органах дорослим та 
дітям. 
   - Надання планової та ургнентної допомоги гінекологічним хворим. 
   - Переривання вагітності.
   - Діагностичні та лікувальні процедури при неплідді. 
 Місце надання послуг  -  вул. Маяковського 138, 1 поверх Перинатального центру. 
 Завідувач відділенням Іщук Станіслав Іванович , тел. 65-11-31

 Педіатричне відділення старшого дитинства надає планову допомогу
в  стаціонарі  (2  ліжка  хірургічного  профілю)  лікарем  –  хірургом
дитячим: 

    - Операції на шкірі та підшкірній клітковині дітям

Місце надання послуг  -   вул.  Маяковського 138,  2  поверх педіатричного корпусу
Завідувач: Бойчук Денис Віталійович, тел :65-11-14 

Пакет медичних послуг  «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без
проведення хірургічних операцій»

Умови надання послуги: стаціонарно.

Підстави надання послуги:

● направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про
вибір лікаря;

● направлення лікуючого лікаря;
● доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
● переведення з іншого закладу та/або клінічного підрозділу закладу;
● самозвернення у невідкладному стані.

Обсяг медичних послуг, що надається 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,  визначення найпростіших та гельмінтів калу; ( договір
підряду)

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) ( договір підряду);

d. рентгенологічні дослідження, (в тому числі з внутрішньовенним
контрастуванням);

e. 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.

          Харчування пацієнтів в умовах стаціонару

В рамках даного пакету працює 5 відділень:

    Відділення гінекології з малоінвазивними операціями надає планову та
ургентну допомогу цілодобово: 

- консервативне лікування  гінекологічних хвороб. 

    - лікування ускладнень вагітності до 22 тижнів.

    - лікування при неплідді.

    - лікування гінекологічної патології у дітей.

Місце надання послуг  -  вул. Маяковського 138, 1 поверх Перинатального центру. 
Завідувач відділенням Іщук Станіслав Іванович , тел. 65-11-31



 Відділення патології вагітності та екстрагенітальної патології з 
ліжками для невиношування: цілодобово надає планову та ургентну 
допомогу:

-  Вагітним в терміні гестації 22 тижні та більше з ускладненим перебігом
вагітності, спеціалізується на лікуванні невиношування вагітності.

Місце надання послуг - вул. Маяковського 138, 2 поверх Перинатального центру. 
Завідувачка  Додон Інна Едуардівна, тел 65-11-29

 Відділення патології новонароджених цілодобово надає планову та 
ургентну допомогу:

-  неонатальна гіпербілірубінемія; 
– гемолітична хвороба новонародженого;-
 - перинатальні пошкодження центральної нервової системи; 
 – неонатальні пневмонії; 
 – внутрішньоутробні інфекції; 
 –  хворі  новонароджені  з  малою  масою  тіла  при  народженні,  маловагові
щодо терміну гістації; 
 – білково-енергетична недостатність; 
 – захворювання органів дихання; 
 – вроджені вади розвитку; 
  – стани, що бувають при труднощах грудного вигодовування;
  –обстеження  і  лікування  новонароджених,  позбавлених  батьківського
піклування.

Місце надання послуг  -  вул. Маяковського 138, 3 поверх педіатричного корпусу    
Завідувачка  Керанчук Лілія Володимирівна,  тел 65-11-15

 
 Педіатричне відділення молодшого дитинства цілодобово надає 

планову та ургентну допомогу діткам від 1 місяця до 3 років: 

- хвороби органів дихання,  
- травлення, 
- сечовивідної системи, 
- хвороби серцево-судинної системи, 
- алергічні захворювання
Місце надання послуг  -  вул. Маяковського 138, 4 поверх педіатричного корпусу    
Завідувачка  Ходак Ольга Вікторівна,  тел 65-11-17

 Педіатричне відділення старшого дитинства надає планову та 
ургентну допомогу дітям від 3 до 18 років:

  - органів дихання;
  - серцево-судинні захворювання;



  - захворювання нервової системи;
  - хвороби нирок;
  - хвороби шлунково-кишкового тракту;
  - алергічні захворювання.
Місце надання послуг  -   вул.  Маяковського 138,  2  поверх педіатричного корпусу
Завідувач: Бойчук Денис Віталійович, тел :65-11-14 

Пакет медичних послуг  «Медична допомога при пологах»

Умови надання послуги: стаціонарно.

Підстави надання послуги:

● направлення лікуючого лікаря;
● доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
● самозвернення при розродженні; 
● переведення з іншого закладу та/або клінічного підрозділу закладу
пацієнток з діагнозом розродження (О80-О84).

Обсяг медичних послуг, який надається за договором відповідно до
медичних потреб пацієнтки (специфікація)

1. Надання  медичної  допомоги  при  пологах  черговою  акушерською
бригадою, включаючи проведення партнерських пологів.

2. Ведення неускладнених вагінальних пологів.
3. Ведення  ускладнених  вагінальних  пологів  із  застосуванням

акушерських  інтервенцій  (вакуум-екстракція,  акушерські  лещата,
допомога при сідничному передлежанні).

4. Проведення ургентного кесаревого розтину.
5. Проведення планового кесаревого розтину.
6. Моніторинг стану роділлі і плода (включаючи зовнішній моніторинг),

породіллі та новонародженого.
7. Зниження больових відчуттів  у  жінки  під  час  пологів,  в  тому  числі

медикаментозне  через  застосування  нейроаксіальної  блокади
(епідуральної анестезії) та інших методів знеболення.

8. Анестезіологічне  забезпечення  оперативних  втручань  та
післяпологових акушерських процедур.

9. Забезпечення  лікарськими  засобами  відповідно  до  Національного
переліку  основних  лікарських  засобів,  медичними  виробами  та
розхідними  матеріалами  відповідно  до  галузевих  стандартів у  сфері
охорони здоров’я.

