Комунальне некомерційне підприємство
«Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 »
Краматорської міської ради

НАКАЗ
від 03.04.2020 р

м. Краматорськ

№ 76
Про оптимізацію заходів щодо
недопущення занесення та поширення
СOVID-19 та організацію надання
медичної допомоги хворим на
коронавірусну хворобу ( СOVID-19)
на території обслуговування
КНП»ЦПМСД №1»КМР
Відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб»,
Постанови КМУ від 11.03.2020 року №211 із змінами, керуючись наказом МОЗ України від
28.03.2020 №722 «Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу
( СOVID-19)», наказу МОЗ України від 03.08.2000 року №189 «Про затвердження Регламенту
подання інформації в функціональній підсистемі Міністерства охорони здоров'я України в
межах Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій»,
спільного наказу ДОЗ ДОДА та ДУ ДОЛЦ МОЗ України в Донецькій області №196/98 від
28.03.2020 року « про організацію заходів щодо запобігання поширення на території
Донецької області випадків СOVID-19», наказу ДОЗ ДОДА № 185 від 20.03.2020 року «Про
створення вузлу інформаційно-аналітичної обробки інформації про виникнення (загрозу
виникнення) надзвичайних ситуацій на базі комунального некомерційного підприємства
«Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» з метою оптимізації
заходів щодо недопущення поширення випадків захворювань спричинених новим
коронавірусом,

НАКАЗУЮ:
1.Заступнику головного лікаря з медичного обслуговування Воробйовій Н.Ю.,
заступнику головного лікаря з охорони дитинства Чибісовій О.А., заступнику головного
лікаря з ЕТН Поляковій Н.С., заступнику головного лікаря з ТП Калугіну П.М., головній
медичній сестрі Бондаренко Т.М., завідувачам амбулаторії №1 Вихлиніній І.О., №2 Аксенчук
Т.Ю., №3 Ольховському С.О., №4 Яровій В.В., №5 Прудивусу А.М., №6 Чумак О.О., №7
Полозюку І.В., №8. Пархоменко О.П. забезпечити:
1.1. Впровадження та виконання наказу МОЗ України від 28.03.2020 №772
«Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу ( СOVID-19)»
(далі наказ МОЗУ від 28.03.2020 №722).
2.Затвердити:
2.1.План заходів КНП «ЦПМСД №1» КМР, спрямованих на попередження, локалізацію
та ліквідацію випадків захворювань, спричинених новим коронавірусом, та
організації
надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу ( СOVID-19) у відповідності
до стандартів медичної допомоги, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я
України від 28.03.2020 №722», (далі – План) (Додаток 1).
2.2.Клінічний маршрут пацієнта, який відповідає визначенню випадку СOVID-19
(додаток 2),
2.3.Клінічний маршрут пацієнта, який відповідає визначенню випадку СOVID-19 для
вагітних (Додаток 3)
2.4. Клінічний маршрут дитини, який відповідає визначенню випадку СOVID-19 та
хворої на СOVID-19.(Додаток 4)

2.5. Стандартну операційну СОП) в КНП «ЦПМСД№1» Краматорської міської ради
«Організація лабораторного обстеження хворих з підозрою на коронавірусну інфекцію
COVID-19»( Додаток 10)
3. Відповідальними за координацію роботи при виявленні особи, яка відповідає
визначенню випадку СOVID-19 призначити заступника головного лікаря з медичного
обслуговування Воробйову Н.Ю., заступника головного лікаря з охорони дитинства Чибісову
О.А., головну медичну сестру Бондаренко Т.М.
4. Заступнику головного лікаря з медичного обслуговування Воробйовій Н.Ю.,
заступнику головного лікаря з охорони дитинства Чибісовій О.А., головній медичній сестрі
Бондаренко Т.М. забезпечити :
4.1. готовність підпорядкованого закладу охорони здоров’я для надання медичної
допомоги особам, які відповідають визначенню випадку СOVID-19 , підтримуючи необхідний
запас засобів медичного призначення, захисного одягу, захисту органів дихання,
профілактичних препаратів, дезінфекційних засобів тощо;
Термін: протягом епідемічного сезону
5.Завідувачам амбулаторій: №1 Вихлиніній І.О., №2 Аксенчук Т.Ю., №3 Ольховському
С.О., №4 Яровій В.В., №5 Прудивусу А.М., №6 Чумак О.О., №7 Полозюку І.В., №8.
Пархоменко О.П забезпечити:
5.1. виконання в структурних підрозділах Плану заходів спрямованих на попередження,
локалізацію та ліквідацію випадків захворювань, спричинених новим коронавірусом , та
організації надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу ( СOVID-19) в КНП
«ЦПМСД №1» КМР, затвердженого п.п 2.1 цього наказу;
5.2 своєчасне інформування Територіального вузла інформаційно-аналітичної системи
з питань надзвичайних ситуацій МОЗ України (КНП « Обласний центр екстреної медичної
допомоги та медицині катастроф» ) про лабораторно підтверджений діагноз СOVID-19 згідно
з вимогами наказу МОЗ України від 03.08.2000 року №189 «Про затвердження Регламенту
подання інформації в функціональній підсистемі Міністерства охорони здоров'я України в
межах Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій» за
телефонами диспетчер -066 191 36 02, директор Кияшко Ігор Анатолійович -066 921 51 84,
заступник директора Пашина Світлана Василівна – 050 743 33 25 та оригінал повідомлення за
формою 155/о не пізніше наступного дня. ( ф.155/0 – додаток 12, інструкція – додаток №13 )
5.3. виконання заходів з профілактики інфекцій та інфекційного контролю:
раннє виявлення гострої респіраторної інфекції, яка може бути пов'язана з SARS-CoV2, доступ до проведення оперативного лабораторного тестування з метою виявлення
етіологічного агенту;
дотримання стандартів та процедур з врахуванням принципів інфекційного контролю
щодо всіх аспектів надання медичної допомоги - з акцентом на впровадження епіднагляду за
гострою респіраторною інфекцією, яка може бути пов'язана з SARS-CoV-2 та врахуванням
факту важливості надання безпечної медичної допомоги;
облаштування окремо виділених зон очікування для симптоматичних пацієнтів;
дотримання просторового розмежування, мінімум один метр між пацієнтом з підозрою
на COVID-19 та іншими людьми;
виділення додаткових кабінетів для прийому хворих (за необхідності);
5.4. систематичне навчання медичного персоналу з
питань профілактики та
інфекційного контролю під час надання медичної допомоги особам, які відповідають
визначенню випадку СOVID-19;
5.5. моніторинг фахової відповідності медичного працівника з наданням необхідних
механізмів для професійного вдосконалення;
5.6. планові огляди вдома дітей першого року життя, дітей, які проживають в сім’яї, які
опинились в складних життєвих обставинах.
5.7. контроль за організацію стаціонарів вдома з постійним лікарським наглядом у
випадку неможливості та відмови від госпіталізації хворих;

5.8. реєстрацію контактних працівників Центру з хворими на СOVID-19 та запис
даного моніторингу в журнал , згідно додатку №11.
Термін: протягом епідемічного сезону
6. Заступнику головного лікаря з клієнтського сервісу та інформаційної політики Кара
О.І., забезпечити:
6.1. Проведення санітарно-освітньої роботи з населенням щодо симптомів
захворювання та про необхідність сповіщення медичних працівників про них;
6.2. Забезпечити належну комунікацію із засобами масової інформації щодо
висвітлення питань профілактики та поширення серед населення інформаційних матеріалів,
пам’яток про епідемічну ситуацію та заходи запобігання захворювань спричинених новим
коронавірусом.
6.3. Навчання осіб, що надають послуги з догляду за пацієнтами в домашніх умовах
згідно Рекомендацій, затверджених наказом МОЗ України від 28.03.2020 №722, додаток 8 до
Стандартів медичної допомоги
6.4. Наявність наглядної iнформацiї для пацiєнтiв щодо профiлактики ГРI (стенди,
брошури, листiвки, плакати, показ вiдеоматерiалiв з профiлактики), в тому числi, щодо
обов'язкового носiння маски при наявності проявiв ГРI (чхання, кашель, нежить).
7. Головній сестрі медичній Бондаренко Т.М., старшим медичним сестрам амбулаторії
№1 Голдай О.О, амбулаторії №2 Уваровій Н.Л., амбулаторії №3 Болотовій М.В, амбулаторії
№4 Лебеденко Т.П., амбулаторії №5Хазовій Н.Н, №6 Мшанецькій Т.І., амбулаторії №7 Чорній
О.В., амбулаторії №8 Гуляєвій Н.О. організувати проведення відповідного навчання
медичного персоналу та водіїв, які приймають участь у транспортуванні зразків біологічного
матеріалу від пацієнтів з підозрою на СOVID-19, щодо безпеки поводженням зі зразками та
процедур знезараження розливу інфікованих зразків.
Протоколи навчання надати в термін до 10.04.2020
8. Заступнику головного лікаря з технічних питань Калугіну П.М. забезпечити:
8.1 контроль за базовою інфраструктурою закладу, в т .ч. належної вентиляції у всіх
приміщеннях;
8.2 готовність автотранспорту до роботи в режимі надзвичайної ситуації;
8.3 запас паливно-мастильних матеріалів для автотранспорту;
8.4 з метою захисту водіїв від інфекційного зараження спиртовмісними антисептиками
для обробки рук, засобами індивідуального захисту ( комбінезони, маски, рукавички),
миючими та дезинфікуючими засобами для обробки салону автомобілів, захисними
водонепроникними чохлами сидіння автомобілів.
Термін: протягом епідемічного сезону
9. Вважати такими, що втратили чинність:
9.1 наказ КНП «ЦПМСД №1»КМР від 11.02.2020 №59 «Про заходи щодо недопущення
поширення випадків захворювань, спричинених новим коронавірусом, виявленим у місті
Ухань (провінція Хубей, Китай)»
9.2 наказ КНП «ЦПМСД №1»КМР №60 від 02.03.2020 «Про заходи щодо впровадження
стандартів медичної допомоги при коронавірусній хворобі 2019 (СOVID-19)
9.3 наказ КНП «ЦПМСД №1»КМР №72 від 13.03.2020 «Про оптимізацію заходів щодо
недопущення занесення та поширенню СOVID-19».
10.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

