Cтартувала вакцинація медичних працівників вакциною проти
COVID-19 AstraZeneka (Covishield)

В КНП «Вільнянська районна багатопрофільна лікарня» ВРР хворі на
COVID-19 розпочали поступати з 28 вересня 2020 року.
З початку пандемії в лікарні було зроблено все необхідне для ефективного
лікування таких хворих. З 146 стаціонарних ліжок ліжкового фонду лікарні для
хворих на COVID-19 виділено 70 ліжок, для чого були перепрофільовані ліжка
терапевтичного відділення ( хворі терапевтичного профілю переведені в хірургічне
відділення), половину ліжок хірургічного відділення, відділення анестезіології та
інтенсивної терапії (ВАІТ). Для тяжкохворих на COVID-19 виділені палати ВАІТ,
боксовані палати і діагностичні ліжка першого поверху дитячого відділення. Всі
ліжка забезпечені киснем ( 56 ліжок забезпечені централізованою подачею кисню,
14- кисневими концентраторами), організовано цілодобове чергування бригади
медпрацівників. Хворі забезпечені необхідними лікарськими препараторами, за
виключенням препаратів, яких немає в переліку лікування даної категорії хворих,
якісним безкоштовним харчуванням. За час пандемії в лікарні проліковано 328
хворих на коронавірусну хворобу ( 2020 рік- 222 особи, 2021рік- 106 осіб).
Померли 51 чол. , з яких з підтвердженим COVID-19 - 36 чоловік.
Від початку пандемії у Вільнянському районі на COVID-19 захворіло 1738
чоловік, з них 40 медичних працівників, 39 з яких одужали, 1 знаходиться на
лікуванні.
Ситуація з захворюваністю на COVID-19
у
Вільнянській ОТГ є
контрольованою. Кількість хворіючих протягом останніх 20-ти днів залишається
стабільною. Заповненість ковідних ліжок коливається від 10% до 30%. Станом на
18.03.2021р. на ліжках призначених для лікування
даної категорії хворих
проходять лікування 4 особи з підозрою на коронавірусну хворобу, 23 особи з
підтвердженим діагнозом COVID-19, з них на реанімаційних ліжках 5 осіб, всі
отримують кисневу терапію.
Вакцинація є найбільш дієвим засобом у протистоянні короновірусній інфекції
та сприяє формуванню колективного імунітету. Щеплення від COVID-19 кожної
людини буде проходити у два етапи. Друга доза вакцини надається через 28 діб
після першої. Кампанію розпочато з вакцинації тих, хто знаходиться на передовій
боротьби з ковід - наших медиків.
12 березня 2021 року стартувала вакцинація проти COVID-19 вакциною
AstraZeneka (Covishield). В районі на базі КНП «Вільнянський центр первинної
медико-санітарної допомоги» ВМР для проведення вакцинації створено мобільну