КЕРІВНИК РОБІТ
З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОЇ НАДЗВИЧАЙНОЇ
СИТУАЦІЇ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНЯ У
ЗВ’ЯЗКУ З ЕПІДЕМІЧНОЮ СИТУАЦІЄЮ НА ТЕРИТОРІЇ КИЇВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ, СПРИЧИНЕНОЮ КОРОНАВІРУСОМ 2019-]\СОУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 18 жовтня 2020 року

м. Київ

№54

Про перепрофілювання закладів охорони
здоров’я, які внесені до Переліку закладів
охорони здоров'я, що визначені для
госпіталізації пацієнтів з гострою
респіраторною хворобою СОУГО-19,
спричиненою коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2
Відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту У країни,
розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 року № 338-р
«Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим
надзвичайної ситуації», постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня
2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених
протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2», з
урахуванням розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків медикобіологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня
пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби (СОУГО-19) від 17 жовтня
2020 року № 114, в зв’язку зі значним ускладненням епідемічної ситуації щодо
коронавірусної хвороби та для забезпечення можливості закладів охорони
здоров’я надавати медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною
хворобою СОУГО-19, спричиненою коронавірусом 8АК8-СоУ-2:
1. Визначити заклади охорони здоров'я Київської області, які підлягають
повному перепрофілюванню для госпіталізації пацієнтів з підозрою та
підтвердженою гострою респіраторною хворобою СОУГО-19, у тому числі
пацієнтів із супутньою патологією, згідно з додатком.
2. Керівникам закладів охорони здоров’я Київської області, визначених
для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою СОУГО-19,
спричиненою коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2:
2.1.
Забезпечити госпіталізацію осіб з гострою респіраторною інфекцією
та
підозрою на гостру респіраторну хворобу СОУГО-19, спричинену
коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2, в тому числі тих, у яких діагностовано
загострення хронічної патології, гострі хірургічні стани та інша невідкладна
патологія, відповідно до Регіонального алгоритму госпіталізації пацієнтів з
гострою респіраторною хворобою СОУГО-19, спричиненою коронавірусом

8АІ18-СоУ-2, в Київській області, затвердженого розпорядженням керівника
робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації
природного характеру регіонального рівня у зв’язку з епідемічною ситуацією
на території Київської області, спричиненою коронавірусом 2019-пСоУ, від
11 вересня 2020 року № 49 (в редакції розпорядження від 17 жовтня 2020 року
№ 52).
2.2. Безперервне надання медичних послуг пацієнтам, для яких
відтермінування медичної допомоги несе ризик для життя та здоров'я, а також
транспортування таких пацієнтів та медичних працівників до місць надання
послуг із суворим дотриманням визначених протиепідемічних заходів.
2.3. Розглянути можливість збільшення кількості команд, які залучені до
надання медичних послуг, пов’язаних з гострою респіраторною хворобою
СОУШ-19, з урахуванням змін до постанови Кабінету Міністрів України від 05
лютого 2020 року № 65 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій
медичного обслуговування населення у 2020 році», з залученням фахівців, які
працюють в інших закладах охорони здоров’я, шляхом відрядження, за
цивільно-правовими угодами, залучення лікарів-інтернів, залучення студентів
5-6 курсів медичних університетів у якості медичних сестер для тимчасової
роботи.
2.4. Привести та підтримувати оснащеність закладів охорони здоров’я у
відповідність до умов закупівлі, визначених в договорі з Національною
службою здоров’я України медичних послуг з надання допомоги пацієнтам з
СОУШ-19, а також з урахуванням темпів поширення СОУШ-19 на території
Київської області.
2.5. Розглянути питання тимчасової передачі медичного обладнання (у
тому числі кисневих концентраторів) з не задіяних для надання медичної
допомоги пацієнтам з СОУШ-19 закладів охорони здоров’я.
2.6. Забезпечити проведення регулярних навчань медичного та
немедичного персоналу, залученого до надання медичної допомоги пацієнтам з
гострою респіраторною хворобою СОУШ-19 з питань лікування, ведення
пацієнтів та дотримання інфекційного контролю.
2.7. Забезпечення медичного і не медичного персоналу, залученого до
надання допомоги пацієнтам з СОУШ-19, засобами індивідуального захисту у
кількості відповідно до стандартів, затверджених Міністерством охорони
здоров’я України.
3.
Закладам охорони здоров’я, що забезпечують надання первинної
медичної допомоги, враховувати, що амбулаторно-поліклінічна допомога
мешканцям Київської області, хворим на гостру респіраторну хворобу СОУШ19, спричинену коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2, надається лікарями, з якими
укладено декларацію про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу.
В разі відсутності у особи декларації про вибір лікаря, який надає
первинну медичну допомогу, пацієнт звертається до чергового лікаря закладу
охорони здоров’я, що забезпечує надання первинної медичної допомоги, за
територіальним принципом.
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Додаток
до розпорядження керівника робіт з
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надзвичайної ситуації природного
характеру регіонального рівня у зв’язку з
епідемічною ситуацією на території
Київської області, спричиненою
коронавірусом 2019-пСоУ
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ПЕРЕЛІК
закладів охорони здоров’я Київської області, які підлягають повному
перепрофілюванню для госпіталізації пацієнтів з підозрою та
підтвердженою гострою респіраторною хворобою СОУГО-19, у тому числі
пацієнтів із супутньою патологією
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Назва закладу охорони здоров’я

Комунальне некомерційне підприємство
«Переяслав-Хмельницька центральна районна
лікарня» Переяслав-Хмельницької районної
ради, сільських рад Переяслав-Хмельницького
району та Переяслав-Хмельницької міської
ради
Комунальне некомерційне підприємство
Кагарлицької районної ради «Кагарлицька
центральна районна лікарня»
Комунальне некомерційне підприємство
«Яготинська центральна районна лікарня»
Яготинської районної ради
Комунальне некомерційне підприємство
Миронівської районної ради «Миронівська
центральна районна лікарня»
Комунальне некомерційне підприємство
Тетіївської районної ради «Тетіївська
центральна районна лікарня»
Комунальне некомерційне підприємство
«Макарівська центральна районна лікарня»
Макарівської районної ради
Комунальне некомерційне підприємство
Білоцерківської районної ради «Білоцерківська
центральна районна лікарні»
Комунальне некомерційне підприємство
Рокитнянської районної ради Київської області
«Рокитнянська центральна районна лікарня»
Комунальне некомерційне підприємство

Кількість ліжок

200

150
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130
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120

120

100
130

«Баришівська центральна районна лікарня»
Баришівської селищної ради Київської області
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