В.о. головного лікаря

Н.Ю. Воробйова

Додаток 1 до наказу по
КНП «ЦПМСД №1»КМР
від 03.04.2020р 3 76

N
з/п
I
1.
1.1.

План
заходів спрямованих на попередження,
локалізацію та ліквідацію випадків захворювань, спричинених новим коронавірусом, ,
та організації надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу ( СOVID-19)
КНП «ЦПМСД №1» КМР
Заходи
Відповідальні виконавці

Заходи з профілактики інфекцій та інфекційного контролю під час надання медичної допомоги пацієнту, який підлягає визначенню
випадку COVID-19
Раннє виявлення та контроль за джерелом інфекції
Впровадити клінічне сортування пацієнтів в амбулаторіях:
Завідувачі
постійно
 медичні працівники повинні мати високий рівень перестороги щодо виявлення ознак інфікування у пацієнтів
амбулаторій



2.
2.1.

2.2.

3.
3.1.

Термін виконання

Запровадити ведення скринінгових анкет (додаток 5) та розмістити інформаційні матеріали для інформування
пацієнтів щодо симптомів захворювання та про необхідність сповіщення медичних працівників про них.
сприяти просуванню та дотриманню респіраторної гігієни та етикету кашлю, як важливих запобіжних заходів.
пацієнтів з підозрою на COVID-19 розміщати в ізольованій зоні, окремо від інших пацієнтів, та негайно
застосовувати додаткові запобіжні заходи з інфекційного контролю (крапельні та контактні заходи безпеки).

Застосування стандартних заходів безпеки для всіх пацієнтів
Заходи з респіраторної гігієни та етикету кашлю:
 надягання медичної маски за підозри на COVID-19 тим, хто не має протипоказань;
 нагадування щодо необхідності прикривати ніс і рот під час кашлю або чхання серветкою або зігнутим ліктем при
перебуванні в оточенні інших людей;
 дотримання гігієни рук після контакту з виділеннями з дихальних шляхів
 запобігання травмуванню голкою або гострими предметами
Дотримання процедури очищення та дезінфекції. Ретельне очищення поверхонь водою та миючими засобами, застосування
дезінфікуючих засобів, які зазвичай використовуються на рівні медичних закладів Здійснення управління медичними
відходами відповідно до стандартних процедур (алгоритмів, протоколів)

Головна
медична
сестра, старші
медичні сестри
амбулаторій

постійно

Головна медична
сестра,
старші
медичні сестри
амбулаторій

постійно

Впровадження заходів, що направленні на запобігання передачі
Заходи з попередження інфікування крапельним та контактним шляхом:
 використовувати засоби індивідуального захисту (додаток 8);
 використовувати індивідуальне спеціальне обладнання (наприклад, стетоскопи, манжети артеріального тиску та
термометри) або якщо передбачається використовувати таке медичне обладнання для декількох пацієнтів, перед
кожним застосуванням необхідно провести очистку та дезінфекцію;
 утримуватися від торкання очей, носа чи рота потенційно забрудненими руками;
 уникати переміщення та транспортування пацієнтів із кімнати чи зони без медичних показань;
 Якщо виникає потреба у транспортуванні пацієнта, слід одягти медичну маску на пацієнта та використовувати
заздалегідь визначені транспортні маршрути з метою зниження ризиків інфікування персоналу, інших пацієнтів та
відвідувачів;
 переконатися, що медичні працівники, які здійснюють транспортування пацієнтів, одягнули відповідні ЗІЗ та суворо

Завідувачі
постійно
амбулаторій
Старші
медичні
сестри
Лікарі ЗП-СЛ,
лікарі
педіатри,
лікарі
терапевти

дотримуються гігієни рук;
до прибуття пацієнта, слід сповістити приймаючий медичний пункт щодо необхідності вжиття необхідних заходів
безпеки якомога швидше;
 здійснювати регулярну очистку та дезінфекцію поверхонь, що контактують з пацієнтом;
 обмежити кількість контактів медичних працівників, членів сім’ї та відвідувачів з пацієнтом з підозрою на COVID19;
Збір та обробка лабораторних зразків від пацієнтів із підозрою на COVID-19( у разі лікування пацієнта дома)
 Усі зразки, відібрані для проведення лабораторних досліджень, розглядати як потенційно біологічно небезпечні,
 медичні працівники, які збирають або транспортують клінічні зразки, повинні суворо дотримуватися стандартних
заходів безпеки, з метою мінімізації можливості інфікування.
 медичні працівники, які відбирають зразки, повинні використовувати відповідні ЗІЗ (захист для очей, медична маска,
халат з довгими рукавами, рукавички).
 проведення відповідного навчання персоналу, який транспортує зразки, щодо безпеки поводженням зі зразками та
процедур знезараження розливу інфікованих зразків.
 Зразки упаковують в три шари пакувального матеріалу, що відповідає вимогам до пакування для інфекційних
субстанцій, для захисту від ушкоджень під час транспортування та забезпечення безпеки персоналу, який відповідає
за транспортування та одержання/розпакування зразків. Перший шар з трьохшарової системи пакування є кріосудина
для зразка, другий шар – контейнер, що не пропускає рідину (це може бути пакет із застібкою або контейнер із
пластика) і третій шар – тверде зовнішнє пакування(сумка-холодильник). Між кріосудинами та другим
водонепроникненим шаром має розміщуватися абсорбуючий матеріал, достатній для того, щоб абсорбувати весь
об’єм зразків.
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Організація протиепідемічних заходів та медичної допомоги в осередку інфікування SARS-CoV-2
Реєстрація випадку в формі первинної облікової документації № 060/о
«Журнал обліку інфекційних захворювань» та інформування згідно
форми первинної медичної документації № 058/0
«Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на
щеплення», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 січня 2006 року №1 до Краматорської міської
філії Державної установи «Донецький обласний лабораторний центр МОЗ України» терміново засобом телефонного зв’язку в
строк до 2-х годин з моменту встановлення випадка COVID-19 та оригінал повідомлення або сканкопію документа – не
пізніше 2 годин.
При виявлені особи, яка відповідає визначенню випадку COVID-19, негайно інформувати завідувача амбулаторії,
адміністрацію закладу, відділу охорони здоров’я Краматорської міської ради (Мельник В.П 099-627-43-53 або Кулакова І.А ,
0664154207) та Краматорської міської філії Державної установи «Донецький обласний лабораторний центр МОЗ України»
(Пономаренко М.Ю. 099-981-60-90);