10.Проведення  лабораторних  досліджень  у  цілодобовому  режимі,
зокрема: 

a. розгорнутий клінічний аналіз крові; 
b. визначення групи крові і резус фактору; 



c. біохімічний  аналіз  крові  (загальний  білок,  альфа-амілаза,
аспартатамінотрансфераза  (АсАТ),  аланінамінотрансфераза
(АлАТ), лактатдегідрогеназа, білірубін і його фракції (загальний,
прямий,  непрямий),  креатинін,  сечовина,  сечова  кислота,  хлор,
калій, натрій, магній); 

d. коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий
(парціальний)  тромбопластиновий  час  (АЧТЧ,  АПТЧ),
міжнародне  нормалізоване  відношення  (МНВ),  фібриноген,
продукти деградації фібриногену/фібрину); 

e. глюкоза в цільній крові або сироватці крові;
f. загальний аналіз сечі;
g. тестування на ВІЛ; 
h. інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтки.

11.Забір матеріалу та проведення гістологічного дослідження. 
12.Проведення  інструментальних  обстежень  у  цілодобовому  режимі,

зокрема:
a. ультразвукові дослідження (УЗД);
b. рентгенологічні дослідження;
c. кардіотокографія (КТГ);
d. електрокардіографія (ЕКГ);
e. інші  інструментальні  дослідження  відповідно  до  потреб

пацієнтки і плодa.
13.Проведення інтенсивної  терапії  жінкам у випадку  виникнення у  них

загрозливих для життя станів.
14.Проведення  заходів  з  первинної  реанімації  та  стабілізації  стану

новонароджених.
15.Постконтактнаантиретровірусна  профілактика  дітям,  народженим  від

ВІЛ-позитивних матерів.
16.Забір зразка пуповинної крові та сухої краплини крові (СКК) у дітей,

народжених ВІЛ-позитивними жінками.
17.Проведення  щеплень  новонародженим  згідно  з  календарем

профілактичних щеплень.
18.Проведення  післяпологової  специфічної  профілактики  резус-

сенсибілізації.
19.Проведення  неонатального  скринінгу  у  новонароджених

(фенілкетонурії  (ФКУ),  вродженого  гіпотиреозу  (ВГ),  муковісцидозу
(МВ),  адреногенітального  синдрому  (АГС)  та  інших  захворювань
відповідно до чинного законодавства).

20.Проведення пульсоксиметричного скринінгу критичних вроджених вад
серця у новонароджених.

21.Консультування  жінок  з  питань  грудного  вигодовування  та
післяпологової контрацепції.

22.Проведення консультацій лікарями інших спеціальностей.
23.Харчування в умовах стаціонару.



Додатковий обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за
договором відповідно до медичних потреб пацієнтки (специфікація) за умови
відповідності додатковим умовам закупівлі:

1. Проведення лабораторних досліджень, зокрема: 
a. С-реактивний білок (CRP, кількісне визначення);
b. ліпідний  профіль:  тригліцериди,  загальний  холестерин,

ліпопротеїди  низької  щільності  (ЛПНЩ),  ліпопротеїди  високої
щільністю (ЛПВЩ) в сироватці крові;

c. визначення лактату;
d. імуноферментні дослідження; 
e. бактеріологічні та бактеріоскопічні дослідження;
f. інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтки.

За даним пакетом працює 2 відділення:

 Пологове  відділення  з  індивідуальними  та  сімейними  пологовими
залами з приймальним блоком:

-  надається  цілодобово  планова  та  ургентна  акушерська  допомога,
включаючи передчасні пологи як складова Перинатального центру ІІ рівня.

 Місце надання послуг  -   вул.  Маяковського 138,  I та  V поверх Перинатального
центру.
Завідувачка відділення Максимова Алла Леонідівна. тел: 65-11-32; 65-11-27

 Відділення сумісного перебування матері та новонародженого:

-  надає планову та ургентну допомогу матерям в післяпологовий період та
новонародженим в ранньому неонатальному періоді.

Місце надання послуг  -  вул. Маяковського 138, IІІ  Перинатального центру.
Завідувач відділення Дудник Леонід Олексійович. тел: 65-11-27



Пакет медичних послуг  «Медична допомога  новонародженому у
складних неонатальних випадках»

Умови надання послуги: стаціонарно.

Підстави надання послуги:

● направлення лікуючого лікаря;
● доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги або 

виїзною неонатологічною бригадою невідкладної медичної допомоги 
та інтенсивної терапії;

● переведення з іншого закладу та/або клінічного підрозділу закладу.

Обсяг медичних послуг, який надається за договором відповідно до
медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація)  

1. Забезпечення первинного огляду пацієнта/пацієнтки.
2. Проведення інтенсивної терапії новонародженим.
3. Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду.
4. Надання медичних послуг новонародженим на всіх етапах лікування в

закладі.
5. Проведення  лабораторних  досліджень  відповідно  до  галузевих

стандартів  у  сфері  охорони  здоров’я,  в  тому  числі  з  використанням
мікрометодик, зокрема:

a. розгорнутий загальний аналіз крові;
b. загальний аналіз сечі;
c. біохімічний аналіз  крові  (загальний білок,  С-реактивний білок,

аспартатамінотрансфераза  (АсАТ),  аланінамінотрансфераза
(АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий),
електроліти  (іонізований  кальцій,  фосфор,  магній,  кальцій,
натрій,  калій),  креатинін,  сечовина,  гамма-глутамілтрансфераза,
лактатдегідрогеназа,  лактат,  тригліцериди,  альбумін,  лужна
фосфатаза);

d. глюкоза в цільній крові або сироватці крові;
e. кислотно-лужний стан крові та парціальний тиск газів крові;
f. коагуляційний  гемостаз  (протромбіновий  індекс  (міжнародне

нормалізоване  відношення),  АЧТЧ,  тромбіновий  час,  D-димер,
фібриноген);

g. феритин, індекс насичення трансферину, вміст заліза у сироватці
крові;

h. гормони щитоподібної залози, надниркових залоз;
i. загальний аналіз ліквору;
j. проба Кумбса;
k. обстеження на вертикальні інфекції;
l. бактеріологічні дослідження з визначенням чутливості висіяних

збудників до антибіотиків (згідно договору)



m. група крові та резус-фактор;
n. інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

6. Забір зразка пуповинної крові та сухої краплини крові (СКК) у дітей,
народжених ВІЛ-позитивними жінками. 

