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Покази до госпіталізації   хворих  у  відділення 

 КНП “ Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни”. 

У неврологічне відділення: 

1. Дисциркуляторні енцефалопатії без порушення психіки. 

2. Ранній та пізній відновний період ГПМК з наявністю легких порушень рухової 

сфери та здатністю до самообслуговування,легких когнітивних порушень . 

3. Наслідки черепно – мозкових травм без психоорганічного синдрому . 

4. Наслідки інфекційних захворювань нервової системи . 

5. Захворювання екстра пірамідної системи ( Хвороба Паркінсона) . 

6. Розсіяний склероз та інші демієлізуючі захворювання . 

7. Епілепсія з рідкими нападами без порушення психіки. 

8. Захворювання периферичної нервової системи, в тому числі травматичних 

ушкоджень її . 

У хірургічне відділення: 

Захворювання хірургічного профілю: 

1. Виразкова хвороба шлунку та ДПК ускладенні стенозом, кровотечею, 

перфорацією, пенетрацією, малігнізацією та утворенням нориці з іншими 

органами.  

2. Гастроєюнальна виразка ускладенна стенозом, кровотечею, перфорацією, 

пенетрацією, малігнізацією та утворенням нориці з іншими органами. 

3. Гострий, хронічний гастрит та дуоденіт ускладненні кровотечею, малігнізацією, 

пілоро та дуодено стенозом. 

4. Дивертикули шлунку, ДПК та інших відділів кишківника ускладенні стенозом, 

кровотечею, перфорацією, пенетрацією, малігнізацією та утворенням нориці з 

іншими органами. 

5. Непрохідність шлунку та ДПК та інших відділів кишківника. 

6. Хвороби апендикса. Гострий апендецит та його ускладнення. Інші захворювання 

апендикса які потребують хірургічного лікування. 

7. Грижі пахові, стегнові, пупкові, грижі передньої черевної стінки, та інші види гриж 

черевної стінки які потребують оперативного лікування. 

8. Хвороба Крона та її ускладнення. 



9. Виразковий коліт та ентероколіт не інфекціного походження, ускладенні стенозом, 

кровотечею, перфорацією, пенетрацією, абсцедуванням та утворенням нориці з 

іншими органами. 

10. Судинні захворювання кишківника (гострі судинні захворювання кишківника). 

11. Дивертикулярна хвороба кишківника, ускладена кровотечею, перфорацією, 

абсцедуванням. 

12. Тріщини та нориці в ділянці заднього проходу. 

13. Абсцеси в області заднього проходу та прямої кишки. 

14. Інші хвороби кишківника( кишкові нориці). 

15. Перитоніт. 

16. Абсцеси печінки. 

17. ЖКХ з гострим та хронічним холециститом, каменями жовчного міхура, жовчних 

протоків та холангітом. 

18. Гострий холецистит. 

19. Інші хвороби жовчного міхура (водянка, нориця, закупорка, перфорація). 

20. Холангіт (закупорка жовчної протоки, перфорація, кіста, нориця). 

21. Гострий панкреатит та його ускладнення (панкреонекроз, абсцес, кіста). 

22. Післяопераціна непрохідність кишківника. 

23. Мелена. 

24. Шлунково- кишкові кровотечі не уточненні. 

25.  Хвороби шкіри та підшкірної клітковини. 

26. Абсцес, фурункул та карбункул шкіри. 

27. Флегмони та гострі лімфангіти. 

28. Пілонідальна кіста. 

29. Атеросклероз атрерій верхніх та нижніх кінцівок ХАН ІІІ-ХАН IV ускладнені 

трофічними виразками, гангреною. 

30. Синдром Рейно ускладнений гангреною та трофічними виразками. 

31. Емболія та тромбоз артерій верхніх та нижніх кінцівок. 

32. Набуті артеріовенозні свищі. Звуження артерій, розрив артерій . Невуси не 

пухлинні. 

33. Флебіти та тромбофлебіти поверхневих та глибоких судин верхніх та нижніх 

кінцівок. 

34. Варикозне розширення вен верхніх та нижніх кінцівок без ускладнень та 

ускладненні трофічними виразками, та запаленням. 

35. Геморой. 

36. Післяфлеботичний синдром ускладнений виразками та лімфангітом. 

37. Лімфаденіти. Лімфостаз. 

38. Хронічні остеомієліти ускладені, абсцесами, норицями трофічними виразками. 

39. Доброякісне утворення шкіри та підшкірної клітковини, сполучної тканини та 

інших м’яких тканин. 