Лікар, який негайно
виявив особу,
що відповідає
випадку
COVID-19

Негайна ізоляція особи, що відповідає випадку 2019-nCoV, з подальшим скеруванням до лікувального закладу,
визначеного госпітальною базою З метою негайної евакуації (транспортування) особи, що відповідає випадку 2019-nCoV,
зателефонувати відповідальним особам КНП «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»
Донецької області Пашиній Світлані Василівні (0507433325) та направити в заклади охорони здоров’я для госпіталізації I, II,
III черги реагування в залежності від рівня захворюваності ( 1 черга -КНП «Інфекційна лікарня м.Костянтинівка» Шейченко
Надії Василівні (0501857580)
У разі госпіталізації єдиного годувальника дитини або обох його батьків до стаціонару з приводу захворювання на
COVID-19, вирішити питання разом із ССД Краматорської міської ради (тел. 5-94-40, моб.050-67-64-770 Давидов Олег
Володимирович або 066-026-09-77 Чибор Наталія Дмитрівна ) щодо госпіталізації в боксові палати КНП «Міська
інфекційна лікарня м. Мирноград» із заповненням «Повідомлення про дитину, яка залишилась без батьківського
піклування» ( Додаток 7) згідно постанові КМУ від 24 вересня 2008 №866 «Питання діяльності органів опіки та
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піклування, пов’язаної із захистом прав дитини». Якщо дитина є контактною із хворими на COVID-19, строк її ізоляції
становить два тижні. У разі захворювання дитини на COVID-19, строк госпіталізації подовжується до повного її
одужання.
Розслідування контактів та подальший контроль осіб, які мали контакт з хворими на COVID-19:
Визначення контактної особи:
Контактний/а - це особа, яка відповідає будь-якому з наступних критеріїв:
 безпосереднє надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19, робота з медичними працівниками, зараженими
SARS-CoV-2, відвідування пацієнтів або перебування в одному приміщенні з пацієнтом з COVID-19;
 спільна робота або навчання в безпосередній близькості (менше 2 метри) з пацієнтом з COVID-19;

поїздка разом із пацієнтом з COVID-19 в будь-якому транспорті;
 проживання в одному домогосподарстві з хворим на COVID-19 протягом 14 днів після виникнення симптомів у
пацієнта.
Моніторинг контактних осіб хворого на COVID-19
 спостереження протягом 14 днів від останнього незахищеного контакту
 рекомендувати обмеження подорожей та пересування.

Моніторинг може здійснюватися через побутові чи он-лайн візити або телефоном, щоб перевірити наявність
симптомів.
 Будь-яка контактна особа, яка захворіла і відповідає визначенню випадка COVID19, стає підозрюваною на
наявність SARS-CoV-2 і повинна бути перевірена.
 Встановлення всіх контактних осіб будь-яких нещодавно виявлених ймовірних або підтверджених випадків
COVID-19 та забезпечити моніторинг стану здоров’я.

5.

Раціональне використання засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) при захворюванні на COVID-19

5.1.

Профілактичні заходи при поширенні SARS-CoV-2:
 часта обробка рук: спиртовмісним антисептиком, якщо руки візуально не забруднені або з милом і водою, якщо руки
брудні;

уникання торкання очей, носа та рота;
 респіраторна гігієна та етикету кашлю: кашель або чхання в зігнутий лікоть або хустинку з її утилізацією в
подальшому;
 носіння медичної маски, якщо наявні респіраторні симптоми і виконання гігієни рук після зняття та утилізації маски;
 використання усіма медичними працівниками, які перебувають в зоні пацієнта та/або контактують зі слизом з
дихальних шляхів – наприклад, мокрота, БАЛ, матеріал відібраний зі слизових носа, засобів індивідуального захисту
(додаток 8). Зоною пацієнта є зона в радіусі одного метру навколо пацієнта.
Оптимізація доступності ЗІЗ в умовах глобального дефіциту (додаток 8):
1) розглянути можливість консультування за допомогою відеозасобів інтернету для оцінки підозрілих COVID-19, таким чином
мінімізуючи потребу у візитах до медичних закладів для оцінки стану пацієнтів; використання фізичних бар'єрів для
зменшення ризику інфікування і передавання SARS-CoV-2 (наприклад, скляних або пластикових вікон) в реєстратурі
амбулаторій.
2) забезпечення раціонального та доцільного використання ЗІЗ: медичний персонал, що бере участь у прямому догляді за
пацієнтами, повинен використовувати наступні ЗІЗ: ізоляційний халат, рукавички, медична (хірургічна) маска і захист очей
(захисні окуляри або щиток); особи з респіраторними симптомами або ті, хто доглядає за пацієнтами з COVID-19 або підозрою
на неї вдома, повинні використовувати медичні маски; для осіб без респіраторних симптомів, носіння маски чи респіратору
будь якого типу не рекомендується.
Моніторинг стану здоров‘я медичних працівників, які безпосередньо надають медичну допомогу пацієнтам, інфікованим
SARS-CoV-2, контактують з біологічними зразками та матеріалами пацієнтів, інфікованих SARS-CoV-2, включає
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вимірювання температури, оцінку скарг та обстеження, серологічне та лабораторне тестування ( при необхідності та при
наявності). В разі появи у контактного медичного працівника клінічних проявів респіраторного захворювання до нього мають
бути вжиті всі відповідні заходи як до особи, яка відповідає визначенню випадку COVID-19.
З метою реєстрації контактних працівників і запису даних моніторингу в закладі охорони здоров’я слід завести журнал
довільної форми із зазначенням мінімум наступного:
1) дата(и) контактів;
2) прізвище, ім’я, по-батькові;
3) адреса проживання;
4) контактний номер телефону;
5) дані моніторингу по дням (температура, наявність скарг)

III.

3.1.

останнього
контакту

Амбулаторно-поліклінічна допомога пацієнтам COVID -19
Пацієнтам з підозрою на COVID-19, з легкою формою захворювання (невисока гарячка до 38о С, кашель, нездужання, ринорея, біль у горлі без будь-яких
серйозних симптомів (таких як ядуха або утруднене дихання, посилене дихання, наявність мокротиння або 8 кровохаркання), шлунково-кишкові симптоми (такі
як нудота, блювання та/або діарея) і без змін психічного стану (тобто без сплутаності свідомості, млявості)., включаючи ситуації, коли стаціонарна допомога
недоступна, або у випадку інформованої відмови від госпіталізації можуть знадобитися амбулаторні умови для надання медичної допомоги. Пацієнтів із легкою
формою захворювання та без серйозних хронічних захворювань можна лікувати в домашніх умовах. Така допомога в домашніх умовах застосовується і до
одужуючих пацієнтів, які вже не потребують госпіталізації .
1. Заборонено надавати медичну допомогу та проводити догляд в
амбулаторно-поліклінічних умовах пацієнтам, які знаходяться в групі ризику
щодо розвитку ускладнень:
1) тяжкі хронічні захворювання легень і серцево-судинної системи;
2) ниркова недостатність;
3) імуносупресивні стани (первинний і вторинний імунодефіцити);
4) тяжкі алергічні захворювання або стани;
5) аутоімунні захворювання;
а також з симптомами, що характеризують середньо-тяжкий і тяжкий
перебіг, як от:
1) ядуха;
2) утруднене дихання;
3) збільшення частоти дихальних рухів більше фізіологічної норми;
4) кровохаркання;
5) шлунково-кишкові симптоми (нудота, блювання, діарея);
6) зміни психічного стану (сплутаність свідомості, загальмованість).
Рішення стосовно медичної допомоги в амбулаторно-поліклінічних умовах приймає лікар з надання первинної медичної допомоги після клінічної оцінки
стану пацієнта та оцінки безпеки домашнього середовища пацієнта, шляхом проведення опитування.
Ускладнення з боку дихальної системи при COVID-19 зазвичай розвиваються на другому тижні хвороби, тому хворих необхідно активно
спостерігати, повторний огляд (включно з фізикальним) рекомендовано проводити в цей термін.
Якщо пацієнт звернувся до надавача первинної медичної допомоги засобами дистанційного зв’язку: лікар з надання первинної медичної допомоги проводить
оцінку стану пацієнта відповідно до класифікації за ступенем тяжкості перебігу захворювання;
 якщо пацієнт має легкі симптоми перебігу захворювання – лікар надає рекомендації щодо самоізоляції, лікування у разі погіршення стану;
 якщо у пацієнта важкий перебіг захворювання – лікар з надання первинної медичної допомоги надає рекомендацію виклику екстреної медичної допомоги
за номером 103
ЗП-СЛ, При виявленні
Негайно інформувати завідувача амбулаторії, адміністрацію закладу, відділу охорони здоров’я Краматорської міської ради Лікарі
педіатри,
(Мельник В.П 099-627-43-53 .Кулакова І А, 0664154207) та Краматорської міської філії Державної установи «Донецький лікарі
випадку
лікарі терапевти
обласний лабораторний центр МОЗ України» (ПономаренкоМ.Ю.,0999816090) про виявлений випадок.
Завідувачі

амбулаторій

3.2.

3.3

3.4.

