РОЗПОРЯДЖЕННЯ
КЕРІВНИКА РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ

№16

05.05.2020
м. Ужгород
Щодо внесення змін до порядку
надання медичної допомоги
у період карантинних заходів

Відповідно до підпункту 1 частини 2 статті 19, пункту 8 статті 75, статті
76 Кодексу цивільного захисту України, статей 30, 40, 41 Закону України «Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»,
Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року № 11, наказу
МВС 26.10.2014 № 1406 «Про затвердження положення про штаб з ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації та видів оперативно-технічної і звітної
документації штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації», Плану
реагування на надзвичайні ситуації державного рівня, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 №223, постанови
Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. №211 «Про запобігання
поширенню на території України коронавірусу СОVID-19» (із змінами,
остання – 04.05.2020 № 332),
розпоряджень керівника робіт з ліквідації
наслідків НС у місті Ужгород № 7, 10, 12, 14 та 15 з метою протидії
поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 на території міста Ужгород при
наданні медичної допомоги:
1. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 11.03.2020
№ 211
«Про
запобігання
поширенню
на
території
України
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2» — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України
04.05.2020 № 332, до розпорядження керівника робіт із ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації м. Ужгород 03.04.2020 № 7 внести наступні зміни:
1.1. Пункт 8 викласти в такій редакції:
«8. На період карантину забороняється закладам охорони здоров’я, які
входять до сфери управління Ужгородської міської ради проведення планових
заходів з госпіталізації та планових операцій, крім:
надання медичної допомоги, в яких заповненість ліжок у закладах охорони
здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком
COVID-19, становить менш як 50 відсотків;
надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та
пологів;

надання
медичної
новонародженим;

допомоги

вагітним,

роділлям,

породіллям,

надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів
охорони здоров’я пацієнтам з онкологічними захворюваннями;
надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах;
проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації та
планових операцій, якщо внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує
значний ризик для життя.
Пацієнти, яким надається медична допомога у зв’язку з проведенням
планових заходів з госпіталізації або плановою операцією, підлягають
обов’язковому тестуванню на наявність короновірусу SARS-CoV-2 методом
полімеразної ланцюгової реакції ».
2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на управління охорони
здоров’я Ужгородської міської ради.

Заступник міського голови,
керівник робіт з ліквідації наслідків НС

Василь ГОМОНАЙ

