Показання для направлення на консультацію до спеціалістів педіатричних відділень:
неуточнені стани, які супроводжуються патологічними розладами зі сторони
декількох органів і систем;
порушення фізичного, психомоторного розвитку та розлади харчування у
дітей грудного та раннього віку, які погано піддаються корекції;
лімфаденопатії, гепато- та спленомегалії неясного генезу;
довготривалий фебрилітет та субфебрилітет нез’ясованого ґенезу;
рахіт та рахітоподібні стани; діти віком до 3-х років при направленні до будьякого спеціаліста поліклініки.
лікаря – гастроентеролога
хвороби стравоходу, шлунку, 12-палої кишки;
хвороби жовчовивідних шляхів;
неінфекційний хронічний ентерит та хронічний коліт;
порушення всмоктування в кишечнику;
хвороби печінки та підшлункової залози;
метаболічний синдром;
ферментопатії.
лікаря - гематолога
підозра на лімфопроліферативні процеси;
ретикулогістіоцитози;
анемії різного генезу;
кількісні та якісні порушення в гемограмі, геморагічні захворювання;
лімфаденопатії, гепатоспленомегалії,
лікаря - імунолога
первинні та вторинні імунодефіцитні стани у дітей;
рекурентні інфекції верхніх та нижніх дихальних шляхів;
рецидивуючі вірусні, бактеріальні чи грибкові інфекції;
довготривалий фебрилітет та субфебрилітет нез’ясованого ґенезу;
лімфаденопатія;
рекомендації щодо вакцинації дітей із груп ризику, з порушенням календаря
щеплень, визначення протипоказів до імунізації.
лікаря - кардіоревматолога
кардіалгії та серцеві шуми неуточненої етіології;
кардіоміопатії;
порушення серцевого ритму та провідності;
дифузні хвороби сполучної тканини;
артеріальна гіпертензія; підозра на вроджені і набуті вади серця;
запальні враження серцевого м’яза.
лікаря - алерголога
бронхіальна астма;
рецидивуючі епізоди свистячого дихання;
рецидивуючий бронхообструктивний синдром;
харчові, медикаментозні та інші алергічні реакції в анамнезі;
хронічна та рецидивуюча кропив’янка, ангіонабряк.
лікаря - фтизіатра
субфебрилітети невизначеної етіології;
лімфаденопатія; тубконтакт; БЦЖит;
залишкові явища сухого та ексудативного плевритів;
гіперергічна реакція на туберкулін;
віраж туберкулінових проб;
тубінфікованість;

залишкові явища перенесеного туберкульозу легень та лімфовузлів та інших
локалізацій.
лікаря - нефролога
імунні нефропатії (гломерулонефрити, гломерулопатії);
токсико - алергічні нефропатії;
вроджені нефропатії; вроджені аномалії розвитку нирок;
дизметаболічні нефропатії;
мікробно-запальні захворювання нирок;
гіпертензивний синдром, неуточнені зміни в аналізах сечі .
лікаря - інфекціоніста
довготривалий фебрилітет та субфебрилітет нез'ясованої етіології;
лімфаденопатія;
рецидивуюча герпетична інфекція;
хронічний вірусний гепатит В і С; ТОRСН-інфекції (токсоплазмоз,
цитомегаловірусна інфекція та інші);
хвороба Лайма; внутрішньоутробні інфекції;
підозра на рідкісні паразитарні захворювання (токсокароз, дірофіляріоз та
інші).
лікаря - дерматолога
атопічний дерматит, токсикодермія, кропив'янка, екзема;
генодерматози (іхтіоз, ксеродермія);
порушення пігментації шкіри (вітіліго та інші);
псоріаз, червоний плоский лишай, червоний вовчак, вогнищева склеродермія,
пухирчатка, пемфігоїд, герпетиформний дерматоз, бульозний епідермоліз, мастоцитоз;
хвороби сальних та потових залоз (себорея, вугри звичайні, рожеві вугри,
гідрози);
хвороби волосся та волосяної частини голови;
еритеми.
Показання для направлення на консультацію до спеціалістів відділень
дитячої хірургії, ортопедії та урології:
лікаря-хірурга
- захворювання та вади розвитку стравоходу (атрезії стравоходу, VATER асоціації,
халазія, ахалазія, стенози, гастро-езофагіальний рефлюкс та ін.);
- вади розвитку бронхо - легеневої системи, діафрагми, трахеомаляція;
- вади розвитку шлунково-кишкового тракту (атрезії, стенози кишок, порушення
ротації, хвороба Гіршпрунга та інші види „мегаколон”, мегаректум, синдром „короткої
кишки”, аноректальні атрезії та ін.);
- гастрошизіс, пупкова кила;
- синдром портальної гіпертензії;
- кісти печінки, селезінки, підшлункової залози;
- вади розвитку біліарної системи;
- хворі після реконструктивно-відновлюваних операцій на органах черевної та
грудної порожнини, післяопераційні ускладнення;
- доброякісні пухлини (гемангіоми, лімфангіоми та ін.);
- злукова непрохідність кишечнику;
- гнійно-септична патологія: хронічні остеомієліти, хронічні парапроктити (фістульні
та глибокі форми), стан після перитонітів, деструктивної пневмонії та ін.;
- діти з синдромом шлунково-кишкових кровотеч.
лікаря – ортопеда

