
 

Програма страхування   

«Екстрена медична допомога» 

Insurance Program  

«Emergency Medical Aid» 

  
Згідно з умовами цієї Програми медичного 

страхування Страховик гарантує організацію та 

оплату екстреної медичної допомоги до моменту, 

коли стан Застрахованої особи визнано стабільним та 

таким, що не потребує проведення заходів екстреної 

медичної допомоги (зникає загроза життю 

Застрахованої особи) та ця Застрахована особа може 

бути за медичними показаннями виписана із 

Медичного закладу чи переведена для довготривалого 

амбулаторного/стаціонарного лікування (денного, 

домашнього, коли стан Застрахованої особи визнано 

стабільним), санаторного лікування (проведення 

реабілітаційних заходів після перенесеного 

захворювання) тощо. 

 

In accordance with the terms of this Health Insurance 

Program, the Insurer guarantees the organization 

and payment of emergency medical care until the state of 

the Insured Person is recognized as stable and does 

not require the implementation of emergency medical care 

(the Insured Person's life threatens to disappear) 

and this Insured Person may be medical testimony 

discharged from a medical institution or translated for 

longterm outpatient treatment, inpatient treatment (daytime, 

home, when the status of the Insured person is recognized 

as a stable), sanatorium treatment (rehabilitation measures 

after a transmitted disease), etc. 

Перелік медичних послуг у складі Програми 

медичного страхування «Екстрена медична 

допомога»: 

 

List of medical services as part of the Health Insurance 

Program «Emergency Medical Aid»: 

1. Екстрена амбулаторно-поліклінічна допомога 

(консультації лікарів відповідного профілю в 

амбулаторних умовах; проведення необхідних видів 

діагностики (лабораторна, інструментальна, 

функціональна); проведення необхідних лікувальних 

заходів і маніпуляцій, у тому числі хірургічних, в 

амбулаторно-поліклінічних умовах; забезпечення 

медикаментами та витратними матеріалами; 

оформлення медичної документації); 

 

1. Emergency ambulatory and polyclinic care 

(consultations of physicians of the corresponding profile in 

outpatient settings; conducting of necessary diagnostic 

types (laboratory, instrumental, functional); conducting of 

necessary medical interventions and manipulations, 

including surgical, in ambulatory-polyclinic conditions; 

provision of medicines and consumables ; registration of 

medical documentation); 

2. Екстрена стаціонарна допомога (екстрена 

госпіталізація та перебування у реанімаційному 

відділенні та палатах інтенсивної терапії, під 

постійним наглядом медичного персоналу; 

консультації лікарів відповідного профілю; 

проведення усіх необхідних видів діагностики 

(лабораторна, інструментальна, функціональна, 

тощо); усі види оперативних втручань; проведення 

необхідних лікувальних процедур та маніпуляцій; 

забезпечення медикаментами та витратними 

матеріалами; оплата харчування; оформлення 

медичної документації); 

 

2. Emergency inpatient care (emergency hospitalization 

and stay in the intensive care unit, intensive care rooms, 

under constant supervision of medical personnel, 

consultations of physicians of the corresponding profile, 

conducting all necessary diagnostic types (laboratory, 

instrumental, functional, etc.); all types of surgical 

interventions; medical procedures and manipulations; 

provision of medicines and consumables; payment for 

food; medical documentation processing); 

 

3. Швидка медична допомога (виїзд бригади швидкої 

медичної допомоги; встановлення попереднього 

діагнозу; проведення експрес-діагностики, надання 

необхідної лікарської та медичної допомоги на місці 

виклику; забезпечення медикаментами та витратними 

матеріалами; при необхідності – транспортування до 

профілюючого медичного закладу та проведення 

екстреної госпіталізації); 

 

3. Emergency medical care (departure of the emergency 

medical aid brigade, preliminary diagnosis, prompt 

diagnosis, provision of necessary medical and medical 

assistance at the place of call, provision of medicines and 

supplies, and, if necessary, transportation to a specialized 

medical establishment and emergency hospitalization); 

4. Невідкладна стоматологічна допомога 

(консультації лікарів; діагностичні процедури, зняття 

гострого зубного болю: анестезія, розкриття 

порожнини коронки зуба, каналів, накладення 

тимчасової пломби, видалення зубів, зняття 

незнімних протезів, лікування травматичних 

пошкоджень зубів і щелепи, хірургічне втручання. 

4. Emergency dentistry (doctors consultations, diagnostic 

procedures, acute toothache removal: anesthesia, opening 

of the crown of the crown of the tooth, channels, temporary 

seals, teeth removal, removal of nonremovable prostheses, 

treatment of traumatic damages of the teeth and jaws, 

surgical intervention). 

  

 