Обґрунтування рішення про лікування амбулаторно вносити в форму первинної облікової документації № 025/о «Медична
карта амбулаторного хворого №___», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року
№ 110, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 669/20982560

Лікарі ЗП-СЛ,
лікарі
терапевти
Здійснення контролю поточного стану пацієнта і контактних осіб. Вибір методу контролю обирається індивідуально Лікарі ЗП-СЛ,
(наприклад, щоденні відвідування, опитування по телефону згідно додатку 14 ). Дані
лікарі
моніторингу обов’язково вносити в Медичну карту амбулаторного хворого щоденно.
терапевти
Негайна реалізація заходів з профілактики інфекцій, лікування та інфекційного контролю (ПІІК)
Лікарі ЗП-СЛ,
1.Надати та одягнути на пацієнта з підозрою на захворювання медичну маску
лікарі
2.Забезпечити негайну ізоляцію хворого.
педіатри,
3.Здійснити транспортування особи за місцем проживання медичним транспортом.(у разі лікування дома)
лікарі
4. Здійснити відбір зразків матеріалів від особи, яка відповідає визначенню випадку COVID-19 (додаток 10), та доставку
терапевти
відібраних зразків до Краматорської міської філії ДУ «Донецький обласний лабораторний центр МОЗ України» для подальшої
доставки до лабораторії КНП « Донецький обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом»із обов’язковим заповненням Завідувачі
амбулаторій
«Направлення на лабораторне тестування особи, яка відповідає визначенню випадку COVID-19» (додаток 6)
5. Організувати «стаціонар вдома» з щоденним медичним спостереженням, за необхідності організувати проведення
консиліуму з залученням лікарів спеціалістів. Вибір методу контролю обирати індивідуально (наприклад, щоденні
відвідування, опитування по телефону).
6. Інформувати пацієнтів та спільно проживаючі осіб щодо:
1) необхідності дотримання особистої гігієни;
2) основних заходів з профілактики інфікування;
3) безпечних підходів до проведення догляду;
4)обмежень побутових контактів;
5) методів зв’язку із медичним персоналом (наприклад, зазначити номер телефону за яким слід телефонувати у разі погіршення
стану);
6) способів транспортування пацієнта до амбулаторно-поліклінічного закладу в разі необхідності (наприклад, визначити час і
вхід до закладу).
7. Медичним працівникам, які надаватимуть медичну допомогу в домашніх умовах, членам домогосподарств використовувати
ЗІЗ відповідно до додатку 8.
8. Встановити медичне спостереження за контактними особами терміном 14 календарних днів.
9. За появи симптомів у контактної особи медичні працівники здійснюють комплекс заходів, спрямованих на обмеження
подальшого поширення хвороби (додаток 9)

IV

Показання для обов’язкової госпіталізації

Головна
медична
сестра

При
виявленні
випадку
При
виявленні
випадку
При
виявленні
випадку

4.1

Госпіталізація за клінічними критеріями показана хворим з підозрою/підтвердженим COVID-19 при:
 стані середньої тяжкості і тяжкому – ознаки пневмонії та/або дихальної
недостатності (збільшення частоти дихальних рухів вище фізіологічної норми,
кровохаркання, показник SpO2 при вимірюванні пульсоксиметром ≤ 93%) при
наявності рентгенологічно підтвердженої пневмонії;
 наявність клініко-інструментальних даних гострого респіраторного дистрес-синдрому (ГРДС);
 наявність клініко-лабораторних даних сепсису та/або септичного шоку(синдрому системної запальної відповіді);
 наявність клініко-лабораторних даних органної/системної недостатності окрім дихально]
 пацієнти, незалежно від тяжкості стану, які відносяться до групи ризику розвитку ускладнень: тяжкий перебіг
артеріальної гіпертензії, декомпенсований цукровий діабет, імуносупресивні стани, тяжка хронічна патологія
дихальної та серцево-судинної систем, ниркова недостатність, аутоімунні захворювання, тяжкі алергічні хвороби,
цереброваскулярні захворювання в стадії декомпенсації), онкологічні захворювання;
пацієнти незалежно від тяжкості стану, в яких відзначається підвищення температури вище 38 °С, що
погано піддається корекції (тимчасове, не більше ніж на 1-1,5 години зниження на тлі прийому
жарознижуючих препаратів з наступним її підвищенням).

V

Порядок щодо самоізоляції

5.1

Категорія осіб , що потребують самоізоляції:
 Особи , які мали контакт з хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV2, або хворіють на зазначену хворобу та не потребують госпіталізації, є особами, що потребують самоізоляції.
 Особи, що відвідували країни/регіони із місцевою передачею вірусу в громаді (крім водіїв та обслуговуючого
персоналу вантажних транспортних засобів, членів екіпажів повітряних і морських, річкових суден, членів поїзних і
локомотивних бригад, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті з особою, хворою на гостру респіраторну
хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2), вважаються такими, що мали контакт з хворим на
зазначену хворобу, і підлягають обов’язковій обсервації (ізоляції) протягом 14 днів після перетину державного
кордону.
Особи, які потребують самоізоляції, зобов’язані утримуватися від контакту з іншими особами, крім тих, з якими спільно
проживають, відвідування громадських місць. Дозволяється відвідування у невідкладних випадках місць торгівлі продуктами
харчування, засобами гігієни, лікарськими засобами, виробами медичного призначення та закладів охорони здоров’я за умови
використання засобів індивідуального захисту та дотримання відстані не менш як 1,5 метра
Лікуючий лікар організовує:
 медичне спостереження осіб, що знаходяться на самоізоляції протягом 14 діб, вибір методу контролю обирається
індивідуально (наприклад, щоденні відвідування, опитування по телефону). Дані моніторингу вносяться в Googl –
форму щоденно . У разі опитування по телефону, використовувати опитувальник згідно додатку 14.
 контроль за дотриманням зобов’язань осіб, що знаходяться на самоізоляції.
 взаємодію з органами Національної поліції для вжиття заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю
фізичних осіб і публічній безпеці у разі порушення особами зобов’язань в період самоізоляції.

5.2

5.3

Лікарі ЗП-СЛ, При
лікарі
виявленні
педіатри,
випадку
лікарі
терапевти
Завідувачі
амбулаторій

Додаток 2 до наказу по
КНП «ЦПМСД №1»КМР
від 03.04.2020р № 76

Клінічний маршрут
пацієнта, який відповідає визначенню випадку COVID-19
КНП «ЦПМСД №1»КМР

Звернення пацієнтів з ознаками гострої респіраторної інфекції
Збір епідеміологічного анамнезу
Огляд лікарем, термометрія, пульсоксиметрія
Визначення випадку
Пацієнт з гострим респіраторним захворюванням, незалежно від необхідності госпіталізації, та який за 14
днів до появи симптомів відповідає принаймні одному з наступних епідемічних критеріїв:
 мав тісний контакт з підтвердженим або ймовірним випадком COVID-19;
 відвідував або проживав у країні/регіоні із місцевою передачею вірусу в громаді* відповідно до
ситуаційних звітів ВООЗ ( Ми розглядаєм тих хто відвідував міста в Україні, де зафіксовано
захворювання, як ймовірний випадок? )
АБО пацієнт з тяжким гострим респіраторним захворюванням (t ≥ ˚С та хоча б один з наступних
симптомів: кашель або утруднене дихання), а ТАКОЖ необхідність госпіталізації та відсутність інших
причин, які повністю пояснюють клінічну картину

«+»

У разі не визначення
випадку, пов’язаного з
COVID-19 проведення
лікування вдома або у
інфекційному
стаціонарі за показами
Оцінка безпеки
домашнього
середовища, організація
стаціонару вдома

Лікування відповідно
до стандартів медичної
допомоги СOVID-19

У разі легкого перебігу хвороби (t
нижче 38˚С, кашель, тощо

Реєстрація випадку за формою
первинної медичної документації №
058/0 «Екстрене повідомлення про
інфекційне захворювання, харчове,
гостре професійне отруєння, незвичайну
реакцію на щеплення», затвердженої
наказом Міністерства охорони здоров’я
України від 10 січня 2006 року №1 до
Краматорської міської філії Державної
установи «Донецький обласний
лабораторний центр МОЗ України»
терміново засобом телефонного зв’язку,
та оригінал повідомлення – не пізніше 2
годин.

