
ХІРУРГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ В УМОВАХ СТАЦІОНАРУ ОДНОГО ДНЯ 
 
Обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до 
медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація)  
1. Забезпечення планової госпіталізації пацієнта/пацієнтки при наявності в нього/неї відповідного 
обсягу досліджень до запланованого хірургічного втручання, виконаних на амбулаторному етапі 
надання медичної допомоги, відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.  
2. Забезпечення огляду пацієнта/пацієнтки лікуючим лікарем перед наданням медичної послуги.  
3. Передопераційний огляд пацієнта/пацієнтки лікарем-анестезіологом або лікарем-анестезіологом 
дитячим (за умови надання допомоги дітям).  
4. Проведення лабораторних обстежень у разі виникнення ускладнень, зокрема:  
a. загальний аналіз крові;  
b. коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) 
тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), міжнародне нормалізоване відношення (МНВ));  
c. глюкоза в цільній крові або сироватці крові;  
d. інших досліджень відповідно до потреб пацієнта.  
5. Проведення у разі виникнення ускладнень додаткових інструментальних обстежень відповідно 
до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, у тому числі ЕКГ, рентгендослідження, УЗД тощо.  
6. Проведення медичної підготовки пацієнта/пацієнтки до діагностичного, лікувально-
діагностичного втручання або оперативного лікування, яке не може бути проведеним в 
амбулаторних умовах.  
7. Проведення анестезіологічного забезпечення під час діагностичних, лікувально-діагностичних та 
хірургічних втручань/процедур.  
8. Проведення діагностичних, лікувально-діагностичних та хірургічних втручань/процедур, 
здійснення яких неможливе в амбулаторних умовах і потребує спостереження протягом не більше 
24 годин в умовах стаціонару.  
9. Проведення при наявності показань гістологічного, цитологічного досліджень матеріалу, 
отриманого при проведенні втручань відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.  
10. Забезпечення медичного спостереження за пацієнтом після оперативного лікування або іншого 
втручання профільним лікарем-спеціалістом, медсестринським персоналом, а також лікарем-
анестезіологом у разі проведення анестезіологічного забезпечення.  
11. Забезпечення післяопераційного знеболення при наявності показань відповідно до типу 
операційного втручання.  
12. Забезпечення лікарськими засобами, постачання яких здійснюється шляхом централізованих 
закупівель МОЗ, за рахунок інших програм центрального та місцевого бюджетів, а також 
лікарськими засобами, визначеними Національним переліком основних лікарських засобів, 
необхідними медичними виробами та витратними матеріалами відповідно до галузевих стандартів 
у сфері охорони здоров’я та медико-технологічних документів.  
13. Надання пацієнту/пацієнтці рекомендацій щодо подальшого медикаментозного та 
відновлювального лікування в амбулаторних умовах та тактики дій при розвитку будь-яких 
ускладнень.  
14. Навчання пацієнта/пацієнтки та/або осіб, які здійснюватимуть догляд за пацієнтом/пацієнткою 
після виписки зі стаціонару одного дня, основ післяопераційного догляду вдома.  
15. Надання медичної допомоги у разі виникнення невідкладних станів у пацієнта/пацієнтки з 
дотриманням подальшої маршрутизації пацієнта.  
16. Забезпечення госпіталізації пацієнта/пацієнтки у профільне стаціонарне відділення при 
виникненні ускладнень під час перебування пацієнта/пацієнтки в стаціонарі одного дня та наявності 
показань до цілодобового спостереження та лікування.  


