
 

КЕРІВНИК РОБІТ 

З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОЇ НАДЗВИЧАЙНОЇ 

СИТУАЦІЇ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ ДЕРЖАВНОГО РІВНЯ  ПОВЯЗАНОЇ 

ІЗ ПОШИРЕННЯМ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ COVID-19 

НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА МИРГОРОДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ   
 

 

« 26 »  січня     2021 року    м. Миргород    № 43 

 

Про  доведення  Алгоритму  

госпіталізації пацієнтів з COVID-19 

на території Полтавської області 

 

Відповідно до статей 75 Кодексу цивільного захисту України, Положення про штаб з 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх 

справ від 26.12.2014 р. № 1406, зареєстрованого в Мін'юсті України 16.01.2015 за № 47/26492,  

та на виконання розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної 

надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня пов'язаної із поширенням 

коронавірусної хвороби  COVID-19 на території Полтавської області від 21.01.21 року №155 

"Про затвердження Алгоритму госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на території Полтавської 

області", з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СOVID-19, 

спричиненою коронавірусом SARS-СоV-2 

1. Начальнику штабу з ліквідації наслідків  медико-біологічної надзвичайної 

ситуації природного характеру державного рівня пов’язаної із поширенням коронавірусної 

інфекції СOVID-19 на території міста довести алгоритм госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на 

території Полтавської області до керівників медичних закладів розташованих на території 

Миргородської міської територіальної громади. 

2. Начальнику відділу охорони міської ради,  керівникам  КНП «Миргородський 

міський центр первинної медико - санітарної допомоги»,  КНП «Миргородська лікарня 

інтенсивного лікування» забезпечити виконання алгоритму госпіталізації пацієнтів з COVID-19 

на території відповідальності. 

3. Загальний контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Додаток на 6 аркушах 

 

Керівник робіт з ліквідації  

надзвичайної ситуації   п/п  Олександр Острянин 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 

до розпорядження Керівника робіт з ліквідації 

наслідків  медико-біологічної надзвичайної  

ситуації природного характеру державного  

рівня пов’язаної із поширенням коронавірусної 

хвороби СOVID-19 на території міста Миргорода 

від 26.01.2020 № 43 

 

 

АЛГОРИТМ 

госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на території Полтавської області. 

 

Алгоритм госпіталізації хворих та з підозрою на COVID-19 в Полтавській області 

(дорослого населення) . 

 

По східному півокругу: 

Госпітальними закладами є Комунальне підприємство „Полтавська обласна клінічна 

інфекційна лікарня Полтавської обласної ради” м. Полтава, (проспект Першотравневий, 22)  та  

КНП « 5-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради», Комунальне підприємство «3-я 

міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» (м.Полтава, площа Слави,2)  здійснюють 

лікування хворих на COVID-19 (доросле населення) відповідно до показів та за направленнями. 

 

По південному півокругу: 

Госпітальними  закладами є Комунальне некомерційне медичне підприємство „Лікарня 

інтенсивного лікування „Кременчуцька”  (інфекційне відділення) м. Кременчук, (про-т Лесі 

Українки, 80), КНМП «Кременчуцька 1-а МКЛ ім.. О.Т. Богаєвського (вул. Лікаря Богаєвського 

60/1)   - для лікування дорослих відповідно до показів та за направленнями.. 

 

По північному півокругу: 

Базовим закладом є Комунальне некомерційне підприємство "Миргородська центральна 

районна лікарня" Миргородської районної ради, (м. Миргород,   вул. Гоголя, 172 ) відповідно 

до показів та за направленнями. 

 

По західному півокругу: 

Базовим закладом є Комунальне підприємство „Лубенська лікарня інтенсивного 

лікування Лубенської міської ради”  (м. Лубни, вул. П’ятикопа, 26) відповідно до показів та за 

направленнями. 