У разі середньо важкого або
важкого перебігу захворювання
(t > 38˚С, нежить, лихоманка,
кашель, симптоми інтоксикації,
явища дихальної недостатності
тощо
Виклик бригади
швидкої медичної
допомоги
зателефонувати
відповідальній особі
КНП «Обласний
центр екстреної
медичної допомоги
та медицини
катастроф»
Донецької області
Пашиній Світлані
Василівні
(0507433325)

Виклик «мобільної бригади» Центру для відбору матеріалу з оформленням
Направлення на лабораторне тестування особи, та транспортування
матеріалу до Краматорської міської філії ДУ «ДОЛЦ МОЗУ»
У разі перебігу захворювання без ускладнень амбулаторне спостереження з
щоденним телефонним моніторингом до одужання (не менше 14 діб), з обов’язковим
повторним оглядом (включно з фізикальним) на другому тижні хвороби
У випадку лабораторного підтвердження захворювання СOVID-19 своєчасне інформування КНП
«Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицині катастроф» за телефонами диспетчер -066
191 36 02, директор Кияшко Ігор Анатолійович -066 921 51 84, заступник директора Пашина Світлана
Василівна – 050 743 33 25 та оригінал повідомлення за формою 155/о не пізніше наступного дня

Медичне спостереження за контактними особами

У разі відмови
від
госпіталізації –
повідомлення
до
Краматорського
відділу поліції
ГУНП в
Донецькій

області

Госпіталізація до
відповідного
лікувального закладу
(І, ІІ та ІІІ черги)

Додаток 3 до наказу по
КНП «ЦПМСД №1»КМР
від 03.04.2020р № 76

Клінічний маршрут
пацієнта, який відповідає визначенню випадку COVID-19
для вагітних та породіль в КНП «ЦПМСД №1» КМР

Звернення вагітної
з ознаками гострої
респіраторної
інфекції

Збір
епідеміологічног
о анамнезу

Амбулаторне
спостереження з щоденним
телефонним моніторингом
за станом вагітної

Госпіталізація до
інфекційного відділення
КНП «Міська лікарня № 1»
м. Краматорськ,

Тестування
швидкими
тестами (при
наявності)

Негативний
результат на
COVID-19 або
позитивний на
грип

ПП

Легкий перебіг

Підтвердження діагнозу
COVID-19

Середній та
тяжкий
перебіг без
акушерських
ускладнень

Термін
вагітності
до 22
тижнів

КНП «Інфекційна лікарня
м. Мирноград»

Госпіталізація до:
КНП «Обласний
перинатальний центр
м. Краматорськ»,
КНП «Перинатальний центр
м. Маріуполь

Середній та тяжкий
перебіг з
акушерськими
ускладненнями
Термін
вагітності
більше
22 тижнів

Дії відповідно
до наказу ДОЗ
ОДА від
29.11.2019 №
1016 «Про
організацію та
покращення
акушерської
допомоги в
умовах
підвищення
захворюваності
населення
області на ГРВІ
та грип в
епідсезоні
2019-2020
років»

Додаток 4 до наказу по
КНП «ЦПМСД №1»КМР
від 03.04.2020р № 76

Клінічний маршрут пацієнта - дитини,
який відповідає визначенню випадку COVID-19
КНП «ЦПМСД №1»КМР
Самозвернення дитини/ доставка ШМД з ознаками ГРВІ

Збір епідеміологічного анамнезу
Необтяжений

Обтяжений

Тестування на грип при наявності

Тестування на грип та СOVID-19
(при наявності)

Оцінка симптомів та важкості перебігу хвороби

Легкий перебіг (або не підтвердження
інфікування СOVID-19 )

Встановлення діагнозу, призначення
лікування

Лікування вдома під наглядом лікаря
загальної практики-сімейного лікаря

Перебіг хвороби середнього або
важкого ступеню

Консультація лікаряінфекціоніста(узгодити з Яковенко
Д.В. 0501817279)

Госпіталізація до
закладів І черги
реагування ( у разі
кількості хворих в
області <50
випадків)

Госпіталізація
до закладів ІI
черги
реагування ( у
разі кількості
хворих в області
>50 випадків)

Додаток 5 до наказу по
КНП «ЦПМСД №1»КМР
від 03.04.2020р № 76

СКРИНІНГОВА АНКЕТА
для пацієнтів
1. Ваше прізвище, ім’я та по-батькові, вік______________________________________
2. Чи турбує Вас (оберіть всі, що відмічались): ☐ кашель ☐ гарячка ☐ біль у горлі ☐ задишка
Інші клінічні прояви та симптоми (оберіть усі, що відмічались):
☐ озноб ☐ головний біль ☐ м’язовий біль ☐ блювання ☐ біль у животі ☐ діарея ☐інше, вкажіть
3. Чи є у Вас супутні медичні стани (вкажіть всі, що відмічались):
☐ вагітність ☐ діабет ☐ серцево-судині хвороби ☐ гіпертензія ☐ хронічне захворювання легень ☐ порушення імунітету
☐ хронічна хвороба нирок ☐ хронічна хвороба печінки ☐ інше, вкажіть ☐ жоден ☐ невідомо
4. На Вашу думку, чи потребуєте Ви госпіталізації

так, ні

5. Чи подорожували Ви за 14 днів до появи симптомів захворювання
Якщо, так, зазначте країну/регіон

так, ні

6. Чи працювали Ви в середовищі, де проходить догляд
за хворими з тяжкими гострими респіраторними інфекціями,
незалежно від місця Вашого проживання або історії поїздок

так, ні

7. Чи погіршився раптово Ваш стан, незважаючи на
відповідне лікування

так, ні

8. Чи мали Ви контакт з особою з
підтвердженим випадком зараження інфекцією
COVID-19 за 14 днів до початку хвороби

так, ні

9. Чи відвідували Ви медичний заклад у країні,
де було зареєстровано внутрішньолікарняну
передачу інфекції COVID-19 за 14 днів до
початку хвороби

так, ні

Дата

Підпис

Додаток 6 до наказу по
КНП «ЦПМСД №1»КМР
від 03.04.2020р № 76

Направлення
на лабораторне тестування особи, яка відповідає визначенню випадку СОVID-19
Інформація про установу, що передає запит на лабораторне дослідження
Назва установи (лікарні, лабораторії або іншої
установи), що направляє зразок*
Лікар
Адреса
Номер телефону
Визначення випадку
Підозрілий
Ймовірний

□

□

Інформація про пацієнта
Ім'я

Прізвище

Номер пацієнта
Адреса

Дата народження
Стать

Вік:

□ Ч □Ж □ Невідомо

Номер телефону
Інформація про зразок
Тип

□

Назо- або орофарингеальний мазок □ Бронхоальвеолярний лаваж □

Ендотрахеальний
Мокротиння

аспірат □ Назофарингельний аспірат □ Назальний змив □

□ Легенева тканина □ Сироватка крові □Цільна кров □ Сеча □ Калові маси
До всіх відібраних зразків необхідно ставитись як до потенційно інфікованих, тому Ви повинні
контактувати з лабораторією ДО надсилання зразку2. Усі зразки повинні бути надісланими у
відповідності до вимог категорії «В» настанов з транспортування зразків.
Будь ласка, зазначте, якщо зразок було забрано після смерті пацієнта
Дата забору
Час забору
Пріоритетність
Клінічні дані
Дата початку захворювання:
Чи перебував пацієнт у країнах з місцевою
передачею вірусу SАRS- СоV-2?

□
□

Так

□

Країна
Дата повернення

Ні

Чи контактував пацієнт з підтвердженим випадком?
Назва установи, лабораторії , що проводила дослідження
Результат дослідження на COVID19

□ Так □ Ні □ Невідомо
☐ Позитивний ☐Сумнівний ☐ Негативний

Дата отримання результату дослідження
Метод дослідження
Комерційна назва тест-системи для виявлення, виробник
Назва обладнання, на якому проводилось дослідження
Додаткові коментарі

☐ ПЛР ☐ Швидкий тест
(імунохроматографія) ☐ ІФА

Додаток 7 до наказу по
КНП «ЦПМСД №1»КМР
від 03.04.2020р № 76
Повідомлення
в службу у справах дітей Краматорської міської ради
про дитину, яка залишилась без батьківського піклування»

Порядковий номер повідомлення
Дата, час надання повідомлення
Хто надає повідомлення
(прізвище, ім'я, по батькові, посада,
найменування та адреса закладу )
Стислий зміст повідомлення (відомості
про дитину, місце знаходження дитини,
обставини, за яких дитина залишилась без
батьківського піклування)

Вжиті заходи
Підпис особи, яка заповнила
повідомлення та печатка закладу

Додаток 8 до наказу по
КНП «ЦПМСД №1»КМР
від 03.04.2020р № 76
Тип 313 при COVID -19
за умовами роботи, типом персоналу та виду діяльності
Умови

Цільовий персонал або Вид діяльності
пацієнт

Амбулаторно-поліклінічні відділення
Консультативні кабінети Медичний персонал
(кабінети прийому)
Медичний персонал

Пацієнти з
респіраторними
симптомами

Фізикальне обстеження Медична
маска
хворого 3 респіраторними Ізоляційний
халат
симптомами
Рукавички Захист очей
Фізикальне обстеження Відповідно
до
хворого
без стандартних
заходів
респіраторних симптомів безпеки та оцінки ризиків
Будь-яка
Медична маска, якщо у
пацієнта
відсутні
протипокази до її носіння

Консультативні кабінети Пацієнти без
Будь-яка
(кабінети прийому)
респіраторних
симптомів.
Молодший
медичний Після і між
персонал
консультаціями пацієнтів
з респіраторними
симптомами

Зони для очікування

Пацієнти з
респіраторними
симптомами

Пацієнти без
респіраторних
симптомів
Адміністративні зони

Приймальне відділення

Тип 313 або процедури

Будь-яка

Будь-яка

313 не потрібні
Медична
маска
Ізоляційний
халат
Рукавички Захист очей
(якщо наявний ризик
потрапляння органічного
матеріалу або хімікатів)
Чоботи або закрите взуття,
що піддається очищенню і
дезінфекції
Медична маска, якщо у
пацієнта
відсутні
протипокази до її носіння
Негайно
перемістити
пацієнта до ізолятора
(кімнати ізоляції) або
відокремити ділянку від
інших відвідувачів; якщо
це
неможливо,
забезпечити відстані не
менше 1 м від інших
313 не потрібні

Всі
співробітники, Адміністративні
313 не потрібні
включаючи
медичний завдання,
які
не
персонал
передбачають контакту з
пацієнтом з СОУГО-19
Медичний персонал
Попередній скринінг без
прямого контакту
Підтримувати відстань не
менше 1 м 313 не потрібні

Пацієнти з
респіраторними
симптомами

Будь-яка

Пацієнти без
респіраторних
симптомів.

