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Гомону О.В.

Шановний Олександр Вікторович!
Станом на 12 годину 16.09.2020р. в Обухівському районі з підозрою на
COVID-19 виявлено – 883 особи, знятий діагноз у 154 осіб. Лабораторно
підтверджений діагноз у 729 осіб в.т. ч. - Козин-85( в т. ч. с.Рудики-8), в с.
Романків-12, в м.Українка – 101( в т. ч. Плюти-1) , в м. Обухові-397( із них в
с.Таценки -11) , в с.Красна Слобідка -7, с.Нещерів- 12, с.Германівка-9, с.Долина-1,
с.Деремезна-4, с.Красне 1-11, с.Григорівка-12, с.Матяшівка -11, с.Перше Травня- 3,
с.Халепя-3, с.Жуківці-3, с.Гусачівка-13, с.Трипілля-10, с.Ст.Безрадичі-4, с.Витачів-2,
с.Степок-1, с.Перегонівка-2,с.Деревяна-7, с.Копачів-1, с.В.Дмитровичі-2, с.Підгірці5,с.М.Вільшанка -1, Богуслав-1, с.Нові Безрадичі-5, с.Ходосіївка-2, с.Веремя-1,
м.Кагарлик-1.
Із них 472 особи одужало – в ст.Козин-55( в т.ч. Рудики-4), в с.Романків-9,
м.Українка-67( в т.ч. с.Плюти-1) , в м.Обухів-255( в т.ч. с.Таценки-10), в
с.Германівка-6, в с.Деремезна-3, Красне 1-9, в с.Нещерів-11 , в с.Перше Травня-1,
с.Матяшівка-10, с.Долина-1, с.Григорівка-9, с.Трипілля-6, с.Халепя-1, с.Гусачівка-1,
с.Жуківці-3, с.Красна Слобідка-7, с.Ст.Безрадичі-3, с.Витачів-2, с.Деревяна-4,
с.Степок-1, с.Перегонівка-2, с.Великі Дмитровичі-1, с.Підгірці-2, с.Копачів-1.
М.Богуслав-1, с.Мала Вільшанка-1
Померло вісім осіб ( м.Українка-1, м.Обухів-7). Всі вони мали хронічні
захворювання , клінічний перебіг яких ускладнив COVID-19. Це хронічний
алкоголізм, цукровий діабет, онкологічні захворювання та захворювання серцевосудинної системи.
Серед медпрацівників захворіло - 52 особи в т.ч. - 13 лікарів. Одужало -39
медпрацівника , із них-10 лікарів .
На 16.09.20р в Україні захворіло на COVID-19 – 160 000 осіб із них померло
3264особи. Відсоток смертності складає 2,0%. В Обухівському районі захворіло з
лабораторно підтвердженим діагнозом 729 осіб із них померло 8 осіб. Відсоток
смертності складає 1,1%.
Виявлено 1688 контактні особи, які знаходяться на самоізоляції в домашніх
умовах під спостереженням лікарів.
За тиждень в період з 09.09.2020р по 16.09.2020р. лабораторно підтверджений
діагноз COVID-19 у 100 осіб. Одужало 54 особи . Із 07.09 по 12.09.2020р . померло
3 особи, в т.ч. в м.Обухові- 3 .
Одночасно з щоденним різким ростом нових захворівших іде ріст летальних
випадків . За 6-ть місяців з березня по вересень в країні не налагодився достатній
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отриманням результатів за дві доби , а не п’ять – сім. Так і не організована система
відстежування , ізоляції та тестування контактних осіб.
Відкриття закладів освіти збільшило темпи поширення коронавірусу. Діти,
особливо до 10 років , легко переносять захворювання, але поряд з тим є
поширювачами вірусів. Відкривати навчальні заклади при відсутності контролю над
передачею інфекції було не варто.
Перед початком навчального року педагогічний та технічний персонал закладів
освіти не пройшов тестування на COVID-19 , не були виявлені особи , що
знаходяться в інкубаційному періоді чи вірусоносії , що ще прискорило поширення
захворювань при збільшенні контактів між людьми.
При лабораторно підтвердженому COVID-19, весь клас ( школа) іде на
самоізоляцію ( карантин) з останнього дня контакту на 14 днів.
На 16.09.2020р в районі на самоізоляцію пішли наступні школи та класи:
1) Філія Старобезрадичівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Обухівської
районної ради Київської області «Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІ
ступенів « с.Перше Травня ( 41 учень та педагогічний склад) з 10.09.2020р. по
23.09.2020р
2) Клас 8-Б ( 28 учнів) Академічний ліцей №5 в м .Обухові з 11.09.2020р. по
20.09.2020р.
3) Клас 7-Д (31 учень) Академічний ліцей №5 в м .Обухові з 15.09.2020р. по
27.09.2020р.
