Перелік захворювань і станів, що потребують ургентної госпіталізації:
1. Інфекційні хвороби: дифтерія, менінгококова інфекція, бруцельоз, черевний тиф, геморагічні
лихоманки, дизентерія, малярія, лептоспіроз, вірусний гепатит А, гострі шлунково-кишкові
інфекції.
2. Інфекційні хвороби нервової системи: гострий менінгіт, гострий енцефаліт, незалежно від виду
збудника. Правець. Ботулізм.
3. Захворювання ендокринної системи:
3.1. Коми при цукровому діабеті, незалежно від типу захворювання та важкості його перебігу;
3.2. Патології щитоподібної залози, які супроводжуються тиреотоксичним кризом або
мікседематозною комою;
3.3. Патології паращитовидної залози, що супроводжуються розвитком гіпер- або
гіпокальціємічного кризу;
3.4. Захворювання надниркових залоз, що супроводжуються розвитком гострої надниркової
недостатності або феохромоцитомного кризу.
3.5. Гіпопіутарна кома.
4. Захворювання нервової системи, що непов’язані з інфекцією:
4.1. Гостре порушення мозкового кровообігу (геморагічний або ішемічний інсульт);
4.2. Травми нервової системи, які потребують невідкладної медичної допомоги в умовах
цілодобового стаціонару;
4.3. Судоми, які супроводжують захворювання нервової системи;
4.4. Гострі запальні процеси, які вражають головний або спинний мозок, їх оболонки.
5. Захворювання серцево-судинної системи:
5.1. Гострий інфаркт міокарду, гострий коронарний синдром, кардіогенний шок;
5.3 Гострі порушення ритму серця;
5.2. Гостра серцева недостатність, набряк легень.
5.3. Гострий тромбоз (емболія) магістральних судин;
5.4. Перікардити, гострі міокардити, ендокардити.
6. Захворювання органів дихання:
6.1. Гострі запальні процеси дихальних шляхів, при яких стан пацієнта потребує екстреної
медичної допомоги;
6.2. Астматичний статус;
6.3. Пневмоторакс.
7. Захворювання травної системи:
7.1. Перітонит, абсцеси черевної порожнини;
7.2. Перфорації (пенетрації) органів травлення;
7.3. Гострий апендицит, дивертікуліт;
7.4. Защемлена кила.
7.5. Гостра кишкова непрохідність;
7.6. Гострий холецистит, гостра печінкова недостатність;
7.7. Гострий панкреатит (панкреонекроз);
7.8. Шлунково-кишкова кровотеча, незалежно від її локалізації;
7.9. Тромбоз мезентеріальних судин;
8. Захворювання сечостатевої системи:
8.1. Гострі запальні процеси в урології, що потребують надання екстреної медичної допомоги
(гострі пієлонефрити, гломерулонефрити, ниркова колька).
8.2. Гостра затримка сечі.
8.3. Гостра ниркова недостатність.
8.4. Гострі процеси в гінекології (масивні кровотечі із статевих шляхів).
9. Гострі запальні процеси, що вражають шкіру (абсцеси, флегмони, гангрена).
10. Травми, внаслідок яких виникли ураження черепа, великих кісток, внутрішніх органів та великих
судин.
11. Отруєння, які спричинені різними речовинами, окрім алкогольного та наркотичного.
12. Кома, незалежно від етіології. Ступор, сопор.

13. Шок, незалежно від етіології.
14. Масивна кровотеча.

