Щодо стану надання медичної допомоги
хворим та підозрою на COVID-19
КНП «Вижницька районна лікарня»
Відповідно до Розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків
медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного
рівня пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) від
31.08.2020 № 71, відповідно до наказу ДОЗ від 01.09.2020 року № 717 «Про
доповнення складу госпітальних баз для хворих з COVID-19 в закладах
охорони здоров’я області» КНП «Вижницька районна лікарня» внесена до
переліку госпітальних баз для хворих з COVID-19 з 01.09.2020 року.
Відповідно наказу головного лікаря КНП «Вижницька районна лікарня» від
01.09.2020 року № 138 «Про зміни в ліжковому фонді КНП «Вижницька РЛ»
у зв’язку з нестійкою епідемічною ситуацією, пов’язаною з розповсюдження
коронавірусної інфекції COVID-19» терапевтичне та педіатричне відділення
перепрофільоване в інфекційне відділення, в закладі загалом розгорнуто 53
ліжка інфекційного профілю (48 ліжок та 5 ліжок інтенсивної терапії), з даної
кількості ліжок інфекційного відділення наявно 14 точок доступу кисню.
В закладі створено запас антисептичних та дезінфікуючих засобів,
заключено договір на загальну суму 178,0 тис. грн (406 літрів та 30 кг
відповідно) Закуплено апарат ШВЛ , відповідно на даний час в закладі
наявно 1 ШВЛ високого класу, 2 ШВЛ середнього класу та 1 ШВЛ низького
класу. Згідно наказу ДОЗ від 05.08.2020 № 649 «Про розподіл апаратів ШВЛ
VSmart VFS-510 , наданих корпорацією Vingroup у якості гуманітарної
допомоги» заклад отримав ще 2 апарата ШВЛ високого класу, що дало змогу
закладу створити 5 бригад, для контрактування з НСЗУ.
Закуплено 4 концентратори кисню, один з яких на два кисневі виходи, 7
моніторів пацієнта. Вижницькою районною державною адміністрацією було
придбано дезінфікуючу рамку. Наявні кисневі маски (в кількості 150 од) та 30
банок для зволоження кисню багаторазового використання.
За кошти
резервного фонду близько 80,0 тис. закуплено лікарські засоби
(антибактеріальні препарати, розчини для інфузій). Отримано пересувний
цифровий рентген-діагностичний апарат..
На початку жовтня місяця придбано бахіли на суму 39,0 тис.грн.
05.10.2020 року підписано договір та отримано засобів індивідуального
захисту на суму 530435,00 грн.
З 01.09.2020 року закуплено лікарських засобів (антибактеріальних
засобів) на 473,3 тис. грн, підписано договір на суму 650,0 тис. грн. для
закупівлі тих антибактеріальних засобів, які не входять до Постанови КМУ
щодо переліку лікарських засобів, які дозволено закуповувати без проведення

тендерних процедур. 22.09.2020 підписано договір та отримано а/б препарат
МЕРОПЕНЕМ на суму 290,8 тис.грн.
Лікарськими засобами та засобами індивідуального захисту на
даний час заклад забезпечений в повному обсязі.
Розроблено маршрути пацієнтів, у відділеннях виділених для лікування
хворих на COVID-19, з медичним персоналом пропрацьовано маршрути руху
по відділенні, порядок одягання та зняття захисних костюмів.
Наказом головного лікаря щодо створення бригад (команд) у складі
лікарів та медичних сестер для надання медичної допомоги пацієнтам з
підозрою чи хворим на коронавірусну інфекцію COVID-19 КНП «Вижницька
РЛ», з медичним персоналом проводяться роз’яснювальні роботи та збір заяв
на перехід на робоче місце в інфекційний госпіталь.
Закуплено 3 інфузомата (41 467,10), 5 пульсоксиметрів (4 995,25 грн), ,
оголошено тендерні закупівлі та визначено переможця на придбання
біохімічного автоматичного аналізатора – орієнтовна вартість якого 380,0 тис.
грн., придбано аналізатор для імуноферментного аналізу з метою визначення
наявності антитіл до коронавірусної інфекції 36,8 тис. грн , придбано
газоаналізатор крові з можливістю визначення електролітів крові, глюкози та
лактату (270,0 тис грн.). Укладено договір та очікується поставка
дефібрилятора на загальну суму 174,8 тис. грн.
На даний час забезпечено роботу терапевтичного та педіатричного
відділень до роботи в нових умовах, згідно вимог інфекційного контролю.
На виконання Доручення прем’єр-міністра України щодо забезпечення
80% ліжок централізованим постанням кисню проведено консультації з
відповідними організаціями, а саме з ВТП «Медтехніка Моршин»
розробляється проектно-кошторисна документація на проведення 40 точок
доступу кисню, орієнтовно початок робіт з 20.10.2020 року.
Головний лікар
КНП «Вижницька районна лікарня»

Федір Митринюк

Потреба КНП «Вижницька районна лікарня»
На даний час у зв’язку з тим, що заклад під час підписання договору з
Національною службою здоров’я України взяв зобов’язання щодо придбання
необхідного медичного обладнання, має потребу в придбанні лампи для
фототерапії новонароджених, столика для новонароджених з підігрівом,
дитячий пульсоксиметр. Також нагальним є проведення кисневої лінії в
операційний зал пологового відділення, та забезпечення 80% ліжок
терапевтичного профілю киснем (орієнтовна вартість робіт 150,0 тис. грн).
Також необхідна більша кількість кисневих концентраторів (5 од),
пульсоксиметрів (5 од), хірургічний відсмоктувач, апарату для ультразвукової
діагностики, З метою удосконалення надання хірургічної допомоги хворим,
скорочення термінів перебування хворих в стаціонарі після проведених
оперативних втручань необхідне придбання лапароскопічної стійки. Також
вкрай необхідним є придбання санітарного автотранспорту (реанімобіля) з
метою забезпечення транспортування хворих до обласних закладів охорони
здоров’я.