40. Злоякісні новоутворення шлунково- кишкового тракту (для оперативного 

лікування яких залучаються вузькопрофільні суміжні спеціалісти ХООД та ХОЛ). 

41. Цукровий діабет( діабетична ступня, діабетична ангіопатія судин нижніх кінцівок). 

 



Захворювання урологічного профілю: 

1. ЗН крайньої плоті статевого члена, головки статевого члена. 

2. Злоякісне новоутворення простати. 

3. ЗН придатка яєчка, сім’яного канатика, калитки. 

4. Злоякісне новоутворення нирок(операція), окрім IV кл. гр . 

5. ЗН ниркової миски, сечовода. 

6. ЗН/сечового міхура (окрім IVкл групи). 

(Для оперативного лікування ЗН можуть залучатися вузькопрофільні спеціалісти 

ХООД та ХОЛ) 

7. Доброякісне новоутворення: статевого члена, яєчка, придатка яєчка, мошонки. 

8. Доброякісне новоутворення:нирки, ниркової миски, сечового міхура, сечоводу, 

сечівника. 

9. Гострий пієлонефрит, обструктивний, що потребує оперативного лікування. 

10. Хронічний обструктивний пієлонефрит, ст. загострення. 

11. Гідронефроз з калькульозною обструкцією нирки і сечоводу. 

12. Сечокам’яна хвороба. Камінь нирки,  уретри,  сечового міхура, сечоводу, які 

потребують оперативного втручання. 

13. Полікістоз ускладнений нагноєнням кіст, кровотечею. 

14. Нефроптоз ІІ –ІІІ ст (операція). 

15. Цистит гострий, ускладнений кровотечею, інтерстиціальний цистит 

(хронічний),інший  хронічний цистит, ускладнений геморогічним синдромом. 

16. Міхуровий свіщ, не класифікований в інших рубриках; дивертикул  сеч. міхура 

ускладнений каменем,  новоутворенням, перфорацією. 

17. Спонтаний розрив сечового міхура. 

18. Післятравматична стриктура уретри, ускладнена хронічною затримкою сечі, 

каменями с/міхура, інша уретральна стриктура, ускладнена ХЗС,хронічним 

цистопієлонефритом. 

19. Нориця сечовідна, міхурово-піхвова. 

20. Поліп уретри, ускладнений кровотечею, підозрою на малігнізацію. 

21. Інше уточнене нетримання сечі, що потребує оперативного лікування.  

22. Гіперплазія простати ІІ-ІІІ ст., ускладнена, в т.ч. ГЗС, ХЗС, ХНН. 

23. Гострий простатит, ускладнений кровотечею, затримкою сечовипускання. 

24. Хронічний простатит в ст. загострення зі склерозом простати, або гострою 

затримкою сечовипускання.  

25. Хронічний простатоцистит, ускладнений склерозом простати, хронічною 

затримкою сечі. 

26. Гідроцелє осумковане. 

27. Орхоепідідіміт з абсцедуванням. 

28. Забій зовнішніх статевих органів з гематомами. 

29. Відкрита рана статевого члена, мошонки та яєчка. 

30. Травма нирки, сечовода, сечового міхура, сечовипускного каналу (сечівника). 

31. Варікоцелє. 

 

 

 



У відділення паліативної допомоги: 

1. Медичні: прогресуючі захворювання на останніх стадіях перебігу, що не 

піддаються лікуванню, спрямованому на одужання, та супроводжуються 

хронічним больовим синдромом і значними обмеженнями життєдіяльності за 

відсутності протипоказів до госпіталізації: 

1.1. Хворі на злоякісні новоутворення на III-  ІV стадії розвитку захворювання     

ІV клінічної групи; 

1.2. Пацієнти з прогресуючими ХНІЗ у термінальній стадії захворювання  або з 

обмеженим прогнозом життя , зокрема , при тяжкій хронічній серцевій , легеневій, 

нирковій та печінковій недостатності, церебро - судинних захворюваннях  

 ( значних функціональних порушеннях після інсульту), глибоких нейрон – 

дегенеративних розладах та деменціях зумовлених віком тощо; 

2. Соціально-психологічні: втрата спроможності до самообслуговування, 

пригнічений стан, неможливість догляду за пацієнтом вдома тощо. Непрофільні 

хворі можуть бути госпіталізовані до паліативного відділення за наявності вільних 

місць, обмеження терміну перебування у відділенні максимум до шести місяців. 