7. Проведення  інструментальних  досліджень  відповідно  до  галузевих
стандартів  у  сфері  охорони  здоров’я,  зокрема  ультразвукового,
рентгенологічного, та інших досліджень.

8. Оцінювання болю та своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики
та  лікування:  обов’язкове  анестезіологічне  забезпечення  під  час
виконання  всіх  інвазивних  діагностичних  процедур,  цілодобовий
доступ до ненаркотичних та наркотичних знеболювальних засобів.

9. Забезпечення  лікарськими  засобами  відповідно  до  Національного
переліку  основних  лікарських  засобів,  виробами  медичного
призначення  та  розхідними  матеріалами  відповідно  до  галузевих
стандартів у сфері охорони здоров’я.

10.Забезпечення  дихальної  підтримки:  CPAP,  неінвазивної  та  інвазивної
штучної  вентиляції  легень,  високочастотної  осциляторної  вентиляції
легень (ВЧО ВЛ).

11.Забезпечення цілодобового моніторингу кислотно-лужного стану крові
у пологовій залі та/або відділенні інтенсивної терапії новонароджених.

12.Забезпечення  цілодобового  повного/часткового  парентерального
харчування з комп’ютерним розрахунком його компонентів.

13.Проведення вакцинації згідно з календарем профілактичних щеплень.
14.Проведення  офтальмологічного  скринінгу  передчасно  народжених

дітей  з  гестаційним  віком  до  32  тижнів  (більше  32  тижнів  -  за
показаннями) та/або масою при народженні менш ніж 1500 г. 

15.Проведення аудіологічного скринінгу.
16.Проведення  неонатального  скринінгу  у  новонароджених

(фенілкетонурії  (ФКУ),  вродженого  гіпотиреозу  (ВГ),  муковісцидозу
(МВ),  адреногенітального  синдрому  (АГС)  та  інших  захворювань
відповідно до чинного законодавства).

17.Забезпечення  консультацій  лікаря-невролога  дитячого;  лікаря-
нейрохірурга  дитячого;  лікаря-офтальмолога  дитячого;  лікаря-хірурга
дитячого;  лікаря-кардіолога  дитячого;  лікаря-генетика;  психолога;
лікаря-ортопеда-травматолога  дитячого;  лікаря-ендокринолога
дитячого; лікаря-сурдолога; лікаря-імунолога.

18.Надання  постконтактноїантиретровірусної  профілактики  дітям,
народженим від ВІЛ-позитивних матерів.

19.Надання психологічної підтримки батькам, забезпечення сприятливого
сенсорного  оточення  для  дитини  та  сімейно-орієнтованого  догляду
спрямованого на її розвиток.

20.Догляд  за  передчасно  народженими  та/або  хворими  дітьми  з
залученням батьків, у т.ч. у відділенні інтенсивної терапії.



21.Підтримка/сприяння грудному вигодовуванню, у т.ч. із застосуванням
комплексних  збагачувачів  для  збагачення  грудного  молока  при
вигодовуванні передчасно народжених.

22.Харчування пацієнтів в умовах стаціонару. Забезпечення спеціальними
сумішами ентерального харчування немовлят.

Додатковий  обсяг  медичних  послуг,  який  надавач  надає  за  договором
відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація) за умови
відповідності додатковим умовам закупівлі:

1. Перевезення  новонароджених  виїзною  неонатологічною  бригадою
невідкладної  медичної  допомоги  та  інтенсивної  терапії  з  інших
закладів охорони здоров’я, в межах області та до національних закладів
охорони здоров’я.

За даним  пакетом працює 2 відділення :

 Відділення інтенсивної терапії та виходжування недоношених та
хворих новонароджених 

- надає медичну допомогу новонародженим до 28 днів включно, дітям 
народженим в закладі та інших пологодопоміжних закладах

Місце надання послуг  -  вул. Маяковського 138, IІІ поверх Перинатального центру.
Завідувачка Шовкопляс Наталя Анатоліївна, тел 65-11-30

 Відділення патології новонароджених 

- цілодобово надає планову та ургентну допомогу.

Місце надання послуг - вул. Маяковського 138,  3 поверх педіатричного корпусу     

Завідувачка  Керанчук Лілія Володимирівна тел. 65-11-15



Пакет медичних послуг   «Ведення вагітності в амбулаторних умовах» 

Умови надання послуги: амбулаторно.

Підстави надання послуги:

● направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про
вибір лікаря;

● направлення лікуючого лікаря;
● самозвернення до лікаря-акушера-гінеколога.

Обсяг медичних послуг, який надається за договором відповідно до
медичних потреб пацієнтки (специфікація)

1. Динамічне спостереження за вагітними, включаючи контроль за станом
здоров’я  вагітних,  повнотою  обстежень,  консультацій,  виконанням
лікувально-профілактичних  заходів,  з  дотриманням  етапності  (взяття
під  нагляд,  розробка  індивідуального  плану  ведення  вагітності
відповідно групи ризику, виконання індивідуального плану) відповідно
до галузевих стандартів в сфері охорони здоров’я.

