РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
28.05.2020

м. Ужгород

№ _26___

Про організацію та проведення
лабораторної діагностики
коронавірусної хвороби COVID-19
Відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України, постанови
Кабінету Міністрів України 20.05.2020 № 392 «Про встановлення карантину з
метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та етапів
послаблення протиепідемічних заходів», наказу Міністерства охорони
здоров’я України 20.05.2020 № 1227 «Про затвердження змін до стандартів
медичної допомоги «Коронавірусна хвороба» (COVID-19)», на виконання
розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації,
першого заступника голови облдержадміністрації 27.05.2020 № 39 «Про
організацію та проведення лабораторної діагностики коронавірусної хвороби
COVID-19», з метою забезпечення організації проведення лабораторної
діагностики на COVID-19 з використанням методу імуноферментного аналізу
(ІФА)
1. Начальнику управління охорони здоров’я (Решетар В.В.) забезпечити
організацію проведення лабораторної діагностики на COVID-19 з
використанням методу імуноферментного аналізу (далі-ІФА) у відповідності
до наказу Міністерства охорони здоров’я України 20.05.2020 № 1227 «Про
затвердження змін до стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба»
(COVID-19)» на базі комунальних некомерційних підприємств «Ужгородська
міська поліклініка» та «Центральна міська клінічна лікарня».
2. Директорам КНП «Центральна міська клінічна лікарня» Кураху І.І.,
КНП «Ужгородська міська поліклініка» Брецко М.Ю.:
2.1. Забезпечити обладнання клінічних лабораторій ІФА-аналізаторами
2.2. Здійснювати тестування на COVID-19 методом ІФА особам, що
контактували з підтвердженим випадком та не мають клінічних проявів на 14
добу після контакту, іншим групам осіб, які потребують планової
госпіталізації та/або оперативного втручання, медичним працівникам, які
безпосередньо надають медичну допомогу хворим або проводять догляд за
хворими на COVID-19 в умовах стаціонару, працівникам лабораторій, які
обробляють зразки з дихальних шляхів отримані від хворих на COVID-19, ,
працівникам паталогоанатомічних відділень, судово-медичних бюро,
працівникам
Національної
поліції,
Національної
гвардії,
Держприкордонслужби, іншим медичним та фармацевтичним працівникам, а
також пацієнтам з клінічними ознаками COVID-19 та пацієнтам з пневмонією,
особам, що контактували з підтвердженим випадком, при неможливості
проведення ПЛР діагностики. Тестування здійснювати у встановлені наказом

МОЗ України 20.05.2020 № 1227 «Про затвердження змін до стандартів
медичної допомоги «Коронавірусна хвороба» (COVID-19)» терміни,
2.3. У разі отримання позитивного результату методом ІФА, повідомляти
заклад, який направив взірці для подальшого здійснення тестування на
COVID-19 методом ПЛР.
2.4. Після організації роботи лабораторії у частині проведення ІФА
аналізів, інформувати про проведені дослідження щоденно до 9.00 на
електронну адресу управління охорони здоров’я (voz.uz@ukr.net).
3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
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