У кардіологічне відділення: 

1.Хронічні ревматичні хвороби серця 

1. Ревматичні хвороби мітрального клапану 

2. Мітральний стеноз 

3. Ревматична недостатність мітрального клапану 

4. Мітральний стеноз з недостатністю 

5. Iнші хвороби мітрального клапану 

6. Хвороба мітрального клапану, неуточнена 

7. Ревматичні хвороби аортального клапану 

8. Ревматичний аортальний стеноз 

9. Ревматична недостатність аортального клапану 

10. Ревматичний аортальний стеноз з недостатністю 

11. Iнші ревматичні хвороби аортального клапану 

12. Ревматична хвороба аортального клапану, неуточнена 

13. Ревматичні хвороби тристулкового клапану 

14. Трикуспідальний стеноз 

15. Трикуспідальна недостатність 

16. Трикуспідальний стеноз з недостатністю 

17. Iнші хвороби тристулкового клапану 

18. Хвороба тристулкового клапану, неуточнена 

19. Ураження декількох клапанів 

20. Комбіноване ураження мітрального та аортального клапанів 

21. Комбіноване ураження мітрального і тристулкового клапанів 

22. Комбіноване ураження аортального і тристулкового клапанів 

23. Комбіноване ураження мітрального, аортального і тристулкового клапанів 

24. Iнші множинні хвороби серцевих клапанів 

25. Множинне ураження клапанів, неуточнене 



26. Iнші ревматичні хвороби серця 

27. Ревматичний міокардит 

28. Ревматичні хвороби ендокарда, клапан неуточнений 

29. Хронічний ревматичний перикардит 

30. Iнші уточнені ревматичні хвороби серця 

31. Ревматична хвороба серця, неуточнена 

II.Гіпертонічна хвороба 

1. Есенціальна (первинна) гіпертензія 

2.  Гіпертензивна (гіпертонічна) хвороба з переважним ураженням серця 

3. Гіпертензивна (гіпертонічна) хвороба з переважним ураженням серця з (застійною) 

серцевою недостатністю 

4. Гіпертензивна (гіпертонічна) хвороба з переважним ураженням серця без 

(застійної) серцевої недостатності 

5. Гіпертензивна (гіпертонічна) хвороба з переважним ураженням нирок 

6. Гіпертензивна (гіпертонічна) хвороба з переважним ураженням нирок з нирковою 

недостатністю 

7. Гіпертензивна (гіпертонічна) хвороба з переважним ураженням нирок без ниркової 

недостатності 

8. Гіпертензивна (гіпертонічна) хвороба з переважним ураженням серця і нирок 

9. Гіпертензивна (гіпертонічна) хвороба з переважним ураженням серця і нирок з 

(застійною) серцевою недостатністю 

10. Гіпертензивна (гіпертонічна) хвороба з переважним ураженням серця і нирок з 

нирковою недостатністю 

11. Гіпертензивна (гіпертонічна) хвороба з переважним ураженням серця і нирок з 

(застійною) серцевою і нирковою недостатністю 

12. Гіпертензивна (гіпертонічна) хвороба з переважним ураженням серця і нирок, 

неуточнена 

13. Вторинна гіпертензія 

14. Реноваскулярна гіпертензія 

15. Гіпертензія вторинна щодо інших уражень нирок 

16. Гіпертензія вторинна щодо ендокринних порушень 

17. Iнша вторинна гіпертензія 

18. Вторинна гіпертензія, неуточнена 

    III.Ішемічна хвороба серця 

1. Стенокардія 

2. Нестабільна стенокардія 

3. Нестабільна стенокардія з гіпертонією 

4. Стенокардія з зареєстрованим спазмом судин 

5. Стенокардія з зареєстрованим спазмом судин з гіпертонією 

6. Iнші форми стенокардії 

7. Iнші форми стенокардії з гіпертонією 

8. Стенокардія, неуточнена 

9. Стенокардія, неуточнена з гіпертонією 



IV. Гострий інфаркт міокарда 

-у пацієнтів, які мали протипокази або відмовилися від проведення КВГ та реперфузії; 

-у пацієнтів , які направлені в лікувальний заклад після 12-ти годин від початку симптомів 

захворювання; 

