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ПРОТОКОЛ № 3 

 
засідання постійної комісії з питань соціально – гуманітарної політики, 

Регламенту та депутатської етики 

 

від18.01.2021 р.          м. Ужгород 

 

       ПРИСУТНІ:  

 

 

 

 

 

 

ВІДСУТНІ: 

Камінська Олена Анатоліївна - голова комісії. 

Ліврінц Антон Антонович - заступник голови комісії. 

Глагола Ярослав Іванович- секретар комісії. 

Бокоч Юліана Миколаївна; 

Горват Мирослав Васильович; 

Матюк Ігор Андрійович; 

Чернобук Алла Леонідівна–члени комісії. 

Качур Віктор Миколайович– член комісії. 

    ЗАПРОШЕНІ: Решетар В.В. – начальник управління охорони здоров’я;  

Курах І.І. – директор комунально некомерційного 

підприємства «Ужгородська центральна міська клінічна 

лікарня»; 

Рошко І.Г. – директор комунально некомерційного 

підприємства «Ужгородська міська дитяча клінічна 

лікарня»; 

Щербей А.Ю. – заступник директора комунально 

некомерційного підприємства «Ужгородський міський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Ужгородської міської ради; 

Брецко М.Ю. – директор комунально некомерційного 

підприємства «Ужгородська міська поліклініка». 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про роботу медичних закладів міста в період пандемії, проблемні 

питання та шляхи їх вирішення. 

СЛУХАЛИ: Голова комісії запропонувала заслухати інформацію начальника 

управління охорони здоров’я та керівників комунально некомерційних 

підприємств, що надають медичні послуги про роботу закладів у період 

пандемії, а також заслуховування пропозицій щодо покращення надання 

допомоги хворим на гостру респіраторну хворобуCOVID-19 спричинену корона 

вірусом SARS-CoV-2. 

СЛУХАЛИ: Глагола Я.В. наголосив про наявність багатьох питань щодо 

організації роботи по веденню хворих на Covid-19, а саме: 

- якість догоспітального лікування сімейними лікарями, своєчасне 

направлення  на діагностику та аналізи; 
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- питання доступностіпроведення безкоштовної комп’ютерної томографії 

легень; 

- більш раціональне використання ліжкомісць; 

- забезпечення медичних закладів медичними препаратами та ліками, 

технічними засобами в повному обсязі. 

Запропонував членам комісії в майбутньому розглянути питання 

запровадження міської Програми «Доступна томографія» задля надання 

можливості жителям міста здійснювати томографічні дослідження 

безкоштовно.  

СЛУХАЛИ: Решетар В.В. подякував членам комісії за важливість 

обговорюваного питання та бажання депутатів покращити ситуацію з 

лікуванням в місті гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2. Надав депутатам інформацію щодо напрацьованих 

кроків у цьому напрямку протягом 2020 року, а саме про виділення близько 16 

млн. грн. коштів з бюджету міста на боротьбу з корона вірусною інфекцією, з 

них 9 млн. грн. витрачено на закупку обладнання, 7,5 млн. грн.. на засоби 

захисту. Повідомив, що станом на сьогодні в місті закуплено 25 апаратів 

штучної вентиляції легень та 140 кисневих концентраторів.  

Міністерством охорони здоров’я України Ужгородська міська центральна 

клінічна лікарня визначена як опорна в боротьбі з коронавірусом. Згідно 

директиви МОЗ України 50% ліжкового фонду перепрофілювали для лікування 

хворих на COVID-19 . 

СЛУХАЛИ: Курах І.І. зауважив, що окрім гострої респіраторної хвороби 

COVID-19 спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2 мешканці хворіють на 

інші небезпечні хвороби та потребують госпіталізації та лікування. 

 Також проінформував членів комісії, що на сьогоднішній день лікарня 

забезпечена необхідними засобами захисту, препаратами та ліками. 

Проінформував, що в міській лікарні на стаціонарі лікуються близько 80 

пацієнтів хворих на COVID-19 , однак найбільшою проблемою на сьогодні є те, 

що до лікарні хворі поступають у край важкому стані, тому зазначив, що для 

лікування таких інфекційних хворих потрібен спеціально облаштований 

госпіталь. При цьому повідомив, що співпраця з міським центром первинної 

медико-санітарної допомоги, міською поліклінікою та іншими закладами, що 

надають медичні послуги налагоджена. 

 Запропонував членам комісії звернути увагу на питання забезпечення 

лікарні спеціальними медичними препаратами для лікування на COVID-19, а 

також сприяння у прискоренні відкриття приймального відділення лікарні з 

облаштованим комп’ютерним томографом, що покращить діагностику та 

своєчасне лікування. 