- вроджені вади розвитку кістково-суглобної системи (верхньої та нижньої кінцівок,
кривошия, клишоногість, вальгусні стопи);
- деформації грудної клітки, сколіози;
- патологічний вивих стегна;
- наслідки травм, опіків, гнійно–септичної патології опорно-рухового апарату
з порушенням функцій суглобів та опірності кінцівок, наслідки травм з пошкодженням
сухожиль, нервів, судин;
- доброякісні новоутворення кісток;
- стан після реплантації, реваскулярізації сегментів верхніх та нижніх кінцівок;
- родовий параліч верхньої кінцівки та його наслідки;
- діти з ДЦП, які потребують ортопедичної корекції.
лікаря уролога
- вроджені вади розвитку органів сечовивідної системи у дітей (гідронефроз,
уретерогідронефроз, екстрофія сечового міхура, гіпоспадія, крипторхізм та ін.);
- інфекції сечовивідної системи;
- сечокам’яна хвороба;
- нейром’язові дисфункції сечового міхура.
Показання для направлення на консультацію до лікаря – офтальмолога
Хвороби:
кришталика,
апарату ока;
-

повік, сльозного апарату, кон’юнктиви, склери, рогової оболонки,
скловидного тіла, судинної оболонки, сітківки, зорового нерву, рухового
запальні захворювання орбіти;
новоутворення орбіти;
очні захворювання у зв’язку з загальним станом організму;
амбліопія;
аномалії рефракції;
косоокість;
глаукома;
вроджені та спадкові аномалії розвитку зорового аналізатора;
травматичні ушкодження органів зору.

Показання для направлення на консультацію до спеціалістів відділення
дитячої отоларингології:
Захворювання носа:
аномалії розвитку зовнішнього носа
деформація перегородки носа
хронічні гіпертрофічні риніти
хронічні гіпертрофічні риносинусіти.
алергічні риніти в поєднанні з бронхіальною астмою.
Захворювання гортані:
- аномалії розвитку гортані
- хронічні стенози гортані
- рубцеві стенози гортано-глотки
- серединні та бокові кісти шиї
- ускладненні сторонні тіла гортані та глотки
- папіломатоз глотки, гортані
- кісти гортані
Хвороби вуха:

- відсутнє зовнішнє вухо
- мікротія (анотія) в поєднанні з атрезією зовнішнього слухового ходу
- хронічні гнійні отити в стадії загострення
- гостра сенсоневральна приглухуватість
- пухлини зовнішнього вуха та зовнішнього слухового ходу
- секреторний отит (шунтування)
Декомпенсована форма хронічного аденотонзиліту, що вимагає хірургічного
лікування,
та являє загрозу для життя пацієнта і потребує хірургічного втручання в умовах клінічної
лікарні «Охматдит» (не може бути виконана в умовах районних лікарень).
Показання для направлення на консультацію до спеціалістів дитячого
неврологічного відділення:
лікаря - невролога
- перинатальні ураження нервової системи;
- епілепсії та інші пароксизмальні стани;
- судорожний синдром дітей раннього віку;
- судинні захворювання головного мозку;
- органічні ураження або функціональний розлад внаслідок перенесених травм
головного і спинного мозку, нейроінфекцій, гострого порушення мозкового кровообігу,
пухлин головного мозку;
- успадковані захворювання нервової системи;
- демілієнізуючі захворювання; ревматичне ураження нервової системи;
- дитячий церебральний параліч.
лікаря - психіатра
- астеноневротичні стани;
- невротичні реакції;
- неврози та неврозоподібні стани;
- цереброастенічні синдроми;
- посттравматичні енцефалопатії;
- різноманітні вади розвитку головного та спинного мозку, мікроцефалії, гідроцефалії
з затримкою розумового розвитку;
- хромосомно-обумовлені захворювання;
- ферментопатії у формі різних затримок розумового розвитку;
- епілепсія, епісиндром, судорожний синдром дітей, епілепсія з порушенням
особистості, артизм.
логопеда
- порушення мовлення і голосу: дисфонія, афонія;
- заїкання, браділалія, тахілалія - порушення темпоритмічної організації мовлення;
- часткове порушення процесу читання та письма (дисграфія, дислексія);
- відсутність мовлення (алалія);
- порушення тембру голосу та звуковимовлення, обумовлені анатомо-фізіологічними
дефектами мовленнєвого апарату (ринолалія), мінімальні дизартрічні порушення, вроджені
вади артикуляційного апарату;
- дизартрія у дітей хворих на ДЦП;
- загальний недорозвиток мовлення;
- туговухість 1-2 ступені.
дефектолога
- затримка психофізичного розвитку в ранньому віці;
- затримка психічного та мовленнєвого розвитку;
- загальний недорозвиток мовлення;