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

a. загально-клінічних,  біохімічних та  імунохімічних лабораторних
досліджень:

i. розгорнутий клінічний аналіз крові (включаючи визначення
кількості тромбоцитів і гематокриту);

ii. визначення групи крові і резус фактору;
iii. визначення антиеритроцитарних антитіл;
iv. біохімічний  аналіз  крові  (загальний  білок,

аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза
(АлАТ),  білірубін  і  його  фракції  (загальний,  прямий,
непрямий),  креатинін,  сечовина,  електроліти,  феритин
крові);

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

vi. глюкоза в цільній крові або сироватці крові;
vii. загальний аналіз сечі;

viii. експрес-тест на наявність білка;
ix. проведення глюкозотолерантного тесту;
x. визначення плазмового протеїну А (PAPP-A), хоріонічного

гонадотропіну  (β-ХГЛ  вільний,  ХГЛ  загальний),
альфафетопротеїну (AFP), неконьюгованого естріолу (Е3);

b. досліджень на інфекції та віруси:
i. HBsAg, антитіла до HBsAg, HCV;



ii. тестування на ВІЛ;
iii. серологічне дослідження на сифіліс;
iv. бактеріологічне дослідження сечі та інші( договір підряду)
v. мікробіологічне  дослідження  матеріалу  з  перианальної

області з метою виявлення носійства стрептокока групи В
(договір підряду)

c. мікроскопічних та цитологічних обстежень:
i. цитологічне  дослідження  цервікального  мазка

(цервікальний канал та ектоцервікс) ( договір підряду)
ii. мікроскопія урогенітального мазка на мікрофлору;

d. інших лабораторних досліджень відповідно до потреб пацієнток.
3. Організація  забору  та  транспортування  біологічного  матеріалу  для

проведення  досліджень  у  закладі  або  іншими  надавачами  медичних
послуг на умовах договору підряду. 

4. Проведення  необхідних  інструментальних  обстежень  відповідно  до
галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, зокрема:

a. УЗД матково-плодово-плацентарного комплексу з використанням
доплерографії;

b. трансвагінальна ультразвукова цервікометрія;
c. УЗД внутрішніх органів;
d. кольпоскопія;
e. кардіотокографія (КТГ);
f. електрокардіографія (ЕКГ);
g. інші  інструментальні  дослідження  відповідно  до  потреб

пацієнток.
5. Забезпечення  проведення  неінвазивної  пренатальної  діагностики  з

розрахунком  індивідуального  ризику  жінки  щодо  хромосомних
аномалій та певних вад розвитку плода за допомогою спеціалізованих
комп’ютерних програм.

6. Визначення  факторів  ризику  прееклампсії  та  проведення  комплексу
профілактичних заходів.

7. Проведення  специфічної  профілактики  резус-сенсибілізації  шляхом
введенням антирезусного D імуноглобуліну.

8. Проведення  комплексу  профілактичних  заходів,  спрямованих  на
запобігання  ускладнень  вагітності,  післяпологового  періоду,
екстрагенітальних захворювань.

9. Своєчасне  виявлення  вагітних,  які  належать  до  груп  ризику
(визначення  групи  ризику,  виду  ризику  та  оцінка  його  ступеня),  з
наступним  дотриманням  у  веденні  вагітності  регіоналізації  в
організації  перинатальної  допомоги  відповідно  до  чинного
законодавства.

10.Направлення  вагітної  з  екстрагенітальним  захворюванням  до  інших
спеціалістів  для  спільного  спостереження  лікарем-акушером-
гінекологом та лікарем-спеціалістом відповідного профілю.



11.Організація (або направлення до) перинатального консиліуму за участю
лікаря-генетика,  профільних  дитячих  спеціалістів  при  виявленні  у
плода  ознак  аномалій,  вродженої,  спадкової  патології  для  уточнення
перинатального прогнозу, показань і умов для відповідних втручань.

12.Організація (або направлення)  на  комісію з визначення показань для
проведення  операції  (процедури)  штучного  переривання  небажаної
вагітності, строк якої становить від 12 до 22 тижнів.

13.Своєчасне направлення вагітних для отримання стаціонарної допомоги
з  дотриманням  регіоналізації  в  організації  надання  перинатальної
допомоги.

14.Надання  невідкладної  медичної  допомоги  вагітним,  виклик  бригади
екстреної  (швидкої)  медичної  допомоги  та  надання  невідкладної
медичної  допомоги  до  її  прибуття,  визначення  подальшої
маршрутизації  відповідно  до  галузевих  стандартів  у  сфері  охорони
здоров’я.

15.Організація  занять  у  «Школі  відповідального  батьківства»  із
залученням членів сім’ї до навчання.

16.Підготовка  до  пологів  з  наданням  інформаційної,  психологічної
підтримки та проведенням практичних занять для формування навичок
пологової поведінки, грудного вигодовування та догляду за дитиною.

17.Надання  повної  інформації  вагітним  щодо  перебігу  їх  вагітності,
особливостей індивідуального плану ведення вагітності та пологів. 

18.Інформування  щодо  потреби  звернення  за  медичною  допомогою,  в
тому числі  при ознаках початку пологової  діяльності  із  визначенням
закладів перинатальної допомоги відповідно до особливостей перебігу
вагітності.

 В рамках даного пакету працює відділення:

 Жіноча консультація з денним стаціонаром  

- забезпечується ведення вагітності з ранніх термінів до пологів.

Відділення працює з понеділка до п’ятниці з 8-00 до 20-00 та в суботу з 9-00
до  15-00  за  попереднім  записом,  що  може  здійснитись  при  зверненні,  за
телефоном чи он-лайн.

 Місце надання послуг  -  вул. Маяковського 138, I поверх Перинатального центру.
Завідувачка Домбровська Жанна Феліксівна,  тел. 65-11-28

   Послуги надаються в жіночій консультації в складі, якої є діагностично-
консультативний блок. 

    Жіноча консультація, як складова Перинаталного центру веде вагітність
«Високого  ризику».  У  відділенні  створений  «Мультидисциплінариий
перинатальний  консіліум»  для  супроводу  вагітних,  що  виношують  плід  з
вродженими вадами.



     Консультативно - діагностичний блок жіночої консультації включає три
кабінети ультразвукової  діагностики.  Проводиться пренатальна скринінгова
діагностика  І  триместру  за  програмою  «Астрая»  з  розрахунком  ризиків
трисомій, ризиків передчасних пологів,  синдрому затримки росту плоду та
прееклампсії.  Проводяться  консультації  лікарем  –  генетиком  медичним,
медичним психологом, залучаються дитячі вузькі спеціалісти.