 

       В смт Велика Багачка медична допомога хворим та з підозрою на COVID-19 здійснюється 

на базі Комунального некомерційного підприємства "Велико-багачанська центральна районна 

лікарня" Великобагачанської районної ради Полтавської області ( смт Велика Багачка, вул. 

Каштанова, 21 ) мешканців смт Велика Багачка та Великобагачанського  р-ну. 

В Гадяцькому районі  медична допомога хворим та з підозрою на COVID-19  

здійснюється на базі Комунального некомерційного підприємства „Гадяцька центральна 

районна лікарня Гадяцької районної ради”  (м. Гадяч,  вул. Лохвицька, 1) мешканцям м. Гадяча 

та Гадяцького району. 

В м.Горішні Плавні медична допомога хворим та з підозрою на COVID-19 здійснюється 

на базі  Комунального  некомерційного підприємства „Лікарня інтенсивного лікування 1 рівня 

міста Горішні Плавні" Горішньоплавненської міської ради Полтавської області (м. Горішні 

Плавні, вул. Миру,10, корпус 6) мешканцям м. Г.Плавні. 

В смт Диканька медична допомога хворим та з підозрою на COVID-19 здійснюється на 

базі Комунального некомерційного підприємства "Диканська лікарня планового лікування" 

Диканської районної ради ( смт Диканька, вул.Медична,42 ) мешканців смт Диканька та 

Диканського р-ну 

В м.Зіньків медична допомога хворим та з підозрою на COVID-19 здійснюється на базі 

Комунального некомерційного підприємства "Зіньківська центральна районна лікарня" 



 

Зіньківської районної ради Полтавської області         ( м.Зіньків, вул. Івана Петровського, 21 ) 

мешканців м.Зіньків  та Зіньківського р-ну. 

В м. Карлівка медична допомога хворим та з підозрою на COVID-19 здійснюється на базі 

Комунального некомерційного підприємства "Карлівська  центральна районна лікарня ім. 

Л.В.Радевича"  ( м. Карлівка, вул. Радевича, 2 ) мешканців м.Карлівка та Карлівського р-ну. 

В м. Кобеляки медична допомога хворим та з підозрою на COVID-19 здійснюється на базі 

Комунальне підприємство "Кобеляцька центральна районна лікарня" Кобеляцької районної 

ради Полтавської області.  ( м.  Кобеляки, вул. Шевченка 78/109 ) мешканців м. Кобеляки та 

Кобеляцького  р-ну. 

В смт. Козельщина медична допомога хворим та з підозрою на COVID-19 здійснюється 

на базі Комунального некомерційного підприємства "Козельщинськая центральна районна 

лікарня" Козельщинської районної ради Полтавської області  ( смт Козельщина, вул. 

Монастирська,20 ) мешканців смт Козельщина  та Козельщинського р-ну. 

В м. Лохвиця медична допомога хворим та з підозрою на COVID-19 здійснюється на базі 

Комунального некомерційного підприємства  "Лохвицька  районна лікарня" Лохвицької 

районної ради  ( м.Лохвиця вул. Незалежності, 4 ) мешканців м. Лохвиця та Лохвицького р-ну. 

В смт. Нові Санжари медична допомога хворим та з підозрою на COVID-19 здійснюється 

на базі Комунального некомерційного підприємства "Ново-санжарська центральна районна 

лікарня Новосанжарської районної ради Полтавської області"  ( смт Нові Санжари , вул. 

Шевченка 51/49 ) мешканців смт Нові Санжари  та Новосанжарського р-ну 

В м.Пирятин медична допомога хворим та з підозрою на COVID-19 здійснюється на базі 

Комунальне підприємство "Пирятинська центральна районна лікарня" Пирятинської районної 

ради  ( м.  Пирятин, вул.. Визволення 54 ) мешканців м. Пирятин  та Пирятинського р-ну 

В м.Решетилівіка медична допомога хворим та з підозрою на COVID-19 здійснюється на 

базі Комунального некомерційного підприємства "Решетилівська центральна районна лікарня 

Решетилівської районної ради Полтавської області"   ( м. Решетилівка, вул. Грушевського, 76) 

мешканців м.Решетилівка та Реше-тилівського р-ну. 

