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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
06 січня 2022 р.

м. Луцьк

№ 31

Про внесення змін до розпорядження
керівника робіт з ліквідації наслідків
медико-біологічної ситуації природного
характеру регіонального рівня пов’язаної
із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19
від 21 жовтня 2021 року №21
Відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України,
розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 року № 338-р
«Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим
надзвичайної ситуації», у зв’язку із значним зменшенням захворюваності
населення області на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену
коронавірусом SARS-CoV-2, станом на 4 січня 2022 року до 178,9 на100 тис.
населення, а також із зменшенням завантаженості стаціонарних ліжок
до
12,4% 4 січня 2022 року, в тому числі хворими які потребують кисневої терапії
до 12,9%), з метою оптимального використання кадрових та матеріальних
ресурсів визначених закладів для надання медичної допомоги таким хворим
1. Внести зміни до пункту 1 розпорядження керівника робіт з ліквідації
наслідків медико-біологічної ситуації природного характеру регіонального рівня
пов’язаної із поширенням кровонавірусної хвороби COVID-19 від 21 жовтня
2021 року № 21, виклавши у такій редакції, що додається.
2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Заступник голови керівник робіт з ліквідації надзвичайної
ситуації регіонального рівня
Юрій Легкодух 243 559

Людмила ТИМОЩУК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження керівника робіт з
ліквідації наслідків медико-біологічної
надзвичайної ситуації природного
характеру регіонального рівня у зв’язку з
епідемічною ситуацією на території
Волинської області, спричиненою
коронавірусом COVID-19
06 січня 2022 року № 31
ПЕРЕЛІК
закладів охорони здоров’я Волинської області, що визначені для
госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19,
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2
№

Назва закладу охорони здоров’я

Кількість
ліжок

Заклади охорони здоров’я першої хвилі
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11

Комунальне підприємство «Волинська обласна клінічна
лікарня» Волинської обласної ради
Комунальне підприємство «Волинська обласна
інфекційна лікарня» Волинської обласної ради
Комунальне підприємство «Медичне об’єднання Луцької
міської територіальної громади»
Комунальне некомерційне підприємство «Ковельське
міськрайонне територіальне медичне об’єднання»
Ковельської міської ради Волинської області
Комунальне підприємство «Володимир-Волинське
територіальне медичне об’єднання»
Заклади охорони здоров’я другої хвилі
Комунальне некомерційне підприємство «КаміньКаширська центральна районна лікарня» КаміньКаширської міської ради Волинської області
Комунальне некомерційне підприємство «Любомльське
територіальне медичне об’єднання» Любомльської
міської ради
Комунальне підприємство «Волинське обласне
територіальне медичне об’єднання захисту материнства і
дитинства» Волинської обласної ради
Комунальне некомерційне підприємство «Маневицька
багатопрофільна лікарня» Маневицької селищної ради
Комунальне підприємство «Луцька центральна районна
лікарня» Підгайцівської сільської ради
Комунальне некомерційне підприємство
«Нововолинська центральна міська лікарня»
Нововолинської міської ради Волинської області

198
178
162
130
150

100
100
35
70
100
100

12
13
14
15
16
17
18
19

Комунальне некомерційне підприємство «Іваничівська
багатопрофільна лікарня»
Комунальне некомерційне підприємство «Ратнівська
центральна районна лікарня» Ратнівської селищної ради
Комунальне підприємство «Ківерцівська центральна
лікарня Ківерцівської міської ради»
Комунальне підприємство «Волинська обласна
психіатрична лікарня м.Луцька» Волинської обласної
ради
Комунальне підприємство «Рожищенська
багатопрофільна лікарня» Рожищенської міської ради
Комунальне підприємство «Горохівська багатопрофільна
лікарня Горохівської міської ради»
Комунальне підприємство «Любешівська
багатопрофільна лікарня» Любешівської селищної ради
Комунальне підприємство «Старовижівська
багатопрофільна лікарня» Старовижівської селищної
ради