Будь-яка

Для загального населення
Домашні умови
Пацієнти з
респіраторними
симптомами

Підтримувати відстань не
менше 1 м Медична маска,
якщо у пацієнта відсутні
протипокази до її носіння
313 не потрібні

Будь-яка
Підтримувати відстань не
менше 1 м Медична маска,
якщо у пацієнта відсутні
протипокази до її носіння
Медична маска

Людина, яка організовує
догляд
Вхід в кімнату пацієнта,
але
без
проведення
догляду
чи
надання
допомоги
Людина, яка організовує
Рукавички
догляд
Проведення
догляду, Медична маска
перебування
в
зоні Водонепроникний
пацієнта,
догляд
за фартух (якщо є ризик
сечовим
катетером, потрапляння
поводження 3 відходами біологічних рідин на
одягнені ЗІЗ)
пацієнта з СОУГО-19
Медичний персонал
Проведення догляду або
надання
медичної Медична
маска
допомоги пацієнту з Ізоляційний
халат
СОУГО-19 на дому
Рукавички Захист очей
Громадські
місця Особи без респіраторних Будь-яка
ЗІЗ не потрібні
(наприклад,
школи, симптомів
торгові центри, вокзали).

Додаток 9 до наказу по
КНП «ЦПМСД №1»КМР
від 03.04.2020р № 76

Дії медичного працівника за появи симптомів COVID-19 у контактної особи
1. Слід повідомити заклад охорони здоров’я, що контактна особа з симптомами COVID-19
направлена до їх закладу.
2. Під час транспортування пацієнт має перебувати у медичній масці, якщо відсутні протипокази до
її носіння.
3. Необхідно уникати громадського транспорту при переміщенні до закладу охорони здоров’я:
1) викликати карету швидкої медичної допомоги або
2) транспортувати особу на приватному транспортному засобі при цьому, якщо це можливо, відкрити
вікна транспортного засобу.
4. Пацієнту слід порадити, якщо дозволяє його/її стан, дотримуватись респіраторної гігієни і етикету
кашлю, гігієни рук; стояти або сидіти від інших на відстані один метр або більше.
5. Належної гігієни рук мають дотримуватися пацієнт, контактні особи і особи, які проводять догляд.
6. Будь-які поверхні, які під час транспортування видимо або потенційно забруднені біологічними
виділеннями або рідинами пацієнта, повинні бути очищені і дезінфіковані.

Додаток 10 до наказу по
КНП «ЦПМСД №1»КМР
від 03.04.2020р № 76

Стандартна операційна процедура ( СОП)
в КНП «ЦПМСД№1» Краматорської міської ради

Організація лабораторного обстеження хворих з підозрою
на коронавірусну інфекцію COVID-19
Назва закладу охорони здоров’я
КНП «Центр первинної
медико-санітарної допомоги
№1» КМР

Назва СОП
Організація лабораторного
обстеження хворих з підозрою на
коронавирусну інфекцію.

Кількість додатків:____0_____
Автор/ відповідальний за
впровадження організації
лабораторного обстеження
хворих з підозрою на
коронавирусну інфекцію.

№ версії СОП-2
Дата складання
СОП
02.04.2020
Дата набуття
чинності
03.04.2020

в КНП «ЦПМСД №1»КМР
Воробйова Наталя Юріївна
(зазначається ПІБ)

СОП№1

(підпис)
Дата схвалення
СОП

Головний лікар
КНП «ЦПМСД №1» КМР:

02.04.2020
Власенко Олександр
Борисович
(зазначається ПІБ)
(підпис)
Оригінал зберігається:

КНП «Центр первинної медико-санітарної
допомоги №1» Краматорської міської ради

Адреса: 84306, м. Краматорськ,
вул.Дніпровська,17 тел. 6-69-19, 0506247718
у відповідального за впровадження Порядку
організації лабораторного обстеження
хворих з підозрою на коронавірусну інфекцію COVID-19
Воробйової Наталі Юріївни
Доступ: взірець є доступним у приймальні головного лікаря КНП «ЦПМСД №1» КМР, у
відповідального за впровадження Порядку організації лабораторного обстеження хворих з підозрою
на коронавирусну інфекцію, завідувачів амбулаторій, в амбулаторіях у паперовому вигляді
До відомакерівного складу КНП «ЦПМСД №1» КМР, відповідального за впровадження Порядку
проведення організації лабораторного обстеження хворих з підозрою на коронавірусну інфекцію
COVID-19» КНП«ЦПМСД №1» КМР, лікарів, медичних сестер, фельдшерів, акушерів

Посилання

наказ МОЗ України від 28.03.2020 №722 «Організація надання медичної допомоги
хворим на коронавірусну хворобу ( СOVID-19)»

Абревіатура
терміни

Стандартна операційна процедура (СОП) документально оформлені інструкції з
виконання окремих виробничих процедур, максимально деталізовані та викладені
в тій послідовності, в якій ці процедури мають виконуватись.
ЗІЗ- засоби індивідуального захисту.
ПЛР-полімеразна ланцюгова реакція

Мета

За допомогою цієї СОП будь-який лікар, медична сестра, фельдшер, акушер,
відповідальний за обстеження хворого в КНП «ЦПМСД №1» КМР повинен змогти
організувати забір та посів матеріалу.
Ця СОП стосується діяльності особи, відповідальної за обстеження хворого і
забору матеріалу у КНП «ЦПМСД №1» КМР, лікарів, медичних сестер,
фельдшерів, акушерів.
Відповідальність за виконанням процедури покладається на завідуючих відділень та
середній медичний персонал, який допущений до виконання процедури .
Контроль за виконанням вимог даного СОП у покладається на заступника
головного лікаря.
Проведення забору ,зберігання та транспортування матеріалу для
лабораторного дослідження з метою діагностики коронавірусної інфекції
COVID-19
Представлена версія є другою версією СОП -1

Охоплення

Назва СОП
Зміни попередньої
версії
Відповідальності

Процедура

Ця СОП розроблена у відповідності із посадовими інструкціями особи,
відповідальної за проведення забору, зберігання та транспортування матеріалу для
лабораторного дослідження з метою діагностики коронавірусної інфекції COVID19 у КНП «ЦПМСД №1» КМР, лікарів, медичних сестер, фельдшерів, акушерів.
Загальні організаційні питання.
1 Весь матеріал для лабораторного тестування відбирають виключно медичні
працівники або представники мобільних бригад, одягнені в засоби індивідуального
захисту (ЗІЗ) та з нестерильними(оглядовими) неталькованими рукавичками
2.Відбір зразків для лабораторного дослідження на SARS-CoV-2 проводиться після
встановлення клінічного діагнозу (підозрілого випадку) у разі лікування на дому.
Зразки відбираються з верхніх відділів дихальних шляхів .
3.Для відбору матеріалу використовують лише стерильні тампони з дакрону або
віскози на пластиковій паличці (див. малюнок нижче) та стерильні кріопробірки з
стерильним фізіологічним розчином.
Забороняється застосовувати тампони з альгінатом кальцію або бавовною, а також
тампони з дерев’яними паличками.
2. Забір матеріалу для ПЛР дослідження на SARS-CoV-2
Під час відбору паличку з тампоном затискають між великим, вказівним та
середнім пальцями так, щоб паличка проходила наче олівець , а не впиралася у
долоню. Це необхідно для забезпечення безпеки пацієнта: у першому випадку
паличка просковзне в безпечному напрямку, в другому – рух палички буде
обмежений,
тому пацієнт може травмуватися.
Методи відбору
1) Взяття мазків із задньої стінки глотки (мазки із зіва):
Послідовність забору матеріалу:
взяти тампон і повільним рухом зробити мазок із задньої стінки глотки та мигдаликів
;
попросити пацієнта розкрити рота, щоб піднявся язичок на піднебінні (вимовити
протяжний голосний звук);
язик утримувати за допомогою шпателя;
відбір мазків проводити, не торкаючись тампоном м’якого піднебіння;
помістити тампон у стерильну пробірку з 2-3 мл транспортного середовища;
відрізати ножицями (охолодженими після стерилізації на вогні) паличку тампона так,
щоб кінець його залишився у кріопробірці, а кришечка закрилася.;
зазначити маркером на стінці кріопробірки індивідуальний номер, який вказується
в направленні, кришечку не маркувати.

