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Шановна Валентино Григорівно! 

 

Сьогодні стало відомо про масове захворювання COVID-19 серед 

персоналу Київської міської клінічної лікарні швидкої допомоги, де інфекцію 

виявлено у майже двадцяти чоловік. Характерно, що інцидент стався 

незабаром після опублікування Департаментом охорони здоров’я наказу «Про 

організаційні заходи щодо запобігання внутрішньолікарніного інфікування 

медичного персоналу та пацієнтів», який передбачав систематизацію даних 

про забір біологічного матеріалу для лабораторного дослідження на COVID-

19 методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР-тест). Однак засоби масової 

інформації повідомляють про те, що хворим, які знаходились у лікарні взагалі 

не призначались ПЛР-тести, під тим приводом, що лікарня швидкої допомоги 

не відносилась до опорних медичних закладів по боротьбі з вірусом. Також 

зазначається, що працівники лікарні не могли добитися від керівництва 

обстеження з допомогою ПЛР-тестів, замість яких проводилися експрес-тести, 

які виявилися неефективними. 

Варто відзначити, що працівники Київської клінічної міської лікарні 

швидкої допомоги в цьому році кілька раз вдавалися до акцій протесту проти 

нестерпних умов роботи. В лютому медики протестували проти скорочення 50 

автомобільних бригад, у травні – проти виплати зарплати у розмірі 50% від 

звичайної. Причому травневі протести відбувалися уже після виділення 



Київською міською радою понад 1 млрд гривень на потреби столичної 

медицини і боротьбу з епідемією. 

У зв’язку з вищенаведеним прошу надати інформацію, з яких причин 

медики Київської міської клінічної лікарні швидкої допомоги не мали 

можливості обстежуватись з допомогою ПЛР-тестів і яким чином 

Департаментом охорони здоров’я планується запобігти повторенню такої 

ситуації в інших лікарняних закладах міста. Також прошу повідомити, чи 

дозволене використання експрес-тестів для діагностики COVID-19 в закладах 

охорони здоров’я Києва і як оцінюється їх ефективність. 

Відповідно до ч. 2, 3  ст. 13 Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад» про результати розгляду звернення прошу Вас повідомити мене 

листом в установлений Законом термін. 

 

З повагою 

депутат Київської міської ради                                                 О.В. Пабат 