- затримка психічного розвитку;
- розумова відсталість легкого та середнього ступеня;
- педагогічна та мікросоціальна занедбаність;
- порушення процесів письма та читання;
- порушення пізнавальних процесів у дітей з ДЦП та ін.
Показання для направлення на консультацію до спеціалістів
дитячого ендокринологічного відділення
лікаря – ендокринолога
- Захворювання щитовидної залози;
- цукровий діабет;
- гіпер – і гіпопаратиреоз;
- гіпер і гіпофункція гіпофізу;
- різні розлади надниркових залоз (синдром Іценко-Кушінга, адрено-генітальні
порушення, гіпокортицизм гіперальдостеронізм);
- патологія росту, статевого розвитку;
- ожиріння та інші наслідки надмірного харчування;
- загальна недостатність харчування, затримка розвитку внаслідок харчової
недостатності, порушення толерантності до вуглеводів.
Показання для направлення на консультацію до спеціалістів відділення дитячої
та підліткової гінекології та статевого виховання підлітків
затримка статевого дозрівання;
передчасне статеве дозрівання;
порушення менструальної функції (пубертатні метрорагії, аменореї,
олігоменореї, дисменореї та ін.)
запалення зовнішніх та внутрішніх статевих органів (не обумовлених
висхідною інфекцією, яка передається статевим шляхом);
пухлини та пухлиноподібні утворення геніталій;
аномалії розвитку статевих органів;
патологія зовнішніх статевих органів (дистрофія вульви, зрощення малих
соромітних губ, пухлини та інше);
посттравматичні стани.
Показання для напрвлення на консультацію до спеціалістів відділення планування
сім’ї та реабілітації репродуктивної функції жінок
вирішення питання (поза вагітністю) про можливість завагітніти та
виношувати вагітність при різній екстрагенітальній патології;
вагітність 12-22 тижня на фоні екстрагенітальної патології для вирішення
питання про можливість виношування вагітності;
вагітність будь-якого строку при наявності екстрагенітальної патології для
додаткового обстеження та вирішення питання про тактику превентивної терапії, терміни
госпіталізації в стаціонар та вибору методу та строку пологовирішення:
звичне невиношування:
первинна та вторинна безплідність у шлюбі:
порушення менструальної функції;
хронічні запалення статевих органів ;
належність родини до групи ризику пороків розвитку плоду і спадкової
патології