В м.Хорол медична допомога хворим та з підозрою на COVID-19 здійснюється на базі 

Комунального некомерційного підприємства "Хорольська центральна районна лікарня" 

Хорольської районної ради Полтавської області  ( м.Хорол, вул.. Михайла Полонського, 11/1 ) 

мешканців м. Хорол  та Хорольського р-ну та Семенівського р-ну. 

В м.Чутово медична допомога хворим та з підозрою на COVID-19 здійснюється на базі 

Комунального некомерційного підприємства «Чутівська центральна районна лікарня" 

Чутівської  районної ради Полтавської області (м.Чутово, вул.. Полтавський Шлях,23) 

мешканців м.Чутово та Чутівського р-ну. 

В Кременчуцькому районі медична допомога хворим та з підозрою на COVID-19 

здійснюється на базі Комунального некомерційного підприємства «Кременчуцька  центральна 

районна лікарня» (м.Кременчук, про-кт Полтавський, 40) мешканців Кременчуцького р-ну. 

В Полтавському районі медична допомога хворим та з підозрою на COVID-19 

здійснюється на базі Комунального некомерційного підприємства «Полтавська   центральна 

районна лікарня» (м.Полтава, вул..) мешканців Полтавського р-ну. 

В смт Котельва медична допомога хворим та з підозрою на COVID-19 здійснюється на 

базі Комунального некомерційного підприємства «Котелевська ЦРЛ» (смт Котельва, 

вул..Полтавський Шлх 283) мешканці  смт Котельва та Котелевського р-ну 

 

Госпіталізація хворих з підозрою на COVID-19 (доросле населення) здійснюється до 

провізорних відділень:  

КНП «Гребінківська ЦРЛ» - мешканці Гребінківського р-ну. При виявленні хворого на 

COVID-19 при наявності показів переводиться до Комунального підприємства „Лубенська 

лікарня інтенсивного лікування Лубенської міської ради”  (м. Лубни, вул. П’ятикопа, 26.  

КНП «Машівська ЦРЛ» - мешканці Машівського р-ну. При виявленні хворого на COVID-

19 при наявності показів переводиться до Комунального підприємства „Полтавська обласна 

клінічна інфекційна лікарня Полтавської обласної ради” м.Полтава, (проспект 

Першотравневий, 22) 



 

КНП «Оржицька ЦРЛ» - мешканці Оржицького р-ну. При виявленні хворого на COVID-

19 при наявності показів переводиться до Комунального підприємства „Лубенська лікарня 

інтенсивного лікування Лубенської міської ради”  (м. Лубни, вул. П’ятикопа, 26. 

КНП  «Семенівська ЦРЛ» - мешканці Семпенівського р-ну. При виявленні хворого на 

COVID-19 при наявності показів переводиться до  Комунального некомерційного підприємства 

"Хорольська центральна районна лікарня" Хорольської районної ради Полтавської області  ( 

м.Хорол, вул.. Михайла Полонського, 11/1 ). 

КНП «Шишацька ЦРЛ» - мешканці Шишацького р-ну. При виявленні хворого на COVID-

19 при наявності показів переводиться до  Комунального некомерційного підприємства 

"Миргородська центральна районна лікарня" Миргородської районної ради, (м. Миргород,   

вул. Гоголя, 172 ). 

КНП «Глобинська ЦРЛ» - мешканці Глобинського р-ну. При виявленні хворого на 

COVID-19 при наявності показів переводиться до  Комунального некомерційного медичного 

підприємства „Лікарня інтенсивного лікування „Кременчуцька”  (інфекційне відділення) м. 

