
П О Л О Ж Е Н Н Я  
про цілодобовий травматологічний пункт комунального некомерційного 

медичного підприємства «Лікарня інтенсивного лікування
«Кременчуцька»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 .Цілодобовий травматологічний пункт є самостійним підрозділом лікарні, який 
забезпечує надання кваліфікованої невідкладної медичної допомоги потерпілим з 
пошкодженням опорно-рухового апарату.
1.2. Цілодобовий травматологічний пункт у своїй діяльності керується 
нормативними актами, які регламентують роботу закладів охорони здоров,я. 
даним положенням, наказами та розпорядженнями по лікувально- 
профілактичному закладі, на базі якого він функціонує.

2.ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ 
Основними завданнями що покладені на цілодобовий травматологічний 

пункт є:
2.1 .Надання невідкладної кваліфікованої цілодобової допомоги травмованим 
амбулаторним хворим з різними ушкодженнями опорно-рухового апарату 
отриманих пошкодження на протязі доби надається в такому обсязі:
- первинна хірургічна обробка ран верхніх і нижніх кінцівок, тулубу та голови;
- зупинка зовнішньої кровотечі;
- видалення неглибоко розміщених сторонніх тіл;
- первинний сухожильний шов розгиначів пальців, за умови, якщо кінці 
пошкоджених сухожилків знаходяться в рані і шов може здійснюватись при 1ІХО 
рани;
- репозиція уламків кісток ключиці, кісток передпліччя, п,ястних та плеснових 
кісток, кісток гомілки, фаланг пальців ступні, плеснових кісток;
- усунення не ускладнених звихів плеча, передпліччя, пальців кисті, ступні, 
підвиху і звиху в ютючично-акроміальному і ключично-стернальному з,єднанні;
- накладення г іпсових , імобілізуючих ортезних пов,язок;
- новокаїнові та інші блокади та пункції суглобів;
- надання допомоги проти сказу.
2.2. При необхідності надання травмованим стаціонарної допомоги госпіталізація, 
здійснюється до спеціалізованого відділення.
2.3. У разі змішаної травми (ушкоджень голови, органів грудної та черевної 
порожнини, грудної клітки) при необхідності залучати спеціалістів хірургів, чи
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нейрохірургів, що працюють у лікувальному закладі для вирішення питання про 
госпіталізацію хворого в одне з профільних відділень.
2.4. Проведення первинної-реанімаційної та протишокової допомоги потерпілим з 
тяжкою травмою.
2.5. В травматологічному пункті хворому надається довідка про травму з 
рекомендаціями подальшого лікування, а також виписується листок 
непрацездатності строком до 5 днів.
2.6. Після надання необхідної травматологічної допомоги хворим, які не 
потребують госпіталізації направляються для подальшого лікування і нагляду до 
лікаря-травматолога, чи іншого фахівця в поліклініку по місцю проживання з 
відповідними медичними документами.
2.7. Відповідальність за організацію роботи, обсяг і якість надання невідкладної 
травматологічної допомого хворим покладається на завідуючого 
травматологічним пунктом лікарні.

Завідувач травматологічним  
пунктом О.А.Петрусенко


