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Діяльність ендоскопічного відділення (кабінету)
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2.11.49. У табл. 4118 “Діяльність ендоскопічного відділення (кабінету)” в рядку 1 зазначається загальна
кількість ендоскопічних апаратів (фіброволокнистих та відеоендоскопів), у тому числі гастродуоденоскопів,
дуоденоскопів, колоноскопів, бронхоскопів та інших (ентероскопів, холедохоскопів, ендоскопічних сонографів
тощо).
У рядку 2 указується кількість діючих зазначених ендоскопічних апаратів.
2.11.50. Підсумок даних граф 2-6 таблиці має збігатися з даними графи 1 у рядках 1, 2.
2.11.51. Табл. 4119 відображає як загальну кількість ендоскопічних досліджень (рядок 1), так і діагностичні
(рядок 2), ендоскопічні маніпуляції (рядок 3), у тому числі із забором матеріалу на цитоморфологічне дослідження
(рядок 4), ендоскопічні операції (рядок 5) та розподіл їх за окремими видами.
2.11.52. У рядку 2 зазначається кількість діагностичних досліджень (езофагогастродуоденоскопія,
дуоденоскопія, що проведена дуоденоскопом, колоноскопія, бронхоскопія, холедохоскопія, ентероскопія тощо).
У рядку 3 вказується загальна кількість ендоскопічних маніпуляцій (взяття матеріалу на цитоморфологічне
дослідження (один відділ), введення лікарських препаратів, хромоскопія, уреазний тест, рН-метрія, введення зонду
для ентерального харчування, ретроградна холангіопанкреатографія, ретроградне стентування, санаційна
бронхоскопія, пункційна біопсія, фотодинамічна терапія, видалення стентів, дренажів та протезів, ендоскопічна
лазерна спектрофлоскопія, постановка та видалення інтрагастрального балону для лікування ожиріння).

У рядку 4 вказуються, із загальної кількості маніпуляцій ендоскопічні дослідження з узяттям матеріалу на
цитоморфологічне дослідження.
У рядку 5 зазначається загальна кількість ендоскопічних операцій, а саме: видалення сторонніх тіл; балонна
дилатація звужень стравоходу, дванадцятипалої кишки, товстої кишки, анастомозів, трахеї, бронхів; поліпектомія,
абляція аденом; склеротерапія, кліпування, лігування варикознорозширених вен стравоходу та шлунка; зупинка
кровотечі із застосуванням: діатермокоагуляції, радіочастотної коагуляції, аргоноплазмової коагуляції, лазерної
фотокоагуляції, кліпування, лігування; абляція судинних аномалій; реканалізація шлунково-кишкового тракту чи
дихальних шляхів при пухлинах та стриктурах; стентування, протезування; папілосфінктеротомія, балонна
дилатація папіли, видалення конкрементів з холедоху, ретроградне дренування, літотрипсія; ендоскопічна
гастростомія, дуоденостомія, єюностомія; гастроцистостомія, дуоденоцистостомія; видалення підслизової пухлини;
ендоскопічна резекція слизової оболонки, ендоскопічна дисекція слизової оболонки; антирефлюксні ендоскопічні
операції при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі.
2.11.53. Підсумок даних за графами 2-6 табл.4119 має збігатися з даними графи 1 у рядках 1-6.
2.11.54. Таблиця заповнюється на підставі облікових форм № 046/о "Журнал реєстрації ендоскопічних
досліджень" та № 039-6/о "Щоденник обліку роботи ендоскопічного відділення (кабінету)”.
2.11.49. В табл. 4118 “Деятельность эндоскопического отделения (кабинета)” в строке 1 отмечается общее
количество эндоскопических аппаратов (фиброволоконных и видеоэндоскопов), в том числе гастродуоденоскопов,
дуоденоскопов, колоноскопов, бронхоскопов и прочих (энтероскопов, холедохоскопов, эндоскопических
сонографов и прочие).
В строке 2 отмечается количество действующих указанных эндоскопических аппаратов.
2.11.50. Сумма данных граф 2-6 таблицы должна равняться данным графы 1 по строкам 1, 2.
2.11.51. Табл. 4119 отображает как общее количество эндоскопических исследований (строка 1), так и
диагностические (строка 2), эндоскопические манипуляции (строка 3), в том числе с взятим материала на
цитоморфологическое исследование (строка 4), эндоскопические операции (строка 5) и распределение их по
отдельным видам.
2.11.52. В строке 2 отмечается количество диагностических исследований (эзофагогастродуоденоскопия,
дуоденоскопия, котороя проведена дуоденоскопом, колоноскопия, бронхоскопия, холедохоскопия, энтероскопия и
т.п.).