в сім'ях;
ендометриоз;
дисплазія шийки матки, доброякісні пухлини геніталій та молочних залоз:
медикопсихосоціальні питання;
підбір сучасних способів та засобів контрацепції.
При екстрагенітальних захворюваннях допомога надається нижчезазначеними
спеціалістами:
Терапевт - гіпертонічна хвороба, захворювання органів дихання, шлунково-кишкового
тракту (УЗД та ендоскопія при необхідності), анемії та ін.
Кардіолог-захворювання серцево-судинної системи, вроджені та придбані вади серця,
ревматизм та ін. (ЕКГ, ЕХО-КГ за необхідністю).
Невропатолог — вегето-судинна дистонія, астено-невротичний синдром, захворювання
центральної та периферичної нервової системи (РЕГ, ЕХО-ЕГ за необхідністю).
Ендокринолог - захворювання щитовидної залози, наднирників (УЗД за необхідністю),
цукровий діабет, ожиріння та дефіцит маси тіла та ін.
Окуліст - захворювання органів зору (під час та поза вагітністю).
Отоларинголог - захворювання ЛОР органів (під час та поза вагітністю).
Уролог - захворювання сечостатевих органів, нирок у жінок та чоловіків (під час та поза
вагітністю), безпліддя у чоловіків (лабораторне дослідження секрету простати, спермограма
за необхідністю).
Сексопатолог - порушення сексуальної функції.
Імунолог - порушення імунного статусу.
Функціонує денний стаціонар з малою операційною, де проводяться аспіраційні біопсії,
лазеротерапія та високочастотна коагуляція патологічних змін шийки матки, а також денний
стаціонар. Проводиться ультразвукове дослідження статевих органів та плоду
(трансабдомінальним або транспіхвовим датчиком).
Показання для направлення на консультацію до спеціалістів стоматологічного
відділення:
лікаря стоматолога - дитячого
- захворювання твердих тканин зубів каріозного і не каріозного походження;
- захворювання слизової оболонки порожнини рота;
- захворювання пародонту;
- ускладнений карієс.
лікаря - ортодонта
Функціональні розлади жування, мови, дихання; фактори ризику, що сприяють розвитку
зубощелепних аномалій; аномалій зубів; аномалій зубних рядів; аномалій зубних дуг;
аномалій прикусу.
лікаря стоматолога - хірурга
- Вроджені вади розвитку щелепно-лицьової ділянки;
- пухлини і пухлиноподібні новоутворення;
- набуті дефекти: деформації лиця і шиї;
- патологія розвитку м'яких тканин порожнини рота /низьке і високе прикріплення вуздечки
язика і губ, недорозвинення/;
- запальні процеси щелепно - лицьової ділянки;
- видалення постійних та молочних зубів з приводу ускладненого карієсу, парадонтиту, з
ортодонтичною метою, з приводу фізіологічних змінів зубів.
терапевта – стоматолога
Захворювання твердих тканин зубів каріозного і некаріозного походження у вагітних;
захворювання слизової оболонки порожнини рота.

Показання для направлення на консультацію у відділення відновного лікування
Захворювання:
ЛОР - органів:
- вазомоторні та хронічні риніти,
- аденоідіти,
- хронічні тонзиліти,
- синусіти,
- фарингіти,
- отити,
- ларингіти,
- фонастенії.
Дихальних шляхів:
- трахеїти,
- рецидивуючі та астматичні бронхіти
- бронхіальна астма в стадії ремісії,
- реконвалесценти пневмонії;
Органів травлення:
- хронічні гастрити,
- гастродуоденіти,
- виразкова хвороба /без загострення/,
- хронічні холецистохолангіти,
- дискінезії жовчовивідних шляхів,
- хронічні панкреатити,
- ентероколіти,
- функціональні запори;
Нервової системи:
- дитячий церебральний параліч,
- енцефалопатії, неврози та неврозоподібні стани,
- захворювання периферичної нервової системи,
- енурез,
- цереброастенічні стани.
Сечостатевої системи:
- безпліддя,
- порушення менструальної функції,
- статевий інфантилізм,
- запальні захворювання репродуктивної системи.
Опорно-рухового апарату:
- порушення постави,
- сколіози, кривошия,
- косолапість, вивихи суглобів,
- стан після перелому кісток, контрактури та деформації суглобів,
- міозити, плоскостопість;
Хірургічні:
- післяопераційні стани,
- спайкова хвороба,
- відновний період після гнійно-запальних хвороб,
- енкопрез,
- грижі передньої черевної стінки та ін.;
Урологічні:
- енурез,
- нейрогенний сечовий міхур,

- сечокам’яна хвороба;
Серцево-судинної системи:
- вегето-судинні дистонії,
- кардіопатії,
- ревматизм в фазі ремісії,
- ревматоїдний артрит;
Ендокринної системи та обміну речовин:
- ожиріння,
- ускладнення цукрового діабету,
- відставання в фізичному розвитку;
Очей:
- захворювання повік та кон'юнктиви,
- судинної оболонки рогівки,
- зорового нерва та сітківки,
- міопія;
Шкіри:
- нейродерміти,
- екземи,
- псоріаз,
- кропивниця,
- склеродермія,
- алопеція,
- вітиліго,
- вульгарні вугри;
Стоматологічні:
- ураження зубів та слизової оболонки рота,
- пародонтоз.
Запис на прийом до лікарів Консультативно-діагностичної поліклініки
проводиться:
1.
Через сервіс «Поліклініка без черг» ( http://pb4.com.ua - м. Київ, поліклініка
«Охматдит»);
2.
Через термінал самообслуговування в холі біля реєстратури;
3.
За телефоном реєстратури: (044)290-27-30.
Порядок госпіталізації пацієнтів до структурних підрозділів
НДСЛ «Охматдит» МОЗ України
І. Госпіталізація пацієнтів у плановому порядку.
Госпіталізація пацієнтів у плановому порядку до профільних структурних
підрозділів стаціонару проводиться за попереднім записом, узгодженим із завідувачем
структурного підрозділу та письмовим дозволом відповідальних осіб за госпіталізацію (далі
– відповідальних осіб). Відповідальними особами є : заступники головного лікаря з
медичної частини, заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи (згідно з
розподілом
обов’язків).
Для оформлення пацієнта на планове стаціонарне лікування обов’язкова наявність
нижчеперелічених документів:
Перелік документів для планової госпіталізації до відділень хірургічного
профілю:
1.
Направлення.