Пакет медичних послуг «Медична допомога дорослим та дітям в
амбулаторних умовах ( профілактика, спостереження, діагностика

лікування та медична реабілітація)»

Умови надання послуги: амбулаторно.

Підстави надання послуги:

● направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про
вибір лікаря;

● направлення лікуючого лікаря;
● самозвернення  до  лікаря-акушера-гінеколога,  дитячого  ортопеда-

травматолога.

Обсяг медичних послуг, який надається за договором відповідно до
медичних потреб пацієнтки (специфікація)

1. Надання  консультативно-діагностичної  та  лікувально-профілактичної
вторинної (спеціалізованої) амбулаторної медичної допомоги.

2. Проведення  необхідних  лабораторних  досліджень  (відповідно  до
напряму надання медичної допомоги закладом та галузевих стандартів
у сфері охорони здоров’я), зокрема: 

a. загально-клінічних та біохімічних лабораторних досліджень:
I. розгорнутий клінічний аналіз крові;

II. визначення групи крові і резус фактору;
III. біохімічний аналіз крові (загальний білок, альбумін, альфа-

амілаза,  аспартатамінотрансфераза  (АсАТ),
аланінамінотрансфераза  (АлАТ),  білірубін  і  його  фракції
(загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова
кислота, електроліти: калій, кальцій, хлор, натрій, магній;
залізо,  феритин,  трансферин,  загальна  залізозв’язуюча
здатність  сироватки;  лужна  фосфатаза,
лактатдегідрогеназа);

IV. ревматологічні  та  гострофазові  показники  (ревматоїдний
фактор  (RF,  кількісне  визначення),  сіалові  кислоти,  С-



реактивний  білок  (CRP,  кількісне  визначення),
антистрептолізин-О (ASLO, кількісне визначення));

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

VI. вітамін Д;
VII. глюкоза в цільній крові або сироватці крові;

VIII. глікозильований гемоглобін;
IX. загальний аналіз сечі;
X. копрологічне  дослідження,  кал  на  приховану  кров  та

кальпротектин;
XI. кал на гельмінтів;

XII. дослідження спинномозкової рідини;
b. бактеріологічних досліджень ( договір підряду):

I. бакпосів з урогенітального тракту + антибіотикограма;
II. бакпосів калу на патогенну та умовно-патогенну флору; на

стафілокок (S.aureus, St.epidermidis з гемол. активністю); на
патогенні  ентеробактерії  (Salmonella,  Shigella)  (+
антибіотикограма);

III. бактеріологічне  дослідження  на  β-гемолітичний
стрептокок;

IV. бакпосів на стафілокок + антибіотикограма;
V. бакпосів з вуха, носа, зіву, ока, сечі, рани, мокротиння (+

антибіотикограма);
VI. бакпосів крові на стерильність (аероби);

VII. бакпосів шкірних покривів (нігті, волосся, лусочки та ін.)
на дерматофітії + антимікотики;

VIII. бакпосів на збудники дифтерії (мазок із зіву та носа);
IX. бакпосів  матеріалу  на  грибкову  флору  (рід  Candida)  +

антимікотики;
X. профілактичне  дослідження  на  носійство  золотистого

стафілококу (мазок із носу);
c. молекулярно-генетичних досліджень:

I. ДНК  вірусного  гепатиту  В,  РНК  вірусного  гепатиту  С
(договір підряду)

II. антигену SARS-CoV-2;
d. імунологічних  досліджень  для  виявлення  та  контролю  за

інфекційними захворюваннями:
I. HBsAg;

II. антитіла до HCV;
III. сифіліс РМП;
IV. антитіла до ВІЛ;
V. коронавірусної хвороби COVID-19;



e. імунологічних  досліджень  для  виявлення  та  контролю  за
неінфекційними  захворюваннями  (імуноглобулін  А,
імуноглобулін Е, імуноглобулін M, імуноглобулін G, імунограма
та інші);

f. гормональних досліджень (договір підряду):
I. тироксин  (Т4  загальний,  Т4  вільний),  трийодтиронін  (Т3

загальний,  Т3  вільний),  тиреотропний  гормон  (ТТГ),
тиреоглобулін (ТГ);

2. Проведення  необхідних  інструментальних  досліджень  (за  умови
наявності відповідного обладнання в закладі та відповідно до галузевих
стандартів у сфері охорони здоров’я), зокрема:

a. рентгенологічні дослідження;
b. ультразвукові  дослідження,  в  тому  числі  із  проведенням

доплерографії;
c. функціональні дослідження:

I. електрокардіографія (ЕКГ);
II. спірографія;

III. холтерівське моніторування;
IV. аудіограма

d. офтальмологічні дослідження:
I. офтальмометрія (кератометрія);

II. офтальмоскопія;
III. діоптриметрія;
IV. периметр поля зору;

3. Встановлення  або  зняття  діагнозу,  визначення  способів  і  методів
лікування,  курсу  процедур  і  рекомендацій,  а  також  подальшого
маршруту пацієнта/пацієнтки. 

4. Призначення та/або корекція медикаментозного лікування.
5. Динамічне  спостереження  за  пацієнтами  із  хронічними

захворюваннями.
6. Надання медичної допомоги пацієнтам при зверненні до приймального

відділення без подальшої госпіталізації пацієнта/пацієнтки. 
7. Проведення хірургічних операцій в амбулаторних умовах.
8. Проведення медико-генетичного консультування.
9. Надання  послуги  з  катамнестичного  спостереження  передчасно

народжених  дітей  та  дітей  з  перинатальною  патологією  за  умови
наявності відповідних умов у закладі.

10.Проведення  обов’язкових  медичних  профілактичних  оглядів  учнів
загальноосвітніх  навчальних  закладів,  а  також  дітей  до  6  років
відповідно до чинного законодавства.

11.Проведення профілактики захворювань.
12.Надання  послуг  з  медичної  реабілітації  в  амбулаторних  умовах  у

підгострому і відновному періоді.
13.Оформлення  довідок,  листків  непрацездатності  та  направлень  для

проходження медико-соціальної експертизи.



