
ПЕРЕЛІК 

хронічних захворювань, при яких особа, маючи ці захворюваннями, не 

може проживати в комунальній квартирі чи в одній кімнаті з членами 

своєї сім’ї  
  

(Додаток № 1 до наказу МОЗ УРСР від 08.02.85 N 52)  

 

I. Захворювання серцево-судинної системи 
 

1.Ревматичні та інші органічні ураження серця з порушенням кровообігу ПБ-

III ступенів. 

2.Стан після перенесеного інфаркту міокарда зі стенокардією IV 

функціонального класу і недостатністю кровообігу ПБ-III ступенів. 

3.Гіпертонічна хвороба, ускладнена органічними порушеннями кровообігу 

головного мозку.  

 

II. Захворювання органів дихання 
 

1. Важка форма бронхіальної астми з частими приступами, ускладненою 

дихальною недостатністю II-III ступенів.  

2.Хронічний бронхіт, емфізема легенів, пневмосклероз, ускладнені легенево-

серцевою недостатністю II-III ступеня.  

3. Гангрена, абсцес легенів, ускладнені легенево-серцевою недостатністю II-

III ступеня, бронхоактатична хвороба (розповсюджена форма), ускладнена 

легенево-серцевою недостатністю II-III ступеня.  

 

III. Захворювання опорно-рухового апарату 
 

1.Важкі форми остеомієліту з фістула і великою кількістю гнійних виділень.  

2. Двосторонні високі ампутації нижніх кінцівок (у випадках неможливості 

протезування).  

 

IV. Нервово-судинні захворювання 

 

1.Органічні ураження центральної нервової системи зі стійкими важкими 

порушеннями функції кінцівок і функції тазових органів (наслідки 

перенесених важких черепно-мозкових травм, травм хребта і спинного мозку, 

розсіяний склероз, аміотрофічний склероз, сірінгомієлія, дитячий 

церебральний параліч.  

2.Наслідки розладів кровообігу головного та спинного мозку, а також 

наслідки запальних захворювань центральної нервової системи у вигляді 

паралічів і парезів кінцівок, гіперкінезів і розладів функцій тазових органів. 

3.Облітеруючий ендартерит з ускладненнями, що призвели до ампутації 

кінцівок. 

 



 

V. Психічні захворювання 
 

1.Психічні захворювання з хронічним перебігом, стійкою психотичною 

симптоматикою і вираженими змінами особи (шизофренія, маніакально-

депресивний психоз, епілептична хвороба, сенільний психози). 

2.Інші хронічні психічні стани і слабоумство внаслідок органічних 

захворювань головного мозку. 

3.Розумова відсталість будь-якого походження, при якій хворий потребує 

постійного догляду. 

4.Важкі форми неврозів, при яких хворі підлягають періодичному лікуванню 

в психіатричних стаціонарах. 

VI. Туберкульоз легенів та інших органів 

 

1.Активні форми туберкульозу всіх органів і системи з виділенням 

туберкульозної палички.  

 

VII. Захворювання шкіри 

 

1.Проказа. 

2.Екзема, нейродерміт (поширені форми з поширеними осередками 

ураження, що не піддаються лікуванню). 

3.Псоріаз (лускатий лишай) - поширені форми. Грибоподібний мікоз - 

еритродермічна і поширені форми. 

4. Пухирчатка аконтолітична з великим ураженням шкіри.  

 

VIII. Інші захворювання 

 

1.Калові, сечові і вагінальні нориці, стома сечового міхура, протиприродний 

анус. 

2.Невиліковні форми нетримання сечі й калу (будь-якого походження). 

3. ВІЛ-інфекція. 

4. СНІД. 

 