2.
Паспорт батьків, копії — свідоцтва про народження дитини, інвалідності,
ЧАЕС, опікунства. При відсутності у дитини українського громадянства вид на проживання
батьків
в Україні (та його копія).
3.
Довідка педіатра (сімейного лікаря) про відсутність контакту з інфекційними
хворими останні 3 тижні за місцем проживання дитини (довідка дійсна 3 доби).
4.
Довідка про відсутність інфекційних захворювань в дитячому закладі
(дитячий садок або школа), який відвідує дитина (довідка дійсна 3 доби).
5.
Детальна виписка з медичної документації дитини про перенесені
захворювання,
з даними про щеплення (дата останнього щеплення), висновок педіатра (сімейного лікаря)
про відсутність протипоказань до операції.
6.
Загальний аналіз крові: еритроцити, гемоглобін, лейкоцити, лейкоцитарна
формула, кількість тромбоцитів, швидкість осідання еритроцитів, час згортання, тривалість
кровотечі (дійсний 10 днів).
7.
Загальний аналіз сечі (дійсний 10 днів).
8.
Аналіз калу на яйця гельмінтів (дійсний 10 днів).
9.
Електрокардіограма (дійсна 3 місяці).
У разі госпіталізації дитини для проведення планових реконструктивних,
лапароскопічних та нейрохірургічних операцій, окрім вищевказаних документів
додатково необхідно мати :
1.
Група крові та резус-фактор.
2.
Коагулограма (дійсна 1міс.).
3.
Біохімічний аналіз крові (загальний білок, глюкоза, електроліти, білірубін,
АЛТ, АСТ, креатинін, сечовина) (дійсний 1міс.)
Перелік документів для планової госпіталізації до відділень соматичного
профілю:
1.
Направлення.
2.
Паспорт батьків, копії — свідоцтва про народження дитини, інвалідності,
ЧАЕС, опікунства. При відсутності у дитини українського громадянства вид на проживання
батьків
в Україні (та його копія).
3.
Довідка педіатра (сімейного лікаря) про відсутність контакту з інфекційними
хворими останні 3 тижні за місцем проживання дитини (довідка дійсна 3 доби).
4.
Довідка про відсутність інфекційних захворювань в дитячому закладі
(дитячий садок або школа), який відвідує дитина (довідка дійсна 3 доби).
5.
Детальна виписка з медичної документації дитини про перенесені
захворювання,
з даними про щеплення (дата останнього щеплення).
6.
Загальний аналіз крові: еритроцити, гемоглобін, лейкоцити, лейкоцитарна
формула, кількість тромбоцитів, швидкість осідання еритроцитів, час згортання, тривалість
кровотечі (дійсний 10 днів).
7.
Загальний аналіз сечі (дійсний 10 днів).
8.
Аналіз калу на яйця гельмінтів (дійсний 10 днів).
9.
Біохімічний аналіз крові (загальний білок, глюкоза, електроліти, білірубін,
АЛТ, АСТ, креатинін, сечовина) (дійсний 1 міс.).
Госпіталізація пацієнтів за переведенням.
1. Госпіталізацію пацієнтів за переведенням в профільні структурні підрозділи
стаціонару з інших медичних закладів України та м. Києва проводиться за наявності

виписки
та за погодженням з відповідальними особами.
Перелік документів при скеруванні на консультацію в Консультативнодіагностичну поліклініку:
1.
Направлення встановленого зразку з вказаним попереднім або заключним діагнозом
2.
Виписку з медичної карти амбулаторного хворого (ф.027/0)
3.
Огляд профільного спеціаліста (за можливості).
4.
Результати лабораторних та інструментальних методів обстежень.
5.
Інформацію щодо епідеміологічного оточення
6.
Інформацію про щеплення у дитини.