4) Другий клас Підгірцівської ЗОШ І-ІІІст. ( 15 дітей) в с.Підгірці з 12.09.2020р.
по 25.09.2020р.
Міністерство охорони здоров’я розробило спеціальні карантинні правила для
шкіл , які носять рекомендаційний характер: маршрути руху учнів по школі згідно
графіку, дотримання вчителями дистанції та використання захисних щитків та масок
чи респіраторів, використання антисептиків, миття рук після кожного уроку, відстань
між партами -1,5 м, установка в санвузлах дозаторів з рідким милом та
електросушилок ( паперових рушників), дезінфекція дверних ручок, столів, стільців,
перил та інших поверхонь, після кожного заняття провітрювання класів протягом 10
хвилин та інше.
Проконтролювати як учні носять маски чи миють руки, чи дотримуються
безпечної дистанції в класах і коридорах учителі просто фізично не в змозі.
Централізована закупка противірусної екіпіровки шкіл (захисних масок,
антисептиків, ультрафіолетових ламп , безконтактних інфрачервоних термометрів та
інше) не була проведена. Це вірогідно ляже на плечі місцевих органів влади . І чи
вистачить у них коштів , питання відкрите.
А в зв’язку з тим , що не за горами сезонний ріст простудних захворювань в т.
ч. грипу, то школи вимушені будуть закриватись на карантин та навчання
переводитись на дистанційне.
В першу хвилю поширення захворюваності на COVID-19 для надання медичної
допомоги пацієнтам Обухівського району були задіяні інфекційні відділення
Білоцерківської міської лікарні №3, ЦРЛ Києво-Святошинського району, Кагарлицька
ЦРЛ, Олександрівська лікарня м. Києва.
На даний час хворих на COVID-19 в зв’язку з переповненістю останніх
відправляють в інфекційне відділення Переяславської ЦРЛ.
Чи забезпечені опорні лікарні для лікування хворих на COVID-19 необхідним
обладнанням( централізована доставка кисню не тільки до реанімаційних ліжок, але і
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кваліфікованими лікарями-інфекціоністами та іншим медперсоналом для лікування
COVID-19 згідно затверджених протоколів. Питання залишається відкритим.
Без кисню пацієнти з сатурацією ( насичення крові киснем) на рівні 40-50
зможуть протриматися кілька діб.
Проаналізувавши карти епідемічного обстеження вогнища інфекційного
захворювання останніх 3-х хворих на COVID-19 які померли 07.09.2020р.,
10.09.2020р., та 12.09.2020р. встановлено :вік хворих 54, 57, 63 роки.
Після виникнення перших симптомів захворювання за медичною допомогою
звертались вони лише на 4-6-8 день, джерело зараження ніхто не міг конкретно
назвати. Хворі були госпіталізовані в інфекційне відділення Обухівської ЦРЛ в
м.Українка де отримували лікування згідно протоколу, в т.ч. кисневу терапію та
чекали результатів ПЛР. В усіх була діагностовано не госпітальна двобічна
полісигментарна пневмонія.
Супутніми захворюваннями були ожиріння 3ст. , стан після хіміотерапії, в
одного хворого пневмонія ускладнилась - двобічним пневмотораксом. Стан хворих
погіршувався , сатурація була низькою менше 68% . Всі вони потребували штучної
вентиляції легень (ШВЛ).
Хворі були переведені в інфекційне відділення Кагарлицької ЦРЛ. І незважаючи
на інтенсивну терапію з підключенням до апарату ШВЛ померли від : корона
вірусної хвороби ;не госпітальної двобічної полісигментарної пневмонії; гострої
серцево-легеневої недостатності.
Які можна запропонувати рекомендації:
1) Не потрібно організовувати заходи з незахищеними контактами, де легко
можна підхопити коронавірусну хворобу - це різні застільні міроприємства в
закритих приміщеннях ( відзначення педагогами початку навчального року,
відзначення дня народження та інше).
2) При перших симптомах гострої респіраторної інфекції потрібно негайно
звертатись до сімейного лікаря за медичною допомогою, щоб пройти
обстеження на COVID-19: дослідження на полімеразну ланцюгову реакцію
(ПЛР) , комп’ютерну томографію легень (КТ), визначення стану насичення
крові киснем ( сатурація).
Якщо діагноз COVID-19 підтвердиться то від важкості протікання
захворювання сімейний лікар прийме рішення лікувати вас вдома чи в
стаціонарі
3).Обовязково необхідно дотримуватись 3-х основних протиепідемічних
заходів: це носіння захисних масок і бажано рукавичок. Дотримання соціальної
дистанції в 1,5-2 метра , проведення дизенфекції всіх поверхонь де може бути
вірус, а також миття та дезінфекція рук.

Завідувач Обухівським районним
відділом лабораторних досліджень
ДУ «Київський обласний лабораторний
центр МОЗ України»
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