Перелік медичних втручань у межах амбулаторії Центру Надання
Первинної Медичної Допомоги
Нозологія

Групи пацієнтів з підвищеним
ризиком розвитку захворювань
фактори ризику (ФР)

Гіпертонічна
хвороба та інші
серцево-судинні
захворювання
(ССЗ)

Методи виявлення

Періодичність
обстеження

вікові
групи

Підвищення
Ч - 40 років Вимірювання
Кожні 2 роки.
артеріального тиску;
і старші.
артеріального тиску;
тютюнокуріння;
оцінка загального
надлишкова маса тіла; Ж - 50
серцево-судинного
цукровий діабет;
років і
ризику за шкалою
За наявності ФР
обтяжений спадковий старші
SCORE;
- щороку
анамнез;
вимірювання індексу
зловживання алкоголем
маси тіла;
вимірювання
окружності талії;
вимірювання
загального
холестерину

Цукровий діабет Надлишкова маса тіла; 45 років і Оцінка загального Щороку
обтяжений спадковий старші.
серцево-судинного
анамнез;
ризику за шкалою
гестаційний діабет;
До 45
SCORE;
зловживання алкоголем років, якщо вимірювання індексу
є ФР ССЗ маси тіла;
вимірювання
окружності талії;
вимірювання цукру
крові натще;
вимірювання
загального
холестерину
ВІЛ

Незахищені статеві
14 років та Швидкий тест на
контакти з людьми, які старші,
ВІЛ
живуть з ВІЛ або
якщо є ФР
споживають ін’єкційні
наркотики; вживання
ін’єкційних
наркотиків;
гомосексуальні
контакти;
надання сексуальних
послуг за плату або

Щороку

наркотики
Туберкульоз

Контакти з хворими на Будь-який Опитування на
Щороку
активний туберкульоз; вік, якщо є наявність симптомів
наявність ВІЛ;
ФР
понад 2 тижні
перебування у закладах
Державної
кримінальновиконавчої служби
України

Рак молочної
залози

Підтверджена мутація
BRCA-1 або BRCA-2;
обтяжений спадковий
анамнез;
пізнє перше
дітонародження (30
років і старші);
безпліддя; пізня
менопауза (55 років і
старші);
тривала
гормонозамісна терапія
менопаузи;
постменопаузальне
ожиріння; уживання
алкоголю;
куріння

Колоректальний
рак (КРР)

Рак
передміхурової
залози (РПЗ)

50-69
років.

Направлення на
мамографію

Кожні 2 роки

Опитування; тест
калу на приховану
кров та/або
направлення до
закладів охорони
здоров’я з надання
вторинної
(спеціалізованої)
медичної допомоги

Кожні 2 роки.

За
наявності
ФР - із 40
років

Обтяжений спадковий 50-75 років
анамнез по КРР;
сімейний
аденоматозний
поліпоз;
спадковий
неполіпозний КРР;
запальні захворювання
кишківника;
аденоматозні поліпи
50 років і старші з низьким
ризиком.

Інформування
пацієнта; тест на
простат45 років і старші із середнім
специфічний
ризиком - обтяжений спадковий
антиген (ПСА)
анамнез (РПЗ у родича у віці до 65 та/або направлення
років).
до закладів охорони
здоров’я з надання
40 років і старші з високим
вторинної
ризиком - обтяжений спадковий
(спеціалізованої)

За наявності ФР
- щороку

При ПСА < 2,5
кожні 2 роки.
При ПСА ≥ 2,5
щороку

анамнез (РПЗ у кількох родичів у
віці до 65 років)

медичної допомоги