-у пацієнтів, у яких діагноз ГІМ верифікований в закладі 

1. Гострий трансмуральний інфаркт передньої стінки міокарда 

2. Гострий трансмуральний інфаркт передньої стінки міокарда з гіпертонією 

3. Гострий трансмуральний інфаркт нижньої стінки міокарда 

4. Гострий трансмуральний інфаркт нижньої стінки міокарда з гіпертонією 

5. Гострий трансмуральний інфаркт міокарда інших уточнених локалізацій 

6. Гострий трансмуральний інфаркт міокарда інших уточнених локалізацій з 

гіпертонією 

7. Гострий трансмуральний інфаркт міокарда неуточненої локалізації 

8. Гострий трансмуральний інфаркт міокарда неуточненої локалізації з гіпертонією 

9. Гострий субендокардіальний інфаркт міокарда 

10. Гострий субендокардіальний інфаркт міокарда з гіпертонією 

11. Гострий інфаркт міокарда, неуточнений 

12. Гострий інфаркт міокарда, неуточнений з гіпертонією 

V.Повторний інфаркт міокарда: 

-  у пацієнтів, які мали протипокази або відмовилися від проведення КВГ та реперфузії;  

-  у пацієнтів , які направлені  в лікувальний заклад після 12-ти годин від початку 

симптомів захворювання; 

- у пацієнтів, у яких діагноз ГІМ верифікований в закладі 

1. Повторний інфаркт передньої стінки міокарда 

2. Повторний інфаркт передньої стінки міокарда з гіпертонією 

3. Повторний інфаркт нижньої стінки міокарда 

4. Повторний інфаркт нижньої стінки міокарда з гіпертонією 

5. Повторний інфаркт міокарда інших уточнених локалізацій 

6. Повторний інфаркт міокарда інших уточнених локалізацій з гіпертонією 

7. Повторний інфаркт міокарда, неуточнений 

8. Повторний інфаркт міокарда, неуточнений з гіпертонією 

VI. Iнші форми гострої ішемічної хвороби серця 

1. Коронарний тромбоз, який не призводить до інфаркту міокарда 

2. Коронарний тромбоз, який не призводить до інфаркту міокарда з гіпертонією 

3. Синдром Дресслера 

4. Синдром Дресслера з гіпертонією 

5. Iнші форми гострої ішемічної хвороби серця 

6. Iнші форми гострої ішемічної хвороби серця з гіпертонією 

7. Гостра ішемічна хвороба серця, неуточнена 



8. Гостра ішемічна хвороба серця, неуточнена з гіпертонією 

9. Хронічна ішемічна хвороба серцяз серцевою недостатнісю СН IIА, IIБ, III 

10. Атеросклеротична серцево -судинна хвороба, так описана 

11. Атеросклеротична серцево-судинна хвороба, так описана з гіпертонією 

12. Атеросклеротична хвороба серця 

13. Атеросклеротична хвороба серця з гіпертонією 

14. Перенесений в минулому інфаркт міокарда 

15. Перенесений в минулому інфаркт міокарда з гіпертонією 

     VII.Аневризма серця 

1. Аневризма серця з гіпертонією 

2. Аневризма вінцевої (коронарної) артерії 

3. Аневризма вінцевої (коронарної) артерії з гіпертонією 

VII. Iшемічна кардіоміопатія 

1. Iшемічна кардіоміопатія з гіпертонією 

2. Безсимптомна ішемія міокарда 

3. Безсимптомна ішемія міокарда з гіпертонією 

4. Iнші форми хронічної ішемічної хвороби серця 

5. Iнші форми хронічної ішемічної хвороби серця з гіпертонією 

6. Хронічна ішемічна хвороба серця, неуточнена 

7. Хронічна ішемічна хвороба серця, неуточнена з гіпертонією 

VIII.Легенево-серцева недостатність та хвороби малого кола кровообігу 

1. Легенева емболія 

2. Легенева емболія із згадкою про гостре легеневе серце 

3. Легенева емболія без згадки про гостре легеневе серце 

4. Iнші форми легенево серцевої недостатності 

5. Первинна легенева гіпертензія 

6. Кіфосколіотична хвороба серця 

7. Iнші уточнені форми легенево -серцевої недостатності 

8. Легенево - серцева недостатність, неуточнена 

VIII. Інші хвороби серця 

1. Гострий перикардит 

2. Гострий неспецифічний ідіопатичний перикардит 

3. Iнфекційний перикардит 

4. Iнші форми гострого перикардиту 

5. Гострий перикардит, неуточнений 

6. Iнші хвороби перикарду 

7. Хронічний адгезивний перикардит 

8. Хронічний констриктивний перикардит 

9. Гемоперикард, не класифікований в інших рубриках 

10. Перикардіальний випіт (не запального характеру) 