2) Взяття переднього назального мазка.
Послідовність забору матеріалу:
ввести кінчик тампона в ніздрю на 2-3 см від носового отвору, торкаючись передньої
носової раковини і слизової оболонки перегородки, повертаючи тампон, щоб зібрати
назальні слизові виділення;
тампон вводити в ніздрю паралельно піднебінню;
абсорбувати виділення, зразки з обох ніздрів брати одним тампоном;
помістити тампон у стерильну пробірку з 2-3 мл транспортного середовища разом із
мазком із зіва;
відрізати ножицями (охолодженими після стерилізації на вогні) паличку тампона так,
щоб кінець його залишився у пробірці, а кришечка закрилася.
зазначити в етикетці індивідуальний номер, дату відбору зразка, тип зразка в пробірці
(мазок із зіва, назальний тощо) та наклеїти на контейнер із зразком, кришечку не
маркувати
3.Зберігання та транспортування матеріалу для дослідження методом ПЛР
Зразки упаковують в три шари пакувального матеріалу, що відповідає вимогам до
пакування для інфекційних субстанцій, для захисту від ушкоджень під час
транспортування та забезпечення безпеки персоналу, який відповідає за
транспортування та одержання/розпакування зразків. Перший шар з трьохшарової
системи пакування є кріосудина для зразка, другий шар – контейнер, що не пропускає
рідину (це може бути пакет із застібкою або контейнер із пластика) і третій шар –
тверде зовнішнє пакування(сумка-холодильник). Між кріосудинами та другим
водонепроникненим шаром має розміщуватися абсорбуючий матеріал, достатній для
того, щоб абсорбувати весь об’єм зразків.
Максимальний строк зберігання назофарингеальних зразків при температурі +
4C складає не більше 5 діб.
За неможливості направити зразки протягом 48–72 годин слід
заморозити їх при температурі –70°C або нижче.
В ідеальному випадку всі мазки з дихальних шляхів належить транспортувати
в лабораторію протягом 24-48 годин з моменту взяття.
Однак, якщо це неможливо, їх слід заморозити при температурі -70°C.
Кількість циклів заморожування-розморожування має бути мінімальним, оскільки це
може зруйнувати вірус у зразку.
Направлення на дослідження матеріалу заповнюється згідно додатку до СОПу.
Дні та часи прийому зразків матеріалу філією : понеділок- п’ятниця 08.00-15.30,
субота 08.00-14.00.

Контроль змінполітика
перегляду

Лист
розповсюдження

Розподіл та управління даним документом відбувається у відповідності
до СОПу .
Ця СОП повинна бути переглянута по мірі внесення змін чи доповнень
до чинного законодавства України щодо здійснення забору, зберігання
та транспортування матеріалу для лабораторного дослідження з метою
діагностики COVID-19.
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Журнал моніторингу контактних медичних працівників закладу
Дата(и)
контактів

Прізвище, ім’я, по
батькові

Адреса проживання

Контактний номер
телефону

Дані моніторингу по днях
(температура, наявність
скарг)
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Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
Міністерство охорони здоров’я
України
КНП «ЦПМСД № 1» КМР
м. Краматорськ

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
1

5

5

/

о

ФОРМА №
Затверджена наказом МОЗ України
№ 1
0
3. 0
8. 0
0
р.

8

9

Термінове повідомлення
про надання медичної допомоги при надзвичайній ситуації
1. Найменування надзвичайної ситуації (НС)
_______________________________________________________________________________
2. Місце виникнення НС: _________________________________________________________
(найменування: об'єкту,
________________________________________________________________________________
населенного пункту, району, області)
3. Початок НС: __________________________________________________________________
(дата, год, хвилини)
4. Закінчення НС: ________________________________________________________________
(дата, год, хвилини)
5. Характеристика та масштаби НС: _________________________________________________
________________________________________________________________________________
(вид НС, рівень згідно з класифікацією НС)
6. Кількість постраждалих: всього (в т.ч. дітей) _______________________________________
із них:
6.1 з механічною травмою (S00-T19) _____________________________________________
6.2 з термічними та хімічними опіками (T20-T32) __________________________________
6.3 з відмороженнями (Т33-Т35) _________________________________________________
6.4 з отруєнням токсичними речовинами (Т36-Т65) _________________________________
6.5 з інфекційними захворюваннями (А00-В34) ____________________________________
6.6 з іншими травмами та захворюваннями ________________________________________
(якщо кількість згідно з п. 6.6. більше 10% всієї кількості постраждалих вказується діагноз)
7. Стан постраждалих:
7.1 в легкому стані ____________________________________________________________
7.2 в стані середньої важкості ___________________________________________________
7.3 в важкому стані ____________________________________________________________
8. Загинуло (в т.ч. дітей) __________________________________________________________
9. Сили, що приймають участь у ліквідації НС: всього _________________________________
9.1 Бригад першої черги (ШМД): всього _____ бригад _____ чол.
в т.ч.:
9.2 загальнопрофільні лікарські: _______ бригади _______ чол.
9.3 фельдшерські: ______ бригади ______ чол.
9.4 спеціалізовані: ______ бригади _______ чол.
(розшифрувати, вказавши кількість бригад кожного профілю); _______________________
_______________________________________________________________________________
10. Стислий опис робіт, що проводяться по рятуванню людей в вогнищі враження:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
11. Потреба у додаткових силах і засобах: _____________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
12. Госпіталізовано: всього: ________, в т.ч. дітей: ________
13. На амбулаторному лікуванні: всього: ______ в т.ч. дітей: ________
(Перелік постраждалих та закладів охорони здоров'я стаціонарного і амбулаторного лікування постраждалих додається)
14. Інформацію передав________________________________________________________________
(П.І.Б., посада, рік, дата, час)
(*) Примітка. За відсутністю певної інформації на час передачі окремі показники можуть не заповнюватись.
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ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення "Термінового повідомлення
про надання медичної допомоги
при надзвичайній ситуації
(форма N 155/о )"
"Екстрене повідомлення про надання медичної допомоги при надзвичайній ситуації (НС)" (форма N
155/0) є медичним обліковим документом, що призначається для попередньої інформації всіх суб'єктів
функціональної підсистеми охорони здоров'я Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань
надзвичайних ситуацій
про надзвичайну ситуацію (далі НС), кількість, стан постраждалих та кількість загиблих при НС, про
медичні формування (заклади), які приймають участь в ліквідації наслідків НС.
Визначення надзвичайної ситуації, її виду та рівня здійснюється згідно з Положенням про
класифікацію НС, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1998 року N 1099 (
1099-98-п ) та "Класифікатором надзвичайних ситуацій в Україні, затвердженим МНС України 24.12.1998 р.
Термінове повідомлення про надання медичної допомоги при надзвичайній ситуації (НАС)
заповнюється в лікувальному закладі, який бере участь у наданні медичної допомоги постраждалим при НС
(у ФАП-і, поліклініці, амбулаторії, медико-санітарній частині, лікарні тощо, до яких звернулись
постраждалі, станції ШМД, що
направила бригади до місця НС тощо), реєструється і передається негайно будь-яким доступним видом
зв'язку в ЦРЛ (ЦМЛ).
В ЦРЛ (ЦМЛ) черговий, відповідальний за функціонування підсистеми охорони здоров'я
Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій на цьому рівні, реєструє
отриманий документ, підшиває його в справу і на підставіінформації документу та додаткової
інформації про НС (якщо він її має) заповнює в свою чергу бланк "Екстреного повідомлення про надання
медичної допомоги при надзвичайній ситуації", відправляє його в вузол територіального органу управління
охороною здоров'я (ТО УОЗ) і інформує про НС керівництво ЦРЛ (ЦМЛ). Аналогічно він діє отримавши
інформацію про НС від інших джерел (від свідків НС, постраждалих, що звернулись в ЦРЛ за допомогою
тощо).
Оперативний черговий ТОУОЗ, отримавши повідомлення з ЦРЛ (іншого медичного закладу),
реєструє отриманий документ, підшиває його в справу і на підставі інформації документу та додаткової
інформації про НС (якщо він її має) заповнює в свою чергу бланк "Екстреного повідомлення про надання
медичної допомоги при
надзвичайній ситуації", відправляє його в вузол МОЗ України і інформує про НС керівництво ТО УОЗ.
Аналогічно він діє отримавши інформацію про НС від інших джерел (від свідків НС, постраждалих, що
звернулись в ЦРЛ за допомогою тощо).
Диспетчер вузла МОЗ України, отримавши документ діє в відповідності з пп. 9.5 та 22 Регламенту (
v0189282-00 ).
Порядок заповнення
В лівому верхньому куті "Екстреного повідомлення про надзвичайну ситуацію" вписується
найменування формування (закладу), яке заповнює "Екстрене повідомлення про надзвичайну ситуацію".
В рядку 1 - "Найменування НС" - вказується: НС у відповідності з вищезгаданим Переліком
надзвичайних ситуацій.
В рядку 2 - "Місце виникнення НС" - вказується: об'єкт, населений пункт (село, с.м.т., місто), район
(район у місті), область.
В рядку 3 - "Початок НС" - дату, час, хвилини виникнення НС.
В рядку 4 - "Закінчення НСФ - дату, час, хвилини закінчення НС.
В рядку 5 - "Характеристика та масштаби НС" - стисло описується, що скоїлось, наприклад,
якщо відбулась аварія на залізничному транспорті, що саме відбулось: "зійшли з рельсів (перекинулось)
стільки то вагонів, вагони горять".
В рядку 6 - "Кількість постраждалих, всього" – проставляється число постраждалих, а в дужках - в
тому числі дітей.
В рядку 6.1 - "з механічною травмою (S00-T19)" проставляється число постраждалих з механічною травмою відповідно кодів (S00-T19) Міжнародної
статистичної класифікації хвороб МКБ-10.
В рядку 6.2 - "з термічними та хімічними опіками (T20-T32)" проставляється число постраждалих з
термічними та хімічними опіками відповідно кодів (T20-T32)

