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Шановна пані Анастасіє! 

 

На Вашу електронну петицію «Повернення практики партнерських 

пологів в пологовому будинку в м.Ужгороді» повідомляємо наступне. 

З появою вірусу COVID-19 залишається багато невизначеностей щодо 

певних епідеміологічних, клінічних і вірусологічних характеристик вірусу і 

пов'язаних з ним захворювань. 25 березня уряд запровадив на всій території 

України надзвичайний стан з метою протидії поширенню коронавірусної 

інфекції COVID-19. Карантин на всій території України запроваджено до 31 

жовтня. 

На даний час епідемічна ситуація із захворюваністю на коронавірус у м. 

Ужгороді є досить напруженою. За останній період у місті спостерігається ріст 

захворюваності, за останні 2 тижні захворюваність виросла майже на 40% у 

порівнянні із попереднім періодом і становить 223,2 при обласному 95,6 і 

всеукраїнському 67,1 на 100000 населення.  Кількість активних хворих 

становить 603 і є однією із найбільших у Закарпатській області. 

Згідно з постановою Кабміну Міністрів України 22.07.2020 № 641 в 

Україні, залежно від епідемічної ситуації у регіоні чи окремих його частинах, 

визначають «зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень 

епідемічної небезпеки поширення COVID-19. 

 Відповідно до рішенням Державної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій м. Ужгород віднесено до 

«помаранчевої зони», а це означає посилення протиепідемічних заходів. 

Комунальне некомерційне підприємство «Ужгородський міський 

пологовий будинок» визначений як заклад першого рівня надання медичної 

допомоги жінкам з  COVID-19 із всієї області. Тому є ризик зараження вірусом 
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COVID-19 медпрацівників, а також осіб, які знаходяться у приміщенні 

пологового будинку. 

  На підставі ряду нормативних документів (наказ МОЗ України 28.03.2020 

№ 722,  розпорядження міського голови 02.03.2020 № 143 «Про введення 

обмежувальних протиепідемічних заходів з попередження занесення та 

розповсюдження коронавірусної інфекції на території міста Ужгорода», наказів 

управління охорони  здоров'я Ужгородської міської ради 16.03.2020 № 35 «Про 

посилення у міських лікувально-профілактичних закладах заходів щодо 

недопущення занесення та поширення випадків COVID-19», 17.08.2020 № 126 

«Про посилення у міських лікувально-профілактичних закладах 

протиепідемічних заходів»), з метою попередження занесення та 

розповсюдження коронавірусної інфекції заборонено відвідування хворих у 

стаціонарах та планова госпіталізація пацієнтів. 

 Наказом директора комунального некомерційного підприємства 

«Ужгородський міський пологовий будинок» 17.03.2020 № 38-О «Про 

посилення заходів щодо недопущення поширення  випадків COVID-19 в 

комунальному некомерційному підприємстві «Ужгородський міський 

пологовий будинок», заборонено відвідування хворих у стаціонарних 

підрозділах і проведення партнерських пологів та дозволено допуск у 

стаціонарні відділення виключно медичного персоналу та пацієнтів. 

 Враховуючи вищевказане, до покращення епідемічної ситуації в Україні 

та м. Ужгороді зокрема, присутність сторонніх осіб у пологовому будинку 

може бути дозволена виключно в інтересах пацієнток, які потребують 

стороннього догляду і нездатні до самообслуговування, з документальним 

підтвердженням такого статусу та за умови проходження цими особами 

обстеження, у т.ч. тестування на наявність коронавірусу SARS-CoV-2 методом 

ПЛР.  

 

З повагою 

 

Міський голова           Богдан АНДРІЇВ  
           
Василь Решетар 617377 

 