11. Iнші уточнені хвороби перикарду 

12. Хвороба перикарду, неуточнена 

13. Перикардит при хворобах, класифікованих в інших рубриках 



14. Перикардит при бактеріальних інфекціях, класифікованих в інших рубриках 

15. Перикардит при інших інфекційних і паразитарних хворобах, класифікованих в 

інших рубриках 

16. Перикардит при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках 

17. Гострий і підгострий ендокардит 

18. Гострий і підгострий інфекційний ендокардит 

19. Гострий ендокардит, неуточнений 

20. Неревматичні ураження мітрального клапану 

21. Недостатність мітрального клапану 

22. Пролапс мітрального клапану 

23. Неревматичний стеноз мітрального клапану 

24. Iнші неревматичні ураження мітрального клапану 

25. Неревматичне ураження мітрального клапану, неуточнене 

26. Неревматичні ураження аортального клапану 

27. Аортальний (клапанний) стеноз 

28. Аортальна (клапанна) недостатність 

29. Аортальний (клапанний) стеноз з недостатністю 

30. Iнші ураження аортального клапану 

31. Ураження аортального клапану, неуточнене 

32. Неревматичні ураження тристулкового клапану 

33. Неревматичний стеноз тристулкового клапану 

34. Неревматична недостатність тристулкового клапану 

35. Неревматичний стеноз тристулкового клапану з недостатністю 

36. Iнші неревматичні ураження тристулкового клапану 

37. Неревматичне ураження тристулкового клапану, неуточнене 

38. Ураження клапану легеневої артерії 

39. Стеноз клапану легеневої артерії 

40. Недостатність клапану легеневої артерії 

41. Стеноз клапану легеневої артерії з недостатністю 

42. Iнші ураження клапану легеневої артерії 

43. Ураження клапану легеневої артерії, неуточнене 

44. Ендокардит, клапан не уточнений 

45. Ендокардит, клапан не уточнений 

46. Ендокардит та ураження клапанів серця при хворобах, класифікованих в інших 

рубриках 

47. Ураження мітрального клапану при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

48. Ураження аортального клапану при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

49. Ураження тристулкового клапану при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

50. Ураження клапану легеневої артерії при хворобах, класифікованих в інших 

рубриках 

51. Множинні ураження серцевих клапанів при хворобах, класифікованих в інших 

рубриках 

52. Ендокардит, клапан неуточнений, при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

53. Гострий міокардит 

54. Iнфекційний міокардит 

55. Iзольований міокардит 



56. Iнші форми гострого міокардиту 

57. Гострий міокардит, неуточнений 

58. Міокардит при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

59. Міокардит при бактеріальних хворобах, класифікованих в інших рубриках 

60. Міокардит при вірусних хворобах, класифікованих в інших рубриках 

61. Міокардит при інших інфекційних та паразитарних хворобах, класифікованих в 

інших рубриках 

62.  Міокардит при інших хворобах, класифікованих в  інших рубриках 

IX. Кардіоміопатія 

1. Дилатаційна кардіоміопатія 

2. Гіпертрофічна обструктивна кардіоміопатія 

3. Iнша гіпертрофічна кардіоміопатія 

4. Ендоміокардіальна (еозинофільна) хвороба 

5. Ендокардіальний фіброеластоз 

6. Iнша рестриктивна кардіоміопатія 

7. Алкогольна кардіоміопатія 

8. Кардіоміопатіявнаслідокдіїлікарськихзасобівтаіншихзовнішніхфакторів 

9. Iнші кардіоміопатії 

10. Кардіоміопатія, неуточнена 

11. Кардіоміопатія при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

12. Кардіоміопатія при інфекційних та паразитарних хворобах, класифікованих в 

інших рубриках 

13. Кардіоміопатія при метаболічних порушеннях 

14. Кардіоміопатія при розладах харчування 

15. Кардіоміопатія при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках 

X. Передсердно - шлуночкова (атріовентрикулярна)  блокада та блокада лівої 

ніжки пучка (Гіса) (при неефективності амбулаторного лікування) 

1. Передсердно - шлуночкова блокада першого ступеня 

2. Передсердно - шлуночкова блокада другого ступеня 

3. Передсердно - шлуночкова блокада повна 

4. Iнша та неуточнена передсердно - шлуночкова блокада 

5. Блокада передньої гілки лівої ніжки передсердно -шлуночкового пучка 

6. Блокада задньої гілки лівої ніжки передсердно - шлуночкового пучка 

7. Iнша та неуточнена блокада передсердно - шлуночкового пучка 

8. Блокада лівої ніжки передсердно - шлуночкового пучка, неуточнена 

9. Iнші порушення провідності ( при неефективності амбулаторного лікування ) 

10. Блокада правої ніжки передсердно - шлуночкового пучка 

11. Iнша та неуточнена блокада правої ніжки передсердно - шлуночкового пучка 

12. Двопучкова блокада 

13. Трипучкова блокада 

14. Специфічна внутрішньошлуночкова блокада 

15. Iнша уточнена блокада серця 

16. Синдром передчасного збудження шлуночків 

17. Iнші уточнені порушення провідності 

 



XII.Порушення провідності, неуточнене. 

