
ДЕРЖАВIIА УСТАНОВА
"нАцIонАльний Iнститут ФтизIАтрIi r rrульмонологri

IMEHI Ф.г. яновського
нАцIонАльноi а,кадвмri мшдичних нАук укрАiни"

< зАтвЕрджую>
,Щиректор.ЩУ" Нацiональний iнстиryт

фтизiатрii i пульмонологii iMeHi
Ф.Г. Яновського IIАМН Украiни"

академiк Ю. I. Фещенко

,, /З ;э 12 <- 2021 р.

Порядок консультацii хворих в полiклiнiцi i госпiталiзацii до
клiнiчних пiдроздiлiв НIФП HAMIIY в умовах епiдемiологiчноi небезпеки

по COVID-l9 та маршрут пацiснта

1) Попереднiй запис на консультацiю в полiклiнiку НIФП FIAMHY
проводиться по телефону (044-275-2З-88). В телефонному режимi
спiвробiтник полiклiнiки збирае епiдемiологiчний анамнез (чи перебув
пацiент в KoHTaKTi з iнфекцiйними хворими, чи е катаральнi явища,
пiдвищення температури тiла, наявнiсть ПЛР-тесту на COVID-19 або
тесту на Ag COVID-l9, до якого спецiалiста направлений пацiент) i
призначае дату i час вiзиту в полiклiнiку НIФП НАМНУ.

2) На консультацiю в полiклiнiку iнстиryту i госпiталiзацiю в клiнiку НIФП
НАМНУ приймаються пацiенти пiсля попереднього запису по телефону,
збору епiданамнезу, дистанцiйноi TepMoMeTpii, за умови вiдсутностi
катаральних явищ i обов'язковоi наявнiстi дообстежень згiдно Наказу
МОЗ Украiни Ns |227 вiд 20.05.20 р.

3) Пацiент може отримати консультацiю в полiклiнiцi ШФП НАМНУ i/або
бути госпiталiзованим до клiнiки НIФП НАМНУ лише за умови наявностi
негативного ПЛР-тесry на COVID-l9 або тесту Ag COVID-19,
виконаного не пiзнiше нiж за 72 години до вiзиту в полiклiнiку.

4) При вiдсутностi ПЛР-тесту на COVID-19 або тесту Ag COVID-l9
пацiенту може бути виконаний тест на Ag COVID-l9 в iзоляторi дитячого
корпусу НIФП НАМНУ.

5) При госпiта-пiзацii пацiентiв з дiагнозом <пневмонiя>>, пiдвищеною
температурою тiла або осiб, що мали контакт з хворими на COVID-l9
виконання ПЛР-тесту не пiзнiше нiж за 72 години до вiзиry в полiклiнiку
нIФП НАМНУ обов'язкове.
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6) Пацiенти, направленi на консультацiю до полiклiнiки НIФП НАМНУ,
очiкують cBoei черги на прийом на вулицi пiд HaBicoM полiклiнiки з

дотриманням безпечноi вiдстанi один мiж одним 1,5-2 м.
7) Паuiенти без маски. з пiдвищеною температурою тiла. наявнiсткr

катаральних явищ або за вiдстностi ПЛР-теста i/або тесту на Ag COVID-
19 до полiклiнiки НIФП НАМНУ за межi сортувального пункту не

допускаються.
8) .Що отримання амбулаторноi картки пацiенти по одному запрошуються в

примiщення сортувального пункту полiклiнiки iнституry на першому
поверсi <<ЩитячогО корпусу). Спiвробiтник полiклiнiки, екiпiрований в

засоби iндивiдуального захисту, проводить повторний збiр епiданамнезу
(чи перебуВ пацi€нТ в KoHTaKTi з iнфекцiйними хворими, чи е катаральнi
явища, пiдвищення температури тiла, наявнiсть ПJр-теста liабо теста на

Ag COVID-19, до якого спецiмiста направлений пацiснт) проводить
наявнlсть ПЛР-теста i/або

вимiрювання температури тiла за допомогою дистанцiЙного термометра
iз вказанням температури тiла i часу вимiрюванrrя у (листку

епiдемiологiчного огляду), який вклеюеться до амбулаторноi картки.
9) У випадку виявлення у амбулаторного хворого на сортувальному пунктi

пiдвищеноТ температури тiла, катаральних явиш або контакry в анамнезi з

особами, що були iнфiкованi COVID-l9 пацiснт iзолюеться в окремий

бокс, що розмiщений поруч з сортув€rльним пунктом, як особа, пiдозрiла
на наявнiсть COVID-I9. В пода:lьшому такому гrацiенту буде зроблений
тест на Ag COVID-19 i хворий буде переведенi в профiльний заклад.

10) BciM пацiентам, якi звертаються в полiклiнiку i госпiталiзуються
мае бути заповнениЙ (листок епiдемiологiчного огляду> i BHeceHi

вiдповiднi данi до системи (ЕМСIМЕД) iз зазначенням результату i дати
ПЛР i/або тесту на Ag COVID-19 на COVID-19.

11) Пiсля проходженЕя сортувального пункту полiклiнiки iнституту
пацiснт отримуе амбулаторну картку в peecTpaTypi пiднiмасться до
полiклiнiки iнституту правим лiфтом на 8 поверх де йому надаеться
необхiдна консультативно-лiкувальна допомога.

12) В полiклiнiцi пацiенти очiкують cBoei черги на прийом в масцi з

дотриманням безпечноi вiдстанi один мiж одним в 1,5-2 м.
13) Спiвробiтники полiклiнiки i консультанти пiднiмаються на 8 поверх

(<чистим> госпiтальним лiфтом у супроводi лiфтера або по сходах 1

попадають в примirцення полiклiнiки через дверi зi сходiв.
14) Пiсля отримання консультацii в полiклiнiцi, або при направленнi на

госпiталiзацiю в клiнiчнi пiдроздiли iнституту, пацiенти спускаються
лiфтом на перший поверх правим лiфтом, оформлюють необхiднi
док}менти в peccTpaTypi i виходять з примiщення ((дитячого корпусу)
НIФП НАМНУ через дверi бiля ресстратури.

Заступник головного лiкаря
НIФПНАМНУ к. мед. н. Терешкович О,В.


