Додаток №1

Клінічний маршрут на догоспітальному етапі
пацієнта з медикаментозною алергією
Звернення пацієнта в реєстратуру МКЛ №1 ,
м.Вінниця, вул. Хм.шосе, 96

Планове
звернення

Самозвернення

Кабінет алерголога №4
поліклінічного відділення МКЛ№1
Обстеження

Лабораторні
Загальний аналіз крові та сечі, - лабораторія
МКЛ №1
Біохімічний аналіз крові (білірубін, АСТ, АЛТ,
креатинін) –лабораторія МКЛ №1.
Загальний, специфічний IgE(за згодою
пацієнта) – Алерго-імунологічний центр,
Хмельницьке шосе, 101.
Визначення тесту на триптазу при анафілаксії,
(що зазначено в наказі МОЗ №916) не можливе у
Вінниці (триптазасировотки крові лабораторія «Діла» та ін.., Київ)

Інструментальні
ЕКГ- кабінет 13
УЗД ОЧП –кабінет
адмін.корпуса
Визначення ФЗД –
1поверх
адмін.корпуса

Огляд суміжних
спеціалістів
ЛОР - кабінет 22
Окуліст – кабінет 20
Дерматолог – кабінет 16
Пульмонолог – кабінет 9
Та інші за потребою

Повторний огляд алерголога та
призначення лікування

Повернення до
сімейного лікаря за
місцем проживання

Стаціонарне
лікування в
терапевтичному
або
реанімаційному
відділенні

Направлення до лікаряалерголога III рівня з метою
подальшого дообстеження:
Обласна клінічна лікарня ім М.І
Пирогова

Додаток №2

Клінічний маршрут на госпітальному етапі
пацієнта з медикаментозною алергією
Приймальне відділення МКЛ№1
1.Доставлений ШМД
2. Направлений алергологом
3.Самозвернення

Госпіталізація в реанімаційне
відділення: набряк Квінке в
ділянці гортані, ГОТАР III-IV
анафілаксія,генералізована
кропив’янка з набряком Квінке
в ділянці голови

Госпіталізація в терапевтичне відділення:
генералізованакропивянка, набряк Квінке
середнього ст. важкості, прояви бронхоспазму,
ГОТАР I-II

Додаткові методи обстеження

Лабраторні
Загальний аналіз крові та сечі,
біохімічний аналіз крові (білірубін,
АСТ, АЛТ, сечовина креатини,
RWHCV, AA, ВІЛ)клін.лабораторія
Бактеріологічне дослідження
фекалій і мікробіологічні посіви зі
шкіри та слизових (
бактеріологічна лабораторія).
Загальний , специфічнийIgE(за
згодою пацієнта) –
Алергоімунологічний центр,
Хмельницьке шосе, 101(за згодою
пацієнта)
Триптазасировотки крові при
анафілаксії (за згодою пацієнта) лабораторія «Діла» та ін.., Київ

Інструментальні
Ṟо-графія ОГК ,ЕКГ,ехоКГ,ФГДС

Повторний огляд алерголога та
призначення лікування

Повернення до сімейного лікарі за місцем
проживання для подальшого лікування та
диспансерного нагляду

Огляд суміжних
спеціалістів:
Дерматолог
Алерголог
Окуліст
Хірург
ЛОР
Та інші за
потребою
ЛОР
Гінеколог
Окуліст
Хірург
Дерматолог
у відділеннях

Одужання