Також наголосив на дотримання дисципліни та режиму в період пандемії, 

а саме користування засобами захисту та антисептичними засобами, що є 

обов’язковим для мешканців міста.  

СЛУХАЛИ: Голова комісії поцікавилася про роботу сімейних лікарів з 

пацієнтами, а саме питання, вчасне направлення на ПЛР-тести, ренген-

діагностика, лікування та ранню госпіталізацію хворих. 
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СЛУХАЛИ:Решетар В.В. повідомив, що сімейні лікарі при наданні медичної 

допомоги хворим на COVID-19 діють згідно чинних настанов, наказів та 

стандартів Державного експертного центру МОЗ України. 

СЛУХАЛИ: Чернобук А.Л. зауважила про важливість вчасного реагування 

сімейних лікарів на скарги пацієнтів, оскільки без своєчасного направлення 

сімейного лікаря діагностику/госпіталізацію не проводять. Запропонувала 

провести консультації із центром первинної медико-санітарної допомоги по 

вказаному питанню. 

СЛУХАЛИ: Щербей А.Ю. проінформувала присутніх про щотижневі медичні 

наради, на яких постійно звертається увага сімейних лікарів на такого роду 

моменти. Наголосила на наявності у кожного лікаря протоколу надання 

медичної допомоги хворим на COVID-19, який використовується в роботі. 

СЛУХАЛИ: Брецко М.Ю. також зауважила, що пацієнт може змінити 

сімейного лікаря, розірвавши угоду з попереднім, якщо той його не влаштовує. 

СЛУХАЛИ:Решетар В.В. підсумував, що не дивлячись на рівень якості 

медицини, ліків від гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2 поки ще немає, наразі лікарями здійснюється лише 

патогенетичне і симптоматичне лікування.  

Також акцентував на важливості проведення консультаційної роботи з 

сімейними лікарями щодо вчасного реагування на скарги пацієнтів. 

Запропонував на наступне засідання постійної комісії запросити завідувачів 

амбулаторій ЗПСМ для обговорення проблемних питань в лікуванні пацієнтів з 

COVID -19. 

СЛУХАЛИ: Рошко І.Г. проінформував присутніх по діяльність дитячої 

клінічної лікарні після запровадження медичної реформи та в період пандемії. 

Розповів про проблемні питання пов’язані із отриманні пакетів медичних 

послуг визначених Національною службою здоров’я України, про занижені 

тарифи за медичні послуги, що в свою чергу призводить до недофінансованості 

закладу по фонду оплати праці. Повідомив про потребу закладу у пересувному 

ренген-апараті та комп’ютерному томографу на амбулаторну ланку. 

СЛУХАЛИ: Брецко М.Ю. також вказала про складність процедури отримання 

пакетів медичних послуг. Повідомила, що покращення матеріально-технічної 

бази допоможе отримати більше пакетів медичних послуг запропонованих 

НЦЗУ, чим покращить фінансову спроможність закладів. 

СЛУХАЛИ: Курах І.І. запропонував розглянути питання відкриття 

паліативного відділення, оскільки в майбутньому  НЦЗУ запроваджує окремий 

пакет медичних послуг «Паліативна медична допомога». Звернув увагу на 

велику кількість безхатченків в місті. Запропонував при відкритті 

приймального відділення УМЦКЛ винайти приміщення для тимчасового 

утримання вказаної категорії громадян.  

СЛУХАЛИ: Голова комісії підняла питання про облаштування постковідне 

відділення, оскільки  центр реабілітації хворих, що перехворіли на COVID-19 

переповнене. 

СЛУХАЛИ: Брецко М.Ю. надала роз’яснення стосовно неможливості 

відкриття постковідного відділення, оскільки станом на сьогодні в пакетах 

медичних послуг НЦЗУ такого виду послуг немає. 
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ВИРІШИЛИ:1. Інформацію взяти до відома. 

1. Запропонувати керівникам комунально некомерційних підприємств 

подати головному розпоряднику коштів листи із фінансовою 

потребою закладу для покращення матеріально-технічної бази. 

2. Доручити управління охорони здоров’я на наступне засідання 

постійної комісії запросити керівника комунально некомерційного 

підприємства «Ужгородський міський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Ужгородської міської ради тазавідувачів 

амбулаторій ЗПСМ для обговорення проблемних питань в лікуванні 

пацієнтів з COVID -19. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 7; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 
 
 

Голова комісії       Олена КАМІНСЬКА 

 

 

 

 

Секретар комісії               Ярослав ГЛАГОЛА 