В строке 3 указывается общее количество эндоскопических манипуляций (взятие материала на
цитоморфологическое исследование (один отдел), введение лечебных препаратов, хромоскопия, уреазный тест, рНметрия, введение зонда для энтерального питания, ретроградная холангиопанкреатография, ретроградное
стентирование, санационная бронхоскопия, пункционная биопсия, фотодинамическая терапия, удаление стентов,
дренажей и протезов, эндоскопическая лазерная спектрофлоскопия, постановка и удаление интрагастрального
баллона для лечения ожирения).
В строке 4 указываются из общего количества манипуляций, эндоскопические исследования с взятием
материала на цитоморфологическое исследование.
В строке 5 отмечается общее количество эндоскопических операций, а именно: удаление инородных тел;
баллонная дилатация сужений пищевода, двенадцатиперстной кишки, толстой кишки, анастомозов, трахеи,
бронхов; полипэктомия, абляция аденом; склеротерапия, клипирование, лигирование варикознорасширенных вен
пищевода и желудка; остановка кровотечения с применением: диатермокоагуляции, радиочастотной коагуляции,
аргоноплазменной коагуляции, лазерной фотокоагуляции, клипирование, лигирование; абляция сосудистых
аномалий; реканализация желудочно-кишечного тракта или дыхательных путей при опухолях и стриктурах;
стентирование, протезирование; папиллосфинктеротомия, баллонная дилатация папиллы, удаление конкрементов с
холедоха, ретроградное дренирование, литотрипсия; эндоскопическая гастростомия, дуоденостомия, еюностомия;
гастроцистостомия, дуоденоцистостомия; удаление подслизистой опухоли; эндоскопическая резекция слизистой
оболочки, эндоскопическая дисекция слизистой оболочки; антирефлюксные эндоскопические операции при
гастроезофагеальной рефлюксной болезни.
2.11.53. Сумма данных граф 2-6 табл.4119 должна равняться данным графы 1 по строкам 1-6.
2.11.54. Таблица заполняется на основании учетных форм № 046/у "Журнал регистрации эндоскопических
исследований" и № 039-6/у "Дневник учета работы эндоскопического отделения (кабинета)”.

Начальникам територіальних
інформаційно-аналітичних центрів
У зв’язку з досить різнобічними даними з ендоскопічної служби за 2008 рік, нагадуємо, що
при заповненні табл. 4118 “Діяльність ендоскопічного відділення (кабінету)” в рядку 1
зазначається загальна кількість ендоскопічних апаратів (фіброволокнистих та
відеоендоскопів), у тому числі гастродуоденоскопів, дуоденоскопів, колоноскопів,
бронхоскопів та інших (ентероскопів, холедохоскопів, ендоскопічних сонографів тощо).
Всі ці дослідження виконують лікарі-ендоскопісти згідно наказу МОЗ України “Про
удосконалення ендоскопічної допомоги населенню України” від 11.07.2007 № 393.
До інших ендоскопів (колонка 6 табл. 4118 та 4119) відносяться тількі ендоскопічні
апарати (фіброволокнисти та відеоендоскопи – тобто гнучкі), які використовуються
при діагностичних дослідженнях, проведенні ендоскопічних маніпуляцій та ендоскопічних
операцій в шлунково-кишковому тракті та трахеобронхіальному дереві які виконують
лікарі-ендоскопісти.
Тому внесення в ці таблиці інформації про використання ендоскопічної апаратури в
інших спеціальностях (гінекологія, проктологія, урологія, хірургія, отолярінгологія та
інш.) недопустимимо.
Крім того, всі ендоскопічни операції зазначаються при пароведенні їх в
амбулаторно-поликлиничних закладах в таб. 2800, а в стаціонарнах – таб.3500 (форми
№20).
При заповненні “Щоденник обліку роботи ендоскопічного відділення (кабінету)”
форма №039-6/0 До графи 9 вноситься загальна кількість проведених діагностичних
езофагогастродуоденоскопій (аналогічно до гр.15 – колоноскопій, до гр.21 –
дуоденоскопій, до гр. 27 – бронхоскопій, до гр. 33 – інших діагностичних обстежень)
пацієнтам, яким виконаний весь об’єм роботи в рамках одного методу діагностики
(наприклад: якщо 1 пацієнту при езофагогастродуоденоскопії виканоно 3 маніпуляції та 2
операції то в рядок 9 вноситься 1, а додаткові ендоскопічні маніпуляції 3 та 2
ендоскопічні операції відзначаються в графах “Ендоскопічні маніпуляції” та
“Ендоскопічні операції” окремо без повторного запису в інших графах. Число у графі 8
буде дорівнювати 6).
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