Кременчук, (про-т Лесі Українки, 80). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Алгоритм 

госпіталізації хворих та з підозрою на COVID-19, які потребують хірургічної та 

травматологічної допомоги в Полтавській області  

( доросле населення). 

 

По східному півокругу: 

Госпітальним закладом є Комунальне підприємство «3-я міська клінічна лікарня 

Полтавської міської ради» (м.Полтава, площа Слави,2),   

Заклад здійснює лікування хворих  м. Полтави, Чутівського р-ну, Машівського р-ну, 

Карлівського р-ну, Диканського р-ну, Новосанжарського р-ну, Решетилівського р-ну, 

Полтавського р-ну. 

 

По південному півокругу: 

Госпітальним закладом є Комунальне некомерційне медичне підприємство „Лікарня 

інтенсивного лікування „Кременчуцька” (м. Кременчук, проспект Лесі Українки,   буд.80), для 

лікування дорослих. 

Заклад здійснює лікування хворих м. Кременчука, Глобинського р-ну, Кобеляцького р-ну, 

Козельщанського р-ну, Кременчуцького р-ну. 

 

По західному півокругу: 

Госпітальним закладом є Комунальне підприємство „Лубенська лікарня інтенсивного 

лікування Лубенської міської ради” (м. Лубни, вул. П’ятикопа, 26). 

Заклад  здійснює лікування хворих м. Лубни, Лубенського р-ну, Пиря-тинського р-ну, 

Гребінківського р-ну, Чорнухинського р-ну, Оржицького р-ну, Лохвицького р-ну. 

 

По північному півокругу: 

Госпітальним закладом є Комунальне некомерційне підприємство "Миргородська 

центральна районна лікарня" Миргородської районної ради (м.Миргород, вул. Гоголя, буд.172). 

Заклад здійснює лікування хворих м. Миргород, Миргородського р-ну, Шишацького р-ну, 

Великобагачанського р-ну. 

 

        На базі опорних лікарень І рівня: 

В Гадяцькому районі здійснюється на базі Комунального некомерційного підприємства 

„Гадяцька центральна районна лікарня Гадяцької районної ради”  (м. Гадяч, вул. Лохвицька, 

буд.1). 

Заклад  здійснює ургентне та планове хірургічне  лікування хворих м. Гадяч, Гадяцького 

району та  м. Зіньків, Зіньківського району.  

В м.Горішні Плавні на базі Комунального некомерційного підприємства „Лікарня 

інтенсивного лікування 1 рівня міста Горішні Плавні" Горішньоплавненської міської ради 

Полтавської області (м. Горішні Плавні, вул. Миру,  буд. 10, корпус 6). 

В м.Хорол на базі Комунальне некомерційне підприємство «Хорольська ЦРЛ»  ( м.Хорол, 

вул.. Михайла Полонського, 11/1 ) здійснюється лікування хворих на COVID-19 м.Хорол  та 

Хорольського р-ну та Семенівського р-ну. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Алгоритм 

госпіталізації хворих та з підозрою на COVID-19, які потребують 

акушерсько-гінекологічної допомоги: 

 

І. По східному півокругу: 

Госпітальним закладом є КНП «Міський клінічний пологовий будинок» Полтавської 

міської ради (м. Полтава, вул. Олеся Гончара 27,В), здійснює надання медичної допомоги 

мешканкам м. Полтави, Полтавського р-ну, Диканського р-ну, Машівського р-ну, 

Котелевського р-ну, Чутівського р-ну, Новосанжарського р-ну, Решетилівського р-ну, 

Зіньківського р-ну, Карлівського р-ну, Кобеляцького р-ну.  
 

 По південному півокругу: 

Госпітальним закладом є КМНП «Лікарня інтенсивного лікування «Правобережна» 

(м.Кременчук, вул.Генерала Манагарова,7),здійснюють надання медичної допомоги 

мешканкам м. Кременчука, Кременчуцького р-ну, Глобинського р-ну, Козельщинського р-ну. 

