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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказом директора  ДУ «Національний інститут 

фтизіатрії і пульмонології  імені Ф.Г.Яновського 

НАМН України» 

від 02.06.2020 р.  № 119 
 

 

Порядок консультації хворих в поліклініці і госпіталізації  до  

клінічних підрозділів НІФП НАМНУ і маршрут пацієнта 

    в умовах виходу з карантину та на весь період епідеміологічної 

небезпеки по СОVID-19 

1) Попередній запис на консультацію в поліклініку НІФП НАМНУ 

проводиться виключно по телефону (044-275-23-88). В телефонному 

режимі співробітник поліклініки повинен зібрати епідеміологічний 

анамнез (чи перебув пацієнт в контакті з інфекційними хворими, чи є 

катаральні явища, підвищення температури тіла, наявність ПЛР або ІФА 

Іg M тестування, до якого спеціаліста направлений пацієнт) і призначає 

дату і час візиту в поліклініку НІФП НАМНУ. 

2) На консультацію в поліклініку інституту і госпіталізацію в клініку НІФП 

НАМНУ приймаються пацієнти лише після попереднього запису по 

телефону, збору епіданамнезу, дистанційної термометрії, за умови 

відсутності катаральних явищ і обов`язкової наявністі дообстежень згідно 

Наказу МОЗ України № 1227 від 20.05.20 р. 

3) Пацієнт може бути проконсультований в поліклініці НІФП НАМНУ і 

госпіталізований за умови проведення дообстеження згідно додатку до 

Наказу МОЗ України №1227): 

- ПЛР обов’язково для осіб з імуносупресією 

- для інших груп ІФА IgМ 

- ПЛР, якщо ІФА позитивне 

4)  При госпіталізації пацієнтів з діагнозом «пневмонія», підвищеною 

температурою тіла або осіб, що мали контакт з хворими на COVID-19 

виконання ПЛР-тесту строком до 3-х діб обов`язкове. 

5) Пацієнти, направлені на консультацію до поліклініки НІФП НАМНУ, 

очікують своєї черги на прийом на вулиці під навісом поліклініки з 

дотриманням безпечної відстані один між одним в 1,5-2 м. 



6) Пацієнти без маски, з підвищеною температурою тіла, наявністю 

катаральних явищ або за відстності ПЛР-теста і/або ІФА IgМ тесту на 

СOVID-19 до поліклініки НІФП НАМНУ за межі сортувального пункту 

не допускаються. 

7) До отримання амбулаторної картки пацієнти по одному запрошуються в 

приміщення сортувального пункту поліклініки інституту на першому 

поверсі «Дитячого корпусу». Співробітник поліклініки, екіпірований в 

засоби індивідуального захисту, проводить повторний збір епіданамнезу 

(чи перебув пацієнт в контакті з інфекційними хворими, чи є катаральні 

явища, підвищення температури тіла, наявність ПЛР і/або ІФА ІgM теста, 

до якого спеціаліста направлений пацієнт) проводить вимірювання 

температури тіла за допомогою дистанційного термометра із вказанням 

температури тіла і часу вимірювання у «листку епідеміологічного 

огляду», який вклеюється до амбулаторної картки. 

8) У випадку виявлення у амбулаторного хворого на сортувальному пункті 

підвищеної температури тіла, катаральних явищ або контакту в анамнезі з 

особами, що були інфіковані COVID-19 пацієнт ізолюється в окремий 

бокс, що розміщений поруч з сортувальним пунктом, як особа, підозріла 

на наявність COVID-19. В подальшому таким хворим будуть зроблені 

«швидкі» тести (ІgM на COVID-19) і пацієнти будуть переведені в 

профільний заклад. 

9) Всім пацієнтам, які звертаються в поліклініку і госпіталізуються має бути 

заповнений «листок епідеміологічного огляду» і внесені відповідні дані 

до системи «ЕМСІМЕД»  із зазначенням результату і дати ПЛР і/або ІФА 

IgМ –тесту на COVID-19. 

10) Після проходження сортувального пункту поліклініки інституту 

хворий отримує амбулаторну картку в реєстратурі піднімається до 

поліклініки інституту правим ліфтом на 8 поверх де йому надається 

необхідна консультативно-лікувальна допомога. 

11) В поліклініці пацієнти очікують своєї черги на прийом в масці з 

дотриманням безпечної відстані один між одним в 1,5-2 м.  

12) Після отримання консультації в поліклініці або при направленні на 

госпіталізацію в клінічні підрозділи інституту, пацієнти спускаються 

ліфтом на перший поверх правим ліфтом, оформляють необхідні 

документи в реєстратурі і виходять з приміщення «Дитячого корпусу» 

НІФП НАМНУ через двері біля реєстратури. Двері відчиняє співробітник 

реєстратури поліклініки дистанційно електромагнітним замком. 
 

 

Заступник головного лікаря з питань 

епідеміологічного  режиму       О.В.Терешкович 

 