14.Надання  невідкладної  медичної  допомоги,  а  також  виклик  бригади
екстреної  (швидкої)  медичної  допомоги  за  потреби  та  надання
невідкладної медичної допомоги пацієнтам до її прибуття.

15.Направлення пацієнта/пацієнтки при наявності  показань для надання
вторинної  (спеціалізованої),  третинної  (високоспеціалізованої)
медичної допомоги.

В рамках даного пакету працює 4 відділення:

 Жіноча консультація з денним стаціонаром  

-   консультування – планування сім’ї, 

-  преконцепційна підготовка

-  консультування з питань контрацепції, в тому числі введення та видалення 
ВМС

- підбір оральних контрацептиві

- консультування та лікування патології шийки матки, розширена 
фотокольпоскопія

- біопсія шийки матки за допомогою високочастотного хірургічного 
обладнання ФОТЕК

- консультування з питань непліддя

- консультування з питань менопаузи

- консультування з питань патології молочної залози

 - комплексні профілактичні огляди, в тому числі УЗД органів малого тазу, 
молочних залоз

 - щитовидної залози, мамографія.

 - реабілітація після хірургічного лікування та після перенесених 
гінекологічних захворювань.

 Відділення працює з понеділка до п’ятниці з 8-00 до 20-00 та в суботу з 9-00
до  15-00  за  попереднім  записом,  що  може  здійснитись  при  зверненні,  за
телефоном чи он-лайн.

 Місце надання послуг  -  вул. Маяковського 138, I поверх Перинатального центру.
Завідувачка Домбровська Жанна Феліксівна,  тел. 65-11-28

   Послуги надаються в жіночій консультації  в  складі,  якої  є  діагностико-
консультативний блок. 

 Амбулаторно-діагностичне відділення 



- надається амбулаторна медична допомога дитячими вузькими спеціалістами

- надається консультативна допомога пацієнтам стаціонарних відділень

  з понеділка до п’ятниці з 8-00 до 20-00 за попереднім записом, що може
здійснитись при зверненні, за телефоном чи он-лайн.

Місце надання послуг  -  вул. Маяковського 138, I поверх дитячого стаціонару.
Місце надання послуг  -  вул.Замостянська,49 ,  кабінети  I поверху КНП «ЦПМСД
№5» 
Завідувачка Старинець Ірина Ігорівна,  тел. 65-11-28, тел. 27 33 85

Лікарі- спеціалісти:

Лікар офтальмолог дитячий Істоміна І.Г.

Лікар алерголог дитячий Бучинська А. А.

Лікар нефролог дитячий Гоменюк В.В.

Лікар дерматовенеролог дитячий Кучер В.О.

Лікар ендокринолог дитячий Івасик С.В.

Лікар імунолог дитячий Муц Г.Є.

Лікар уролог дитячий Мусабекова О.І.

Лікар інфекціоніст дитячий: Гнатовська А.А., Дудник Н.С.

Лікар отоларинголог дитячий: Штельмах Г.К., Косарук Ю.П., Бойко В.І. 

Лікар хірург дитячий: Гончарук І.В., Куцоконь Г.С.

Лікар ортопед дитячий: Котик С.В., Бойко І. М.

Лікар невролог дитячий: Тхорівська О.М. 

Лікар кабінету катамнезу: Керанчук Л.В., Кундеус О.П., Кобець О.М.

вул. Замостянська 49 

з 8:00 до 20:00  

тел. 27 33 85

Лікар отоларинголог дитячий: Дерунець І.В.

Лікар хірург дитячий: Мельничук О.В.

Лікар невролог дитячий: Кушнір С.І.

Лікар гінеколог дитячий (стажер): Олабіна Н.В.  

 Клініка, дружня до молоді



- надає допомогу дівчаткам, підліткам, молоді до 24 років лікарем дитячим 
гінекологом, психологом.

- амбулаторне лікування та гінекологічної патології ,

- консультування з питань контрацепції, 

- діагностика та лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, 

- діагностика та лікування патології шийки матки 

- діагностика та лікування прошення менструального циклу та статевого 
дозрівання,

- діагностика та консультування вроджених аномалій органів малого тазу,

- діагностика та лікування вульвітів та синеній у дівчаток.

Місце надання послуг  -  вул.Замостянська,49 ,  кабінети  I поверху КНП «ЦПМСД
№5» 
Завідувачка Медяна Ірина Іванівна, тел. 27-33-85

 Приймальне відділення дитячого стаціонару

- надає цілодобову амбулаторну медичну допомогу дітям з 0 до 18 років, 
включаючи вихідні та святкові дні.

Місце надання послуг  -  вул. Маяковського 138, I поверх дитячого стаціонару.
Завідувачка Кожухар Анжеліка Володимирівна, тел. 65-11-18

Пакет медичних послуг «Гістероскопія (діагностична/з ендоскопічною
маніпуляцією)»

Умови надання послуги: амбулаторно.

Підстави надання послуги: 

● направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про
вибір лікаря;

● направлення лікуючого лікаря; 
вік пацієнтки – від 50 років і старше.

Обсяг медичних послуг, який надається за договором відповідно до
медичних потреб пацієнтки (специфікація)

 

1. Консультація  лікаря  перед  дослідженням  з  метою  виявлення
протипоказань або важливих аспектів  для забезпечення проведення



дослідження,  а  також  аналіз  проведених  раніше  досліджень  (за
наявності). 

2. Консультація  лікаря-анестезіолога  перед  анестезіологічним
забезпеченням з метою виявлення протипоказань або інших важливих
аспектів щодо забезпечення безпеки пацієнтки.

3. Діагностична гістероскопія для візуального огляду стінок порожнини
матки без проведення ендоскопічних маніпуляцій.

4. Гістероскопія  для  візуального  огляду  стінок  порожнини  матки  з
ендоскопічною  маніпуляцією  (зокрема,  із  взяттям  матеріалу  для
гістологічного дослідження тощо) та/або ендоскопічною операцією.

