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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
25 серпня 2020 р.

Луцьк

№ 80

Про внесення змін до розпоряджень від 30 березня 2020 року №8 і від 29
квітня 2020 року №38» (щодо переліку закладів першої хвилі і регіонального
алгоритму госпіталізації пацієнтів з COVID-19)
Відповідно до cтaттi 75 Кодексу цивільного захисту України, статей 6, 11,
31 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», постанов
Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами) і від 22 липня 2020 року
№641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених
протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»,
розпоряджень керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної
надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня пов’язаної із
поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 від 20 серпня 2020 року № 60,
від 21 серпня 2020 року №61, від 23 серпня 2020 року №62, від 24 серпня 2020
року №64, з метою дотримання правил інфекційного контролю у закладах
охорони здоров’я та якісного надання медичної допомоги пацієнтам з COVID19 на території Волинської області:
1. Внести зміни в Додаток 1, затверджений Розпорядженням Керівника
робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації
природного характеру регіонального рівня пов’язаної із поширенням
коронавірусної хвороби COVID-19 на території Волинської області від 30
березня 2020 року №8 та викласти у редакції, що додається.
2. Затвердити Регіональний алгоритм госпіталізації пацієнтів з COVID-19,
що додається.
3. Управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації (Людмила
ТИМОЩУК) спільно з керівниками комунальних підприємств охорони
здоров’я області забезпечити виконання Регіонального
алгоритму госпіталізації
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одиниць.
4. Начальнику штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної
надзвичайної ситуації в області (Людмила ТИМОЩУК):
1) довести це розпорядження для виконання керівникам робіт з ліквідації
наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру
районного та міського (міст обласного значення) рівнів;
2) забезпечити належний контроль за виконанням даного розпорядження.

Заступник голови – керівник робіт з
ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації регіонального рівня
Людмила Тимощук 243 559

Олександр ТРОХАНЕНКО

Додаток 1
№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Назва закладу

Адреса

КНП «Ковельське міськрайонне
територіальне медичне об'єднання»
Ковельської міської ради Волинської
області
КНП «Нововолинська центральна
міська лікарня»Нвововлинської
міської ради
КНП «Волинська обласна клінічна
лікарня» Волинської обласної ради

45000 Волинська обл.
Ковельський р-н. м.Ковель,
вул. Олени Пчілки,4

КНП «Волинська обласна інфекційна
лікарня» Волинської обласної ради
КНП «Ківерцівське районне
територіальне медичне об'єднання»"
Ківерцівської районної ради
КНП «Волинське обласне дитяче
територіальне медичне об’єднання»
Волинської обласної ради

7.

КНП «Любомльське територіальне
медичне об’єднання» Любомльської
районної ради

8.

КП «Луцький клінічний пологовий
будинок»

9.

КНП «Камінь-Каширська
центральна районна лікарня» КаміньКаширської районної ради
КНП «Ратнівська
центральна районна лікарня»
Ратнівської районної ради

10.

11.

КП «Луцька центральна районна
лікарня» Луцької районної ради

12.

КП «Маневицька центральна районна
лікарня» Маневицької районної ради

45400 Волинська обл., м.
Нововолинськ, просп.
Перемоги, буд. 7
43005, Волинська обл., м.
Луцьк, проспект Президента
Грушевського, 21
43001, Волинська область,
м. Луцьк, вул. Шевченка, 30
45200, Волинська обл.,
Ківерцівський район,
м.Ківерці, вул. Філатова, буд. 6
43024, Волинська обл.,
місто Луцьк,
проспект Відродження, буд. 30
44313, Волинська обл.,
Любомльський район, село
Згорани, вул.Садова, будинок
30
43005, Волинська обл., місто
Луцьк, вул. ГулакаАретмовського, будинок 18
44500, Волинська обл.,
м.Камінь-Каширський,
вул. Шевченка, 43
44100,
Волинська область смт.Ратне,
вул.Газіна,64
45601, Волинська обл.,
Луцький район, с. Липини,
вул.Теремнівська, 100
44600, Волинська обл.,
смт.Маневичі,
вул.Незалежності, 1