1.  Зупинка серця 

2. Зупинка серця з вдалим відновленням серцевої діяльності 

3. Раптова серцева смерть, так описана 

4. Зупинка серця, неуточнена 

XIII.Пароксизмальна тахікардія( при неефективності амбулаторного лікування ) 

1. Поворотна шлуночкова аритмія 

2. Надшлуночкова тахікардія 

3. Шлуночкова тахікардія 

4. Пароксизмальна тахікардія, неуточнена 

5. Фібриляція та тріпотіння передсердь при неефективності амбулаторного лікування 

6. Фібриляція та тріпотіння передсердь 

7. Iнші порушення серцевого ритму ( при неефективності амбулаторного лікування ) 

8. Фібриляція та тріпотіння шлуночків 

9. Передчасна деполяризація передсердь 

10. Передчасна деполяризація, що виходить із з'єднання 

11. Передчасна деполяризація шлуночків 

12. Iнша та неуточнена передчасна деполяризація 

13. Синдром слабкості синусового вузла 

14. Iнші уточнені порушення серцевого ритму 

15. Порушення серцевого ритму, неуточнене 

XIV.Серцева недостатність 

1. Застійна серцева недостатність 

2. Лівошлуночкова недостатність 

3. Серцева недостатність, неуточнена 

XV.Ускладнення та неточно позначені хвороби серця 

1. Дефект перегородки серця, набутий 

2. Розрив сухожилкових хорд, не класифікований в інших рубриках 

3. Розрив сосочкового м'язу, не класифікований в інших рубриках 

4. Внутрішньосерцевий тромбоз, не класифікований в інших рубриках 

5. Міокардит, неуточнений 

6. Дегенерація міокарда 

7. Серцево -судинна хвороба, неуточнена 

8. Кардіомегалія 

XVI.Iнші неточно позначені хвороби серця 

1. Хвороба серця, неуточнена 

2. Iнші ураження серця при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

3. Iнші ураження серця при бактеріальних хворобах, класифікованих в інших 

рубриках 



4. Iнші ураження серця при інших інфекційних та паразитарних хворобах, 

класифікованих в інших рубриках 

5. Iнші ураження серця при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках 

XVII.Вроджені вади розвитку серцевої перегородки 

1. Дефект міжшлуночкової перегородки 

2. Дефект міжпередсердної перегородки 

3. Дефект атріовентрикулярної перегородки 

4. Тетрада Фалло 

5. Дефект аортопульмональної перегородки 

6. Iнші вроджені вади розвитку серцевої перегородки 

7. Вроджена вада розвитку серцевої перегородки, неуточнена 

8. Вроджені вади розвитку легеневого та тристулкового клапанів 

9. Атрезія клапана легеневої артерії 

10. Вроджений стеноз клапана легеневї артерії 

11. Вроджена недостатність клапана легеневої артерії 

12. Iнші вроджені вади розвитку клапана легеневої артерії 

13. Вроджений стеноз тристулкового клапана  

14. Аномалія Ебштейна 

15. Синдром правобічної гіпоплазії серця 

16. Iнші вроджені вади розвитку тристулкового клапана  

17. Вроджена вада розвитку тристулкового клапана, неуточнена 

18. Вроджені вади розвитку аортального та мітрального клапанів 

19. Вроджений стеноз аортального клапана 

20. Вроджена недостатність аортального клапана 

21. Вроджений мітральний стеноз 

22. Вроджена мітральна недостатність 

23. Синдром лівобічної гіпоплазії серця 

24. Iнші вроджені вади розвитку аортального та мітрального клапанів 

25. Вроджена вада розвитку аортального та мітрального клапанів, неуточнена 

XVIII. Iнші вроджені вади розвитку серця 

1. Декстрокардія 

2. Лівокардія 

3. Трипередсердне серце 

4. Лійкоподібний стеноз клапана легеневої артерії 

5. Вроджений субаортальний стеноз 

6. Аномалія розвитку коронарних судин 

7. Вроджена серцева блокада 

XIX.Iнші уточнені вроджені вади розвитку серця 

1. Вроджена вада серця, неуточнена 

2. Вроджені вади розвитку великих артерій 