5. Знеболення та/або анестезіологічне забезпечення
6. Проведення  гістологічного  дослідження  матеріалу,  взятого  під  час

гістероскопії.
7. Аналіз  та  опис  результатів  обстеження  із  зазначенням  результатів

гістологічного дослідження (у випадку його проведення).
8. Надання своєчасної невідкладної медичної допомоги при виникненні

станів,  що  загрожують  життю,  під  час  перебування  пацієнтки  у
медичному  закладі,  а  також  виклик  бригади  екстреної  (швидкої)
медичної  допомоги  та  надання  невідкладної  медичної  допомоги
пацієнтці до її прибуття.

9. Направлення  пацієнтів  для  отримання  вторинної  (спеціалізованої),
третинної  (високоспеціалізованої)  медичної  допомоги,  інших
медичних послуг.

10.Запис  результатів  обстеження  на  цифровий  носій,  який  видають
пацієнтці.

 Жіноча консультація:

- гістероскопія проводиться за допомогою ендоскопічного обладнання 
жінкам після 50 років з подальшим гістологічним дослідженням матеріалу

Відділення працює з понеділка до п’ятниці з 8-00 до 20-00 та в суботу з
9-00 до 15-00 за попереднім записом, що може здійснитись при зверненні, за
телефоном чи он-лайн.

 Місце надання послуг  -  вул. Маяковського 138, I поверх Перинатального центру.
 Завідувачка Домбровська Жанна Феліксівна,  тел. 65-11-28

Пакет медичних послуг «   Мобільна паліативна медична допомога
дітям»

Умови  надання  послуги:  за  місцем  перебування  пацієнта/пацієнтки  та  з
використанням засобів телекомунікації.

Підстави надання послуги: 



● направлення  лікаря  ПМД,  якого  обрано  за  декларацією  про  вибір
лікаря;

● направлення лікуючого лікаря;
● переведення з іншого закладу/клінічного підрозділу закладу.

Обсяг медичних послуг, який надається за договором відповідно до
медичних потреб пацієнтки (специфікація)

1. Координація  та  надання  паліативної  медичної  допомоги
пацієнту/пацієнтці  за  місцем  його/її  перебування,  в  тому  числі  зі
створенням  стаціонару  вдома  за  потреби,  та/або  з  використанням
засобів телекомунікації у цілодобовому режимі.

2. Складання плану спостереження пацієнта/пацієнтки, який/яка потребує
паліативної допомоги.

3. Оцінка соматичного стану пацієнта/пацієнтки та виявлення порушень
функцій життєво важливих органів і систем (за наявності), з наступним
переглядом плану спостереження пацієнта/пацієнтки за потреби.

4. Оцінка  психоемоційного  стану  пацієнта/пацієнтки  та  надання
психологічної допомоги, застосування методів психологічного впливу
та психотерапевтичних інтервенцій. 

5. Оцінка, запобігання та лікування хронічного больового синдрому (в т.ч.
призначення  та  виписка  рецептів  на  наркотичні  засоби,  психотропні
речовини  та  прекурсори,  ненаркотичні  знеболювальні  препарати  та
проведення знеболення).

6. Оцінка та корекція нутриційного статусу.
7. Забір, транспортування до лабораторного центру закладу або закладу, з

яким укладено договір підряду та проведення необхідних лабораторних
досліджень, зокрема:

a. розгорнутий клінічний аналіз крові;
b. біохімічний  аналіз  крові  (загальний  білок,  альфа-амілаза,

аспартатамінотрансфераза  (АсАТ),  аланінамінотрансфераза
(АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий),
креатинін, сечовина); 

c. міжнародне нормалізоване відношення (МНВ);
d. глюкоза в цільній крові;
e. загальний аналіз сечі;
f. копрограма.

8. Видача направлення та/або забір біологічних матеріалів для проведення
інших лабораторних досліджень.

a. Проведення  необхідних  інструментальних  обстежень,  зокрема
електрокардіографії (ЕКГ)  ультразвукові дослідження  (у закладі
або на умовах договору підряду); рентгенологічні дослідження (у
закладі  або  на  умовах  договору  підряду);  спірографія;
холтерівське моніторування ЕКГ; аудіометрія.



9. Забезпечення симптоматичної терапії та догляду.
10.Визначення  показів  для  кисневої  підтримки  та  забезпечення  її

проведення  за  допомогою  кисневого  концентратора  за  місцем
перебування пацієнта/пацієнтки.

11.Спостереження  та  контроль  за  пацієнтом/пацієнткою,  який/яка
перебуває вдома на кисневій терапії та/або респіраторній підтримці.

12.Оцінка  та  визначення  потреб  пацієнтів  у  асистивних  засобах  для
мобільності (можливості пересування пацієнтів та здійснення туалету).

13.Забезпечення  лікарськими  засобами  відповідно  до  Національного
переліку  лікарських  засобів,  в  т.ч.  наркотичними  засобами
(безпосередньо лікарськими засобами або через виписку рецептів ф-3
за  умови  наявності  відповідної  ліцензії  і  створення  “стаціонару  на
дому”), медичними виробами та розхідними матеріалами.

14.Складання і впровадження плану фізичної та психологічної/психічної
адаптації пацієнта/пацієнтки.

15.Направлення  пацієнтів  для  отримання  вторинної  (спеціалізованої),
третинної  (високоспеціалізованої)  медичної  допомоги  з  урахуванням
згоди пацієнта/пацієнтки та його законних представників за потреби.

16.Проведення  консультацій  спеціалістами  паліативної  служби  лікарів-
спеціалістів інших напрямів надання медичної допомоги, які працюють
в інших відділеннях та/або ЗОЗ, де отримують лікування пацієнти, які
потребують паліативної допомоги, в тому числі за допомогою засобів
телекомунікації,  з  обов’язковою  фіксацією  наданих  рекомендацій  в
Плані спостереження.

