
ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ МЕТОДОМ ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ДІАЛІЗУ В АМБУЛАТОРНИХ 
УМОВАХ 

 
Обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором 

відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація) 
1. Первинний огляд пацієнта/пацієнтки та подальше лікарське спостереження за 

станом життєво важливих функцій організму.  
2. Спостереження за ефективністю (адекватністю) діалізного лікування методами 

постійного перитонеального діалізу (ПАПД) та/або автоматизованого 
перитонеального діалізу (АПД), включаючи оцінку та корекцію нутриційного статусу, 
своєчасну діагностику, профілактику та лікування інфекційних та неінфекційних 
ускладнень перитонеального діалізу, із направленням пацієнтів до лікарів-
спеціалістів інших профілів. 

3. Перевірка ПД-освіти та, за потреби, проведення повторного навчання. Навчання 
родичів пацієнта/пацієнтки методикам ПАПД/АПД, у випадку коли 
пацієнт/пацієнтка не може самостійно проводити процедуру. 

4. Оцінка можливості організації процедур перитонеального діалізу 
пацієнтом/пацієнткою самостійно:  

a. у випадку можливості самостійного проведення процедури ПД – надання та 
доставка за місцем проживання пацієнта/пацієнтки виробів медичного призначення 
(включаючи циклери для АПД) та лікарських засобів; виконання процедури 
перитонеального діалізу в амбулаторних умовах у ЗОЗ за необхідності; контроль за 
використанням циклерів для АПД, витратних медичних матеріалів та лікарських 
засобів; 

b. у випадку неможливості самостійного проведення процедури – навчання 
виконанню процедури перитонеального діалізу (постійного амбулаторного 
перитонеального діалізу чи автоматизованого перитонеального діалізу) в 
амбулаторних умовах родичів пацієнта/пацієнтки, а також, у разі необхідності, 
організація тимчасового проведення амбулаторних процедур ПД (ПАПД/АПД) в ЗОЗ; 

c. у випадку госпіталізації пацієнта/пацієнтки до іншого ЗОЗ – забезпечення 
необхідними консультаціями лікаря-нефролога і контроль наявності у 
пацієнта/пацієнтки достатньої кількості виробів медичного призначення та 
лікарських засобів для проведення перитонеального діалізу, а у разі необхідності (за 
запитом пацієнта/пацієнтки) – доставка виробів медичного призначення 
(включаючи циклери для АПД) та лікарських засобів до місця безпосереднього 
перебування пацієнта/пацієнтки. 

5. Призначення лікування методом перитонеального діалізу із зазначенням типу 
розчину, об’єму розчину, кратності проведення обмінів, виду ПД (ПАПД – постійний 
амбулаторний перитонеальний діаліз або АПД – автоматизований перитонеальний 
діаліз). 

6. Проведення необхідних лабораторних досліджень відповідно до галузевих 
стандартів у сфері охорони здоров’я, а також за потребою або при погіршенні стану, 
зокрема: 

a. розгорнутий клінічний аналіз крові; 
b. аналіз сечі загальний; 
c. біохімічний аналіз крові (сечовина, креатинін, загальний білок, альбумін, 

електроліти: натрій, калій, кальцій, фосфор, хлор), сироваткове залізо, феритин; 
d. глюкоза в цільній крові або сироватці крові; 



e. ліпідний профіль (тригліцериди, загальний холестерин, ліпопротеїди низької 
щільності (ЛПНЩ), ліпопротеїди високої щільністю (ЛПВЩ)); 

f. індекс еритроцитів, число ретикулоцитів, відсоток насичення трансферину залізом, 
сироватковий феритин; 

g. контроль залишкової функції нирок (ЗФН); 
h. Kt/Vurea; 
i. тест перитонеальної рівноваги (PET). 
7. Забезпечення менеджменту перитонеального катетеру, лікування перитоніту, 

інфекції місця виходу катетера і тунельні інфекції: 
a. направлення для хірургічної імплантації перитонеального катетера; 
b. профілактика інфекційних ускладнень, пов’язаних з тривалим знаходженням 

перитонеального катетера у черевній порожнині пацієнта/пацієнтки; 
c. направлення пацієнтів, за необхідності, до закладу охорони здоров’я при 

ускладненнях, пов’язаних з діалізним перитонітом, інфекцією місця виходу катетера 
і тунельною інфекцією. 

8. Забезпечення своєчасної діагностики та надання медикаментозного лікування 
анемії. 

9. Забезпечення лікарськими засобами відповідно до Національного переліку 
основних лікарських засобів, медичними виробами та розхідними матеріалами 
відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я. 

10. Надання своєчасної невідкладної медичної допомоги при виникненні станів, що 
загрожують життю, під час перебування пацієнта/пацієнтки у закладі охорони 
здоров’я. 

11. Направлення пацієнтів для отримання вторинної (спеціалізованої), третинної 
(високоспеціалізованої) медичної допомоги, інших медичних послуг. 

 