Додаток 2
Регіональний алгоритм
госпіталізації пацієнтів з COVID-19
1. До регіонального алгоритму включені спеціалізовані заклади охорони
здоров’я області першої хвилі для надання медичної допомоги пацієнтам з
коронавірусною хворобою COVID-19:
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
базова для лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою COVID-19;
КП «Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання»
Волинської обласної ради;
КП «Луцький клінічний пологовий будинок»;
КНП «Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання»
Ковельської міської ради Волинської області;
КП «Ківерцівське РТМО» Ківерцівської районної ради;
КНП «Любомльське територіальне медичне об’єднання» Любомльської
районної ради;
КНП «Нововолинська центральна міська лікарня» Нововолинської
міської ради;
КНП «Камінь-Каширська центральна районна лікарня» КаміньКаширської районної ради,
КНП «Ратнівська центральна районна лікарня» Ратнівської районної ради;
КП «Луцька центральна районна лікарня» Луцької районної ради;
КП «Маневицька центральна районна лікарня» Маневицької районної
ради.
2. Забір біоматеріалу для ПЛР-діагностики на амбулаторному рівні
проводиться мобільними бригадами Центрів ПМД/ЦПМСД, КП «Луцька міська
дитяча поліклініка».
3. При позитивному результаті ПЛР-обстеження без клінічних ознак або
легкому перебігу, пацієнтові забезпечуються заходи з обсервації за місцем
проживання під спостереженням сімейного лікаря/педіатра.
4. При зверненні чи поступленні в стаціонарні заклади з підозрою на
COVID-19, пацієнт ізолюється в спеціально облаштоване приміщення/бокс з
санітарним пропускником для надання медичної допомоги підозрою на COVID19, проводиться ІФА-дослідження на Ig-М та забір біоматеріалу на ПЛРдослідження.

5. При поступленні з гострими, невідкладними станами, для яких
відтермінування медичної допомоги несе серйозний ризик для життя та
здоров’я, організувати надання невідкладної медичної допомоги, забезпечити
проведення ІФА-дослідження на Ig-М та забір біоматеріалу на ПЛРдослідження. Після стабілізації стану та отримання результатів дослідження,
визначається маршрут пацієнта з неухильним дотриманням протиепідемічних
заходів.
6. У разі виявлення пацієнта з підозрою або хворого на COVID-19, який
знаходиться на стаціонарному лікуванні у закладі охорони здоров’я, який не
включений до першої хвилі закладів, при позитивному результаті ПЛРдослідження пацієнтів з коронавірусною хворобою COVID-19 з урахуванням
стану проводиться транспортування машиною КП «Волинський обласний
центр екстреної допомоги та медицини катастроф» Волинської обласної ради у
визначені заклади першої хвилі.
7. Директору КП «Волинський обласний центр екстренної допомоги та
медицини катастроф» В. Шмалю забезпечити транспортування пацієнтів у
визначені заклади першої хвилі згідно затверджених маршрутів, а саме:
1) пацієнтів з важким перебігом, критичним захворюванням на
коронавірусну хворобу COVID-19 (гострий респіраторний дистрес синдром,
сепсис, змінена свідомість, поліорганна недостатність), середньою важкістю
перебігу та з групи ризику тяжкого і критичного перебігу у КП «Волинська
обласна клінічна лікарня» Волинської обласної ради і КП «Волинська обласна
інфекційна лікарня» Волинської обласної ради;
2) пацієнтів з середньою важкістю перебігу коронавірусної хвороби
COVID-19 з урахуванням оптимального маршруту транспортування:
2.1. з Володимир-Волинського, Іваничівського, Горохівського районів та
м.Нововолинська у КНП «Нововолинська центральна міська лікарня»
Нововолинської міської ради;
2.2. з Володимир-Волинського, Локачинського, Турійського, і
Ковельського районів у КНП «Ковельське міськрайонне територіальне медичне
об’єднання» Ковельської міської ради Волинської області ;
2.3. з Володимир-Волинського, Турійського, Шацького і Любомльського
районів у КНП «Любомльське територіальне медичне об’єднання»
Любомльської районної ради;
2.4. з Рожищенського і Ківерцівського районів в КП «Ківерцівське
РТМО» Ківерцівської районної ради;
2.5. з Горохівського та м. Луцька в КП «Волинська обласна інфекційна
лікарня» Волинської обласної ради;
2.6. з Любешівського і Камінь-Каширського районів в КНП «КаміньКаширська центральна районна лікарня» Камінь-Каширської районної ради;
2.7. з Старовижівського і Ратнівського районів в КНП «Ратнівська
центральна районна лікарня» Ратнівської районної ради;
2.8. з Горохівського і Луцького районів в КП «Луцька центральна
районна лікарня» Луцької районної ради;
2.9. з Любешівського і Маневицького районів в КП «Маневицька

центральна районна лікарня» Маневицької районної ради
3) вагітних жінок в КП «Луцький клінічний пологовий будинок»;
4) дітей в КП «Волинське обласне дитяче територіальне медичне
об’єднання» Волинської обласної ради.
______________________