3. Відкрита артеріальна протока 

4. Коарктація аорти 



5. Атрезія аорти 

6. Стеноз аорти 

7. Iнші вроджені вади розвитку аорти 

8. Атрезія легеневої артерії 

9. Стеноз легеневої артерії 

10. Iнші вроджені вади розвитку легеневої артерії 

11. Iнші вроджені аномалії великих артерій 

12. Вроджена вада розвитку великих артерій, неуточнена 

XX. НЦД важкого перебігу з частими симпато-адреналовими кризами, при  

неефективності амбулаторного лікування 

XXI. Поліартроз 

1. Первинний генералізований (остео) артроз 

2. Вузли Гебердена (з артропатією) 

3. Вузли Бушара (з артропатією) 

4. Вторинний множинний артроз 

5. Ерозивний (остео) артроз 

6. Iнший поліартроз 

7. Поліартроз, неуточнений 

XXII. Подагра 

1. Iдіопатична подагра 

2. Подагра, спричинена свинцем 

3. Подагра, спричинена лікарськими препаратами 

4. Подагра, зумовлена порушенням функції нирок 

5. Iнша вторинна подагра 

6. Подагра, неуточнена 

У терапевтичне відділення: 

І. Захворювання органів дихання: 

1. Гострий бронхіт. 

2. Гострий бронхіоліт. 

3. Гостра респіраторна інфекція нижніх дихальних шляхів не уточнена. 

4. Хронічні неспецифічні захворювання легень в стадії загострення. ХОЗЛ стадія 

загострення. 

5. Бронхіт не уточнений як гострий чи хронічний. 

6. Хронічний бронхіт загострення. 

7. Пневмонії. 

8. Бронхіальна астма в стадії загострення. 

9. Бронхоектатична хвороба  в стадії загострення. 

10. Емфізема. 

11. Плеврити неспецифічної етіології 



12. Хронічні захворювання легень з проявами легеневого серця в стадії субкомпенсації 

та декомпенсації. 

13. Пневмоконіози з легеневою недостатністю. 

 ІІ. Захворювання серцево – судинної системи: 

1. Ішемічна хвороба серця з недостатністю кровообігу в некомпенсованій стадії. 

2. Гіпертонічна хвороба кризовий перебіг. 

3. Складні порушення ритму та провідності. 

ІІІ.Захворювання органів шлунково – кишкового тракту в стадії загострення: 

1. Ерозивний езофагіт . 

2. Ерозивний гастрит 

3. Хронічний холецистит в стадії загострення . 

4. Хронічний панкреатит в стадії загострення. 

5. Неспецифічний виразковий коліт в стадії загострення. 

6. Хвороба Крона в стадії загострення. 

7. Інші неінфекційні гастроентерит та коліт. 

8. Хронічний гепатит в стадії загострення. 

9. Виразкова хвороба шлунку та дванадцятипалої кишки. 

10. Цироз, фіброз печінки в стадії компенсації та декомпенсації. 

11. Алкогольна хвороба печінки в стадії загострення. 

12. Токсична хвороба печінки. 

13. Печінкова недостатність. 

14. Хронічний вірусний гепатит в стадії загострення. 

 ІV.Захворювання ендокринної системи : 

1. Цукровий діабет І та ІІ типів в стадії субкомпенсації та декомпенсації. 

Ускладнення. 

2. Дифузний токсичний зоб в стадії субкомпенсації . 

3. Гіпотіреоз в стадії субкомпенсації. 

 

V.Захворювання сечовидільної системи в стадії загострення: 

1. Хронічний гломерулонефрит в стадії загострення. 

2. Хронічний пієлонефрит в стадії загострення. 

3. Цистити в стадії загострення. 

4. Ниркова недостатність . 

5. Неуточнена ниркова коліка. 

VI.Анемії важкого ступеню. 

VII. Захворювання опорно – рухової системи: 

1. Поліостеоартроз загострення. 

2. Подагра загострення. 

3. Хвороба Бехтерева загострення. 



4. Ревматоїдний  артрит в стадії загострення. 

5. Реактивні артропатії. 

6. Коксартроз загострення . 

7. Гонартроз загострення. 

8. Інші артропатії в стадії загострення. 

9. Дорсопатії . 

10. Спонділопатії. 

VII.Алергічний дерматит. Гостра кропив’янка. 

У відділення реабілітації: 

1. Реактивна артропатія  в стадії загострення з ПФС 2-3 ст . 

