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Заступнику голови ОДА, 
керівнику робіт з ліквідації наслідків 
НС, спричиненої розповсюдженням 
СОУГО-19 
Федоренко В.І.

Пропозиції щодо покращення 
функціонування закладів системи 
охорони здоров’я Житомирської області 
в умовах підготовки до другої хвилі СОУШ - 19

і 001‘і м. Житомир 
майдан ім. С.П.Корольова, 1 
Житомирська  обласна  

державна  адмін істрація
тел.: (412) 47-50-14

У зв’язку з нестабільною епідемічною ситуацією в Україні проводяться 
ряд заходів, направлених на підготовку до другої хвилі коронавірусної 
інфекції (СОУГО -  19). На даний час в Україні зареєстровано майже 44 тисячі 
випадків, в Житомирській області -  1408 випадків та ця кількість щодня 
збільшується. За повідомленням Міністра охорони здоров’я України 
наприкінці червня кількість хворих, шпиталізованих із коронавірусним 
захворюванням СОУГО-19, зросла майже вдвічі порівняно з кінцем травня, що 
свідчить про достатньо швидке поширення СОУГО-19 та погіршення 
епідемічної ситуації.

І хоч подальший розвиток епідемічної ситуації не піддається 
прогнозуванню, проте за інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я 
найбільш вірогідним сценарієм можуть бути періодичні епідемічні хвилі, що 
чергуються з низькими показниками передачі інфекції.

З метою комплексного підвищення готовності медичних закладів 
Житомирської області до можливої наступної хвилі епідемічного підйому і 
боротьби з епідемією в області, з урахуванням проблем та недоліків, які мають 
місце при організації роботи з ліквідації наслідків, спричинених 
коронавірусною інфекцією СОУГО - 19, вважаємо за необхідне посилити цілий 
ряд протиепідемічних та соціальних заходів індивідуального і колективного 
рівнів. Зокрема,

1.3 метою стримування передачі інфекції серед населення потрібно 
своєчасно та в повному обсязі здійснювати виявлення всіх хворих,
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відстежувати всіх контактних осіб, забезпечити їх ізоляцію, медичне 
спостереження та проводити тестування на СОУШ - 19. Відповідно до наказів 
МОЗ цю роботу мають проводити сімейні лікарі центрів первинної медико- 
санітарної допомоги.

У зв ’язку з цим, рекомендуємо прийняти рішення про створення бригад з 
проведення протиепідемічної роботи у вогнищах інфекції в кожній 
адміністративно-територіальній одиниці області та забезпечити їх активну 
роботу. Навчання фахівців покласти на ДУ «Житомирський обласний 
лабораторний центр МОЗ України».

2.Вкрай важливим питанням у боротьбі з епідемією є підвищення рівня 
лабораторного тестування на СОУШ-19. Для цього рекомендуємо створити 
вірусологічні підрозділи в м. Бердичеві, м. Новоград-Волинському, м. 
Коростені для проведення тестування методом ПЛР. В подальшому створені 
вірусологічні підрозділи можливо використовувати для інших клініко- 
діагностичних досліджень. Крім того, в кожному лікувально-профілактичному 
закладі області необхідно запровадити більш доступний та менш 
дороговартісний метод тестування ІФА, який дозволяє виявляти як 
безсимптомних хворих, що є реальною епідзагрозою для оточуючих, так і 
осіб, які вже перехворіли. Для цього потрібно придбати необхідні діагностичні 
препарати (тест-набори для ІФА) та інші витратні матеріали.

3.Надання медичної допомоги в умовах епідемії є другим важливим 
напрямком діяльності лікувально-профілактичних закладів. Актуальним 
залишається питання перегляду існуючої мережі та визначення закладів, у 
яких крім надання медичної допомоги створені всі необхідні умови для 
забезпечення інфекційної безпеки в закладі: дотримуються вимоги щодо 
зонування приміщень закладу («брудна» та «чиста» зони); здійснюється 
медичне сортування хворих та розподіл потоків пацієнтів; дотримуються інші 
протиепідемічні заходи та заходи з інфекційного контролю.

Рекомендуємо провести перевірки цих закладів на їх готовність до 
епідемічних ускладнень. Одночасно в кожній адміністративно-територіальній 
одиниці області необхідно затвердити чіткий план консультування населення 
(«маршрутів» пацієнта), надання екстреної медичної допомоги, 
транспортування, госпіталізації і догляду за пацієнтами з підозрою чи 
підтвердженим СОУГО -  19 та обов’язково його дотримуватись. Довести цю 
інформацію до населення. Забезпечити медичний персонал засобами 
індивідуального захисту, провести навчання фахівців з відпрацюванням 
практичних навичок при роботі з особливо-небезпечною інфекцією.

4.В умовах продовження пандемії постає питання щодо неухильного 
дотримання основних протиепідемічних норм та правил, а саме соціальне 
дистанціювання, заборона на проведення масових заходів, обмеження 
скупчення громадян в громадському транспорті, закладах торгівлі та інше. 
Необхідно продовжувати першочергові дезінфекційні заходи на всіх об’єктах з 
перебуванням великої кількості людей, на підприємствах, в установах та 
організаціях. Державні органи, що визначені Кабінетом Міністрів України, а 
також комісія з ТЕБ та НС мають посилити щоденний державний нагляд за 
дотриманням юридичними та фізичними особами карантинних правил.

Т.в.о. директора Ю.В.Лутай


