
МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ГОСТРОМУ ІНФАРКТІ МІОКАРДА 
 
Обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно 
до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація)  
1. Первинний огляд пацієнта/пацієнтки лікарем, оцінка загального стану та життєво 
важливих функцій.  
2. Екстрене визначення основних біохімічних показників і специфічних кардіологічних тестів 
крові для підтвердження пошкодження міокарда, диференціальної діагностики та 
динамічного спостереження за пацієнтами.  
3. Безперервний моніторинг стану пацієнтів відповідно до галузевих стандартів у сфері 
охорони здоров’я.  
4. Проведення лабораторних досліджень у цілодобовому режимі у закладі, 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, хлор, калій, натрій);  
d. коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) 
тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ));  
e. глюкоза в цільній крові або сироватці крові;  
f. кількісне визначення маркерів ушкодження міокарда: тропоніни І та/або Т, креатинкіназа 
ізоферменти (МВ) в сироватці крові;  
g. інші лабораторні дослідження відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки.  
5. Проведення інструментальних досліджень у цілодобовому режимі, зокрема:  
a. ангіографічне дослідження коронарних судин;  
b. електрокардіографія (ЕКГ);  
c. ехокардіографія (ЕХО-КГ);  
d. рентгенологічне дослідження органів грудної клітки;  
e. інші інструментальні дослідження відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки.  
6. Забезпечення повного спектру медичної допомоги для проведення екстрених 
катетеризацій коронарних артерій серця і відновлення кровотоку по інфаркт-залежній 
артерії.  
7. 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.  
8. Забезпечення лікарськими засобами, зокрема, рентгенконтрастними препаратами, та 
медичними виробами для коронарографії, ангіопластики та стентування, 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.  
9. Проведення термінових консультацій лікарями інших спеціальностей, у тому числі 
телемедичних консультацій, відповідно до клінічної ситуації.  
10. Надання послуг з реабілітації у сфері охорони здоров’я в гострому періоді.  
11. Забезпечення харчування в умовах стаціонару.  
 