2. Остеоартроз суглобів ПФС 2-3 ст. з больовим синдромом.  

3. Післятравматичні артрогенні контрактури з порушенням функцїї суглобів та 

больовим синдромом . 

4. Хронічна нестабільність суглобів порушенням функції та больовим синдромом . 

5. Травматичний осіфікованний міозит в стадії загострення з порушенням функції 

кінцівки . 

6. М’язова деформація з порушенням функції та больовим синдромом . 

7. М’язова контрактура з порушенням функції та больовим синдромом . 

8. Синовіїт та тендосиновіїт в стадії загострення та порушенням функції кінцівок 2-3 

ст. 

9. Кальцифікуючий тендиніт в стадії загострення та порушення функції. 

10. Хронічні крепітуючі синовіїти в стадії загострення , та порушення функції 

загострення 2-3 ст. 

11. Віддаленні наслідки перелому хребта із пошкодженням спинного мозку та без 

пошкоджень , з больовим синдромом та порушенням статико-динамічної функції , 

парапарезами та параплегіями. 

12. Віддаленні наслідки перелому кісток, грудної клітки та тазу з порушенням їх 

функції та больовим синдромом . 

13. Віддаленні наслідки перелому кісток кінцівок з порушенням їх функції та 

больовим синдромом . 

14. Віддаленні наслідки вогнепальних поранень у вигляді післяраневих контрактур , та 

порушень функції кінцівок з больовим синдромом 

15.  .Віддаленні наслідки вивиху,розтягнення та деформації кінцівок з порушенням 

функції 2-3 ступеня та больовим синдромом . 

16. Остеохондроз хребта  2-3 ст,ускладнений протрузіями дисків , килами дисків ,  

порушеннями статико - динамічної функції та  вертиброгенним больовим 

синдромом . 

17. Спондильоз, спондильоз з мієлопатією з больовим синдромом та порушенням 

функції хребта та нижніх кінцівок 2-3 ст. 

18. Синдром прямої спини з порушенням функції хребта та больовим синдромом . 

19. Позиційний кіфоз з порушенням статико - динамічної функції хребта та больовим 

синдромом . 

20. Сколіоз з порушенням статико - динамічної функції та больовим синдромом . 



21. Кривошия з порушенням статико - динамічної функції та больовим синдромом . 

22. Травматична спондилопатія з больовим синдромом та порушенням функції хребта . 

23. Міжхребцеві дискові ураження відділів хребта з радікулопатією, мієлопатією з 

больовим синдромом та порушенням функції ходи та опори . 

24. Спінальна нестабільність з больовим синдромом та порушенням статико - 

динамічної опорної функції . 

25. Остеопороз  з патологічним переломом ,больовим синдромом та порушенням 

функції хребта , кінцівок . 

26. Остеопороз зумовлений нерухомістю з больовим синдромом та порушенням 

функції кінцівки . 

27. Неправильне зрощення перелому з порушенням функції кінцівки та больовим 

синдромом .  

28. Незрощення перелому ( псевдоартроз) з порушенням опорно рухової функції та  

больовим синдромом . 

29. Уповільнене зрощення перелому з порушенням функції кінцівки та больовим 

синдромом . 

30. Псевдоартроз після зрощення або артрозу з порушенням опорно-рухової функції 2-

3 ст. та больовим синдромом . 

31. Набуті деформації кістково – м’язової системи та сполучної тканини з порушенням 

опорно -рухової та статико - динамічної функції та больовим синдромом . 

32. Набута деформація грудної клітки та ребер з обмеженням дихальної функції ЛМ 1-

2 ст. та больовим синдромом. 

33. Набуті деформації тазу з порушенням опорно -рухової функції та больовим 

синдромом. 

34. Наслідки ЗЧМТ без психоорганічного синдрому 

35. ПТСР без депресивних проявів , агресивних станів. 

36. Наслідки хребцево– спинальних травм з парапарезами ,  плегіями ,больовим 

синдромом . 

37. Наслідки травматичних уражень  периферичної нервової системи з порушенням 

функції кінцівок та невротичним больовим синдромом . 

38. Дисциркуляторні енцефалопатії без психоорганічного синдрому . 

39. Наслідки судинних захворювань ЦНС без психоорганічного миндрому. 

40. Наслідки запальних захворювань ЦНС без психоорганічного синдрому . 

41. Вертеброгенні захворювання переферичної нервової системи, захворювання 

периферичної нервової системи з невротичним больовим синдромом та 

порушенням функції кінцівок . 

 

Медичний директор                                                     Т.В. Дубицька  

 

 