100
70
156
54
50
100
50
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження керівника робіт з
ліквідації наслідків медико-біологічної
надзвичайної ситуації природного
характеру регіонального рівня у зв’язку з
епідемічною ситуацією на території
Волинської області, спричиненою
коронавірусом COVID-19
21 жовтня 2021 року № 21
Регіональний алгоритм
госпіталізації пацієнтів з COVID-19
1. До регіонального алгоритму включені визначені заклади охорони
здоров’я для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2:
КП «Волинська обласна клінічна лікарня» Волинської обласної ради,
корпус в с.Тарасове Луцького району, базова для лікування пацієнтів з важким
перебігом коронавірусної хвороби COVID-19;
КП «Волинська обласна інфекційна лікарня» Волинської обласної ради;
КП «Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади»;
КНП «Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання»
Ковельської міської ради Волинської області;
КП «Володимир-Волинське територіальне медичне об’єднання»;
КНП «Камінь-Каширська центральна районна лікарня» КаміньКаширської міської ради Волинської області;
КНП «Любомльське територіальне медичне об’єднання» Любомльської
міської ради;
КП «Волинське обласне територіальне медичне об’єднання захисту
материнства і дитинства» Волинської обласної ради;
КНП «Маневицька багатопрофільна лікарня» Маневицької селищної ради;
КП «Луцька центральна районна лікарня» Підгайцівської сільської ради;
КНП «Нововолинська центральна міська лікарня» Нововолинської міської
ради Волинської області;
КНП «Іваничівська багатопрофільна лікарня»;
КНП «Ратнівська центральна районна лікарня» Ратнівської селищної ради;
КП «Ківерцівська центральна лікарня Ківерцівської міської ради»;
КП «Волинська обласна психіатрична лікарня м.Луцька» Волинської
обласної ради;
КП «Рожищенська багатопрофільна лікарня» Рожищенської міської ради;
КП «Горохівська багатопрофільна лікарня Горохівської міської ради»;
КП «Любешівська багатопрофільна лікарня» Любешівської селищної
ради;

КП «Старовижівська багатопрофільна лікарня» Старовижівської селищної
ради;
КП «Турійська лікарня планового лікування»;
КНП «Шацька районна лікарня Шацької селищної ради»;
КП «Волинський обласний госпіталь ветеранів війни» Волинської обласної
ради.
2. Госпіталізацію дітей з підозрою на гостру респіраторну хворобу COVID19 та хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19, cпричинену
коронавірусом SARS-CoV-2, за медичними показаннями здійснювати до КП
«Волинська обласна інфекційна лікарня» Волинської обласної ради.
3. Госпіталізацію вагітних, хворих на гостру респіраторну хворобу COVID19, cпричинену коронавірусом SARS-CoV-2, за медичними показаннями
здійснювати до КП «Волинське обласне територіальне медичне об’єднання
захисту материнства і дитинства» Волинської обласної ради.
4. Проведення обстеження швидкими тестами на визначення антигену
SARS-CoV-2, забір біоматеріалу для ПЛР-тестування на COVID-19 на
амбулаторному рівні проводиться закладами охорони здоров’я, ФОП,
приватними закладами охорони здоров’я, які уклали договори з НСЗУ за пакетом
«Первинна медична допомога».
5. При позитивному результаті ПЛР-обстеження пацієнтів із легкою та
середньої тяжкості формами захворювання на гостру респіраторну хворобу
COVID-19, які не мають показань до госпіталізації, рекомендовано лікувати в
амбулаторних умовах, пацієнтам забезпечуються заходи з обсервації за місцем
проживання під спостереженням сімейного лікаря/педіатра.
6. При зверненні чи поступленні з гострими, невідкладними станами, для
яких відтермінування медичної допомоги несе серйозний ризик для життя та
здоров’я, ізолювати пацієнта в спеціально облаштоване приміщення/бокс з
санітарним пропускником, організувати надання невідкладної медичної
допомоги, забезпечити проведення обстеження швидкими тестами на
визначення антигену SARS-CoV-2, забір біоматеріалу для ПЛР-тестування на
COVID-19. Після стабілізації стану та отримання результатів дослідження,
визначається маршрут пацієнта з неухильним дотриманням протиепідемічних
заходів.
7. У разі виявлення пацієнта з підозрою або хворого на COVID-19, який
знаходиться на стаціонарному лікуванні у закладі охорони здоров’я, при
позитивному результаті ПЛР-дослідження, з урахуванням стану пацієнта
проводиться транспортування машиною КП «Волинський обласний центр
екстреної допомоги та медицини катастроф» Волинської обласної ради у
визначені заклади охорони здоров’я для госпіталізації пацієнтів з гострою
респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.
8. Директору КП «Волинський обласний центр екстреної допомоги та
медицини катастроф» Волинської обласної ради В.Шмалю забезпечити

транспортування пацієнтів з важким перебігом, середньою важкістю перебігу з
групи ризику тяжкого і критичного перебігу захворювання на гостру
коронавірусну хворобу COVID-19 у визначені заклади охорони здоров’я для
госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19,
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, згідно затверджених маршрутів за
принципом екстериторіальності з обов’язковим врахуванням завантаженості
визначених закладів для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною
хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.
9. Керівникам комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я
області забезпечити виконання вимог стандартів і протоколів діагностики та
лікування пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19,
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, затверджених наказами МОЗ
України, клінічних маршрутів.

