КЕРІВНИК РОБИ
З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОЇ НАДЗВИЧАЙНОЇ
СИТУАЦІЇ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНЯ У
ЗВ’ЯЗКУ З ЕПІДЕМІЧНОЮ СИТУАЦІЄЮ Н А ТЕРИТОРІЇ КИЇВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ, СПРИЧИНЕНОЮ КОРОНАВІРУСОМ 2019-ГЧСОУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 29 березня 2020 року

м. Київ

№9

Про визначення закладів охорони здоров’я
Київської області, що перепрофільовуються
для надання медичної допомоги пацієнтам з
коронавірусною хворобою СОУЮ-19 при
загостренні хронічної патології, серцевосудинних захворюваннях та інших гострих
станах, гострій хірургічній патології
Відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України, статей 6, 11,
31 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», постанови
Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання
поширенню на території України коронавірусу СОУГО-19», розпорядження
Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 року № 338-р «Про
переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим
надзвичайної ситуації», наказів Міністерства охорони здоров’я України від 28
березня 2020 року № 722 «Організація надання медичної допомоги хворим на
коронавірусну хворобу (СОУГО-19)», від 23 березня 2020 року № 698 «Про
затвердження Тимчасових заходів у закладах охорони здоров’я з метою
забезпечення їх готовності для надання медичної допомоги хворим на гостру
респіраторну хворобу СОУГО-19, спричинену коронавірусом 8АІ18-СоУ-2», на
виконання розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків медикобіологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня
пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби (СОУГО-19) від 27.03.2020
№ 7 та з метою забезпечення готовності закладів охорони здоров’я для надання
медичної допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою СОУГО-19:
1. Визначити заклади охорони здоров’я Київської області, що
перепрофільовуються для надання медичної допомоги пацієнтам з
коронавірусною хворобою СОУГО-19 при загостренні хронічної патології,
серцево-судинних захворюваннях та інших гострих станах, гострій хірургічній
патології згідно з додатком.
2. Керівникам Комунального некомерційного підприємства Кагарлицької
районної ради «Кагарлицька центральна районна лікарня» та Комунального
некомерційного підприємства «Переяслав-Хмельницька центральна районна
лікарня» Переяслав-Хмельницької районної ради, сільських рад ПереяславХмельницького району та Переяслав-Хмельницької міської ради:

2.1. Здійснити заходи щодо перепрофілювання ліжок для надання
медичної допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою СОУШ-19 при
загостренні хронічної патології, серцево-судинних захворюваннях та інших
гострих станах, гострій хірургічній патології з 01 04.2020.
2.2. Забезпечити безвідмовну госпіталізацію хворих з підозрою на гостру
респіраторну хворобу СОУГО-19 або з лабораторно підтвердженою хворобою
СОУГО-19 з супутньою патологією незалежно від місця їх проживання.
2.3. Забезпечити наявність необхідного запасу засобів індивідуального
захисту, розрахованого відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я
України від 17 лютого 2020 року № 366 «Про затвердження Методичних
рекомендацій розрахунку кількості (запасу) засобів індивідуального захисту
необхідних для забезпечення медичних працівників в період спалаху
інфекційних хвороб із невизначеними шляхами передавання та інфікування».
2.4.
Переведення закладів охорони здоров’я на посилений
протиепідемічний режим роботи.
2.5. Знезараження на спеціальному майданчику санітарного транспорту,
що доставив хворого з підозрою або з підтвердженою коронавірусною
хворобою СОУГО-19, та предметів догляду за творим силами та засобами
закладів охорони здоров’я.
3.
Керівнику комунального некомерційного підприємства Київської
обласної ради «Київський обласний центр екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф» забезпечити з 01.04.2020:
3.1. Госпіталізацію хворих з підозрою на гостру респіраторну хворобу
СОУГО-19 або з лабораторно підтвердженою хворобою СОУГО-19 при
загостренні хронічної патології, серцево-судинних захворюваннях та інших
гострих станах, гострій хірургічній патології до закладів охорони здоров’я,
визначених пунктом 1 цього розпорядження.
3.2. Госпіталізацію ургентних хворих зони обслуговування:
комунального некомерційного підприємства Кагарлицької районної ради
«Кагарлицька центральна районна лікарня» до комунального некомерційного
підприємства Обухівської районної ради «Обухівська центральна районна
лікарня».
комунального некомерційного підприємства «Переяслав-Хмельницька
центральна районна лікарня» Переяслав-Хмельницької районної ради,
сільських рад Переяслав-Хмельницького району та Переяслав-Хмельницької
міської ради до комунального некомерційного підприємства Бориспільської
районної ради, Бориспільської районної ради «Бориспільська багатопрофільна
лікарня інтенсивного лікування».
3.3. Наявність необхідного запасу засобів індивідуального захисту,
розрахованого відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від
17 лютого 2020 року № 366 «Про затвердження Методичних рекомендацій
розрахунку кількості (запасу) засобів індивідуального захисту необхідних для
забезпечення медичних працівників в період спалаху інфекційних хвороб із
невизначеними шляхами передавання та інфікування».

Олег ТОРКУНОВ

Додаток
до розпорядження 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
29 березня 2020 року № 9

ПЕРЕЛІК
закладів охорони здоров’я Київської області,
що перепрофільовуються для надання медичної допомоги пацієнтам з
коронавірусною хворобою СОУГО- 19 при загостренні хронічної патології,
серцево-судинних захворюваннях та інших гострих станах, гострій
хірургічній патології

№
1.

2.

Назва закладу охорони здоров’я

Комунальне некомерційне підприємство
Кагарлицької районної ради «Кагарлицька
центральна районна лікарня»
Комунальне некомерційне підприємство
«Переяслав-Хмельницька центральна районна
лікарня» Переяслав-Хмельницької районної
ради, сільських рад Переяслав-Хмельницького
району та Переяслав-Хмельницької міської
ради

Кількість ліжок
150

250

Олег ТОРКУНОВ