 

По західному півокругу: 

Госпітальним закладом є Комунальне підприємство „Лубенська лікарня інтенсивного 

лікування Лубенської міської ради”(м. Лубни, вул. П’ятикопа, буд. 26),здійснює надання 

медичної допомоги мешканкамм.Лубен, Лубенського р-ну, Гребінківського р-ну, Оржицького 

р-ну, Пирятинського р-ну, Чорнухинського районів, Лохвицького р-ну. 

 

По північному півокругу: 

Госпітальним закладом є Комунальне некомерційне підприємство „Миргородська 

центральна районна лікарня” (м. Миргород, вул. Гоголя, буд.172),здійснює надання медичної 

допомоги мешканкам м.Миргород, Миргородського р-ну, Шишацького р-ну, 

Великобагачанського р-ну. 

         

Мешканкам  м.Гадяча  та Гадяцького р-ну медична допомога здійснюється на базі 

Комунального некомерційного підприємства „Гадяцька центральна районна лікарня Гадяцької 

районної ради”(м. Гадяч, вул. Лохвицька,1) 

Мешканкам  м.Горішні Плавні медична допомога здійснюється на базі Комунального 

некомерційного підприємства „Лікарня інтенсивного лікування 1 рівня” (м. Горішні Плавні, 

вул. Миру,10, корпус 6). 

Мешканкам  м. Лохвиця на базі Комунальне некомерційне підприємство «Лохвицька 

ЦРЛ»  ( м.Лохвиця вул. Незалежності, 4 ) здійснюється лікування хворих на COVID-19 

м.Лохвиця та Лохвицького р-ну. 

Мешканкам  м. Хорола , Хорольського та Семенівського районів здійснюється на базі 

Комунального некомерційного підприємства "Хорольська центральна районна лікарня" 

Хорольської районної ради Полтавської області   ( м. Хорол,  вул. Михайла Полонського, 11/1).  

ІІ.Показання для госпіталізації до акушерсько-гінекологічного стаціонару  

(пологовий будинок/ акушерсько-гінекологічне відділення): 

1. Вагітних жінок, з підозрою або хворих на COVID-19, необхідно скеровувати до 

визначеного пологового будинку або акушерсько-гінекологічного відділення у разі:  

- початку пологової діяльності у пацієнтки, яка знаходилася вдома на самоізоляції до 

моменту отримання результатів лабораторного дослідження (ПЛР);  

- початку пологової діяльності у вагітної з підозрою чи підтвердженою інфекцією 

COVID-19 (фізіологічні, передчасні пологи); 

- якщо у вагітної з підозрою чи підтвердженою інфекцією COVID-19, відсутня пологова 

діяльність, але наявний важкий чи середньої важкості стан перебігуCOVID-19 та наявна важка 

супутня екстрагенітальна/акушерська патологія;  

- наявності показань для госпіталізації (акушерських або пов'язаних із загостренням 

наявної екстрагенітальної патології), незалежно від терміну вагітності та які потребують 

стаціонарного лікування  в акушерсько-гінекологічному відділенні.  

     2. Жінок, з підозрою або хворих на COVID-19 та наявною  ургентною гінекологічною 

патологією. 



 

 

ІІІ. Партнерські пологи та режим вільного відвідування породіллі та 

новонародженого в умовах карантинних заходів у зв’язку із COVID-19 не рекомендовані.  

У виключних випадках, за рішенням адміністрації закладу рододопомоги,  партнерські 

пологи  можуть проводитись за умов відсутності ознак ГРВІ та лабораторно підтвердженої 

шляхом ПЛР відсутності COVID-19 у партнера та роділлі (72 год.),за умови дотримання всіма 

сторонами протиінфекційного захисту (ЗІЗ у повному обсязі).  

 

 