В рядку 6.3 - "з відмороженнями (Т33-Т35)" проставляється число постраждалих з відмороженнями
відповідно кодів (Т33-Т35)
В рядку 6.4 - "з отруєнням токсичними речовинами (Т36-Т65)" проставляється число постраждалих
з отруєнням токсичними речовинами відповідно кодів (Т36-Т65)
В рядку 6.5 - "з інфекційними захворюваннями (А00-В34)" проставляється число постраждалих з
інфекційними захворюваннями відповідно кодів (А00-В34)
В рядку 6.6 - "з іншими травмами та захворюваннями" проставляється число постраждалих з
іншими травмами та захворюваннями, причому, якщо таких постраждалих відносно значна кількість (якщо
кількість постраждалих згідно п. 6.6. більше 10% всієї кількості постраждалих) вказується назва і код
захворювання.
В рядку 7.1 "в легкому стані" проставляється число постраждалих в легкому стані.
В рядку 7.2 "в стані середньої важкості" проставляється число постраждалих в стані середньої
важкості.
В рядку 7.3 "в важкому стані" проставляється число постраждалих в важкому стані.
В рядку 8. "Загинуло (в т.ч. дітей)" проставляється число загиблих на місці НС, в дужках вказується
число загиблих на місці НС дітей.
В рядках з 9 по 9.4 - "Сили, що приймають участь в ліквідації НС всього" - вказується число
формувань, які приймають участь в поданні медичної допомоги: бригад першої черги швидкої медичної
допомоги і кількості в них людей; лікарських бригад загального профілю і кількості людей в них;
фельдшерських бригад і кількості
людей в них; спеціалізованих бригад, вказати найменування бригад, їх кількість і кількість в них людей.
В рядку 10 - "Стислий опис робіт, що проводяться в вогнищі враження" - стисло описується, що
проводиться в вогнищі враження (надається медична допомога, постраждалі збираються на тимчасовому
пункті збору, готуються до евакуації, тощо).
В рядку 11 - "Потреба в додаткових силах і засобах" - вказується, які сили необхідно направити на
місце НС.
В рядку 12 - вказується кількість госпіталізованих постраждалих, всього: ____ в т.ч. дітей: ____.
В рядку 13 - вказується кількість постраждалих, яким
надається амбулаторна допомога: усього ______ в т.ч. дітей: ________.
(В переліку постраждалих вказується: прізвище, ім'я, по-батькові, день, місяць і рік народження,
стать, місце проживання, дата і термін госпіталізації, діагноз, стан здоров'я на час госпіталізації (ступень
важкості), назва стаціонару (поліклініки), його адреса, контактний телефон.
В рядку 14 - "Інформацію передав" - вказується прізвище, ім'я та по батькові, посада особи, яка
передала інформацію (керівник першої прибулої на місце НС бригади, керівник робіт по ліквідації медикосанітарних наслідків, черговий лікувального закладу, вузла ТО УОЗ, (дату, час, хвилини передачі інформації).
Примітка. "Екстрене повідомлення про надзвичайну ситуацію" відправляється в вузол
вищого рівня негайно, тому в бланк включається наявна на час передачі інформація. В рядках, що
мають містити відсутні у кореспондента дані записується: "дані відсутні".
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ОПИТУВАЛЬНИК
Тактика подальшего ведення пацієнта з підозрою
/діагнозом COVID 19

Додаток

Збір даних

Супутня
патологія

так

ні

Чи ви відвідували або проживали в країні або регіоні Украіни
зі спалахом COVID 19 впродовж 14 останніх днів?

10

0

Чи мали тісний контакт з підтвердженим випадком COVID 19
впродовж 14 останніх днів?

10

0

Чи мали тісний контакт з ймовірним випадком COVID 19
(людиною, яка відвідували або проживали в країні або регіоні
Украіни зі спалахом COVID 19 впродовж 14 останніх днів)?

10

0

пневмонія

15

0

тяжкі хронічні захворювання легень

15

0

тяжкі хронічні захворювання серцево-судинної системи
(неконтрольована гіпертензія, СН 2Б-3)

15

0

ниркова недостатність
імуносупресивні стани (первинний і вторинний
імунодефіцити)

15

0

15

0

тяжкі алергічні захворювання або стани

15

0

аутоімунні захворювання

15

0

декомпенсований ЦД

15

0

онкологічні захворювання

15

0

цереброваскулярні захворювання в стадії декомпенсації

15

0

5

0

10

0

SpO2 ≥ 94%

5

0

SpO2 93% та нижче

10

0

сухий кашель

5

0

кашель упродовж останніх 10 дней;

10

0

нездужання

5

0

ринорея

5

0

біль у горлі

5

0

зниження або відсутність сприняття запахів

5

0

задишка (1 та більше позитивна відповідь в додаткі)

10

0

посилення дихання більш 20 дихальних рухів за хвилину

10

0

наявність кровохаркання
шлунково-кишечные симптомы (нудота, блювання та / або
діарея)
змини психического стану (сплутаність свидомости,
млявість)

10

0

10

0

10

0

температура =
температура до 38 о С
температура вище 38 °С, що погано піддається корекції
(тимчасове, не більше ніж на 1-1,5 години зниження на тлі
прийому жарознижуючих препаратів з наступним її
підвищенням)
SpO2=

Симптоми
та
показники

ЧД =

АТ =
ЧСС =

Симптоми"червоні
прапорці"

сильна задишка або утруднене дихання в стані спокою,
неспроможність розмовляти реченнями через проблеми з
диханням

20

0

біль чи тиск у грудях

20

0

сині губи чи обличчя

20

0

АТ нижче 90/60 мм.рт.ст.

20

0

ЧСС більше 100 або менше 60

20

0

холодна, вогка та плямиста шкіра

20

0

важко розбудити

20

0

сплутаність свідомості

20

0

зменшення сечовиділення

20

0

Кількість балів
Щоденне динамічне амбулаторне дистанційне спостереження
Відвідування на дому для розгяду госпіталізації
Виклик швидкої та госпіталізація

до 19 балів
20 балів та више без "червоні
прапорці" та супутня
патологія
20 балів та више з "червоні
прапорці" та супутня
патологія

Задишка
так

ні

задишка

не має задишки

"Ви настільки задихаєтесь, що не можете сказати більше
кількох слів?"
"Ви дихаєте важче чи швидше, ніж зазвичай, коли нічого
не робите?"

"Ви настільки хворі, що перестали займатися всіма
своїми звичними щоденними справами?"
"Чи Ви дихаєте швидше, повільніше або так, як
зазвичай?"
"Що ви могли зробити вчора, чого не можете зробити
сьогодні?"
"Що викликає у Вас задишку зараз, що вчора не
викликало задишки?"