17.Надання своєчасної  невідкладної  медичної  допомоги при виникненні
станів, що загрожують життю під час його відвідування, а також виклик
бригади  екстреної  (швидкої)  медичної  допомоги  та  надання
невідкладної медичної допомоги пацієнтці до її прибуття.

18.Навчання членів родин пацієнта/пацієнтки (законних представників та
осіб, які здійснюють догляд) навичкам догляду за важкохворими.

В рамках даного пакету працює відділення:

 Відділення анестезіології та інтенсивної терапії ( для дітей)

         Для надання паліативної допомоги Пацієнту та членам його сім'ї, іншим
особам,  що  здійснюють  за  ним  догляд  у  закладі  створена
мультидисциплінарна  команда,  яка  формується  за  потребою  пацієнта  і
складається  з  медичних  спеціалістів,  фахівці  різних  спеціальностей:
соціальні  працівники,  соціальні  робітники,  психологи,  волонтери,  юристи,
св'ященнослужителі та інші. 

Місце надання послуг  -  вул. Маяковського 138, IІІ поверх дитячого стаціонару
Завідувач Мазуренко Володимир Олексійович, тел. 65-11-15  (цілодобово)



Пакет медичних послуг «  Стаціонарна паліативна медична допомога
дітям»

Умови надання послуги: стаціонарно.

Підстави надання послуги: 

● направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про 
вибір лікаря; 

● направлення лікуючого лікаря; 
● направлення лікаря мобільної паліативної служби;
● переведення з іншого закладу/клінічного підрозділу закладу.

Обсяг медичних послуг, який надається за договором відповідно до
медичних потреб пацієнтки (специфікація)

1. Складання плану спостереження пацієнта/пацієнтки, який/яка потребує
паліативної допомоги. 

2. Оцінка соматичного стану пацієнта/пацієнтки та моніторинг порушень
функцій життєво важливих органів і систем, з наступним переглядом
плану спостереження пацієнта/пацієнтки за потреби.

3. Оцінка  психоемоційного  стану  пацієнта/пацієнтки  та  надання
психологічної допомоги, застосування методів психологічного впливу
та психотерапевтичних інтервенцій. 

4. Оцінка,  запобігання  та  лікування  хронічно  гобольового  синдрому  (у
тому  числі  з  використанням  наркотичних  засобів,  психотропних
речовин  та  прекурсорів),  надання  ефективного  знеболення  та
забезпечення цілодобового доступу до ненаркотичних та наркотичних
знеболювальних засобів.

5. Лікарське спостереження та цілодобовий медсестринський догляд.
6. Розміщення  пацієнтів  в  одно-  або,  двомісних  палатах,  обладнаних

згідно з затвердженим МОЗ України табелем оснащення.
7. Оцінка та корекція нутриційного статусу. 
8. Проведення необхідних лабораторних досліджень, зокрема:

a. Розгорнутий клінічний аналіз крові;
b. Визначення групи крові і резус фактору;
c. Біохімічний  аналіз  крові  (загальний  білок,  альфа-амілаза,

аспартатамінотрансфераза  (АсАТ),  аланінамінотрансфераза
(АлАТ),  білірубін  і  йогофракції  (загальний,  прямий,непрямий),
креатинін, сечовина; електроліти: калій, хлор, натрій, магній); 

d. фібриноген, міжнародне нормалізоване відношення (МНВ);
e. глюкоза в цільній крові або сироватці крові;
f. загальний аналіз сечі;
g. копрограма;
h. бактеріологічні дослідження;

9. Проведення необхідних інструментальних обстежень, зокрема:



a. електрокардіографія (ЕКГ);
b. ультразвукові дослідження;
c. рентгенологічні дослідження;
d. спірографія;
e. холтерівське моніторування ЕКГ;
f. аудіометрія.

10.Своєчасне  знеболення  на  всіх  етапах  діагностики  та  лікування,  при
виконанні всіх болісних процедур.

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

12.Забезпечення  симптоматичної  терапії  (в  тому  числі
фармакотерапевтичних,  хірургічних,  фізіотерапевтичних  та  інших
методів  лікування  за  показаннями)  відповідно  до  Національного
переліку лікарських засобів.

13.Надання за показами кисневої терапії.
14.Надання  за  показами  респіраторної  підтримки  (СРАР  терапія  та/або

неінвазивна вентиляція легень, та/або інвазивна вентиляція легень).
15.Забезпечення  харчування  в  умовах  стаціонару,  зокрема  лікувального

харчування.
16.Забезпечення  пацієнтів  асистивними  засобами  для  мобільності  в

умовах стаціонару.
17.Організація  надання  стаціонарного  лікування  та  діагностики  у

відділеннях/  закладах  відповідного  профілю  надання  медичної
допомоги (в т.ч. в умовах інтенсивної терапії) при наявності показань. 

18.Складання і впровадження плану фізичної та психологічної/ психічної
адаптації пацієнта/пацієнтки.

19.Надання послуг фізичної терапії та медичної реабілітації.
20.Проведення  консультацій  спеціалістами  паліативної  служби  для

лікарів-спеціалістів  інших  напрямів  надання  медичної  допомоги,  які
працюють  в  інших відділеннях  та/або  ЗОЗ,  де  отримують  лікування
пацієнти,  які  потребують  паліативної  допомоги,  в  тому  числі  за
допомогою засобів телекомунікації, з обов’язковою фіксацією наданих
рекомендацій в Плані спостереження.

21.Навчання членів родин пацієнта/пацієнтки (законних представників та
осіб, які здійснюють догляд) навичкам догляду за важкохворими.

В рамках даного пакету працює відділення:

 Відділення анестезіології та інтенсивної терапії ( для дітей):
-  надається  цілолдобова  стаціонарна  паліативна  допомога  дітям  при
потребі із залученням вузьких фахівців відповідно до патології хворого

Місце  надання послуг   -   вул.  Маяковського  138,  IІІ  поверх дитячого  стаціонару
Завідувач Мазуренко Володимир Олексійович, тел. 65-11-15  (цілодобово)
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