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Прем’єр-міністрові України
Денису ШМИГАЛЮ
Про покращення надання стаціонарної
допомоги пацієнтам з гострою
респіраторною хворобою COVID-19
Вельмишановний Денисе Анатолійовичу!
Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна
адміністрація) постійно докладає зусиль та вживає усіх можливих заходів
щодо покращення надання стаціонарної допомоги пацієнтам з гострою
респіраторною
хворобою
COVID-19,
спричиненою
коронавірусом
SARS-CoV-2.
У комунальних закладах охорони здоров’я міста Києва функціонує
7 880 ліжок для надання допомоги дорослому населенню, з яких уже
перепрофільовано 4433 ліжка для прийняття хворих на коронавірусну хворобу.
Крім того, забезпечується надання ургентної допомоги мешканцям
столиці, зокрема по деяких видах медичної допомоги виключно лише
комунальними закладами охорони здоров’я, що унеможливлює повне
перепрофілювання комунальних закладів охорони здоров’я для прийняття
хворих з гострою респіраторною хворобою COVID-19.
Слід зазначити, що у закладах охорони здоров’я, які фінансуються з
державного бюджету та відомчого підпорядкування, функціонує 11341
стаціонарне ліжко.
Водночас у зазначених закладах не тільки не розгорнуто жодного
відділення для надання стаціонарної допомоги пацієнтам з гострою
респіраторною хворобою COVID-19, але й не виконується в повному обсязі
розпорядження Керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної
надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня пов’язаної із
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поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) від 29.10.2020 № 125 «Щодо
госпіталізації хворих з м. Київ та Київської області у клініки наукових установ
НАМН України та державні установи МОЗ України» (далі – розпорядження
№ 125) у частині надання ургентної допомоги мешканцям міста Києва.
Незважаючи на неодноразові звернення Київської міської влади до
центральних органів виконавчої влади, порушене питання на сьогодні не
вирішено.
Враховуючи зазначене та постійне зростання кількості хворих на гостру
респіраторну хворобу COVID-19, просимо терміново надати відповідні
доручення щодо:
розгортання стаціонарних відділень для надання медичної допомоги
хворим з гострою респіраторною хворобою COVID-19 на базі наявних у
м. Києві закладів охорони здоров’я, що підпорядковуються НАМН України,
МОЗ України та іншим державним відомствам;
забезпечення в повному обсязі виконання розпорядження № 125 у частині
надання ургентної допомоги мешканцям міста Києва;
забезпечення в повному обсязі фінансування комунальних закладів
охорони здоров’я, які укладають договір з Національною службою здоров’я
України (пакет № 31 «Стаціонарна допомога пацієнтам з коронавірусною
хворобою (COVID-19)», з метою безоплатного медикаментозного забезпечення
пацієнтів;
направлення фахівців із закладів охорони здоров’я, підпорядкованих
НАМН України, МОЗ України та іншим державним відомствам (враховуючи
недоукомплектованість медичних бригад у комунальних закладах охорони
здоров’я), для залучення їх до роботи у відповідних медичних командах
комунальних закладів охорони здоров’я м. Києва.
З повагою
Голова

Віталій КЛИЧКО

Валентина Гінзбург
Ганна Хацюр 066 134 23 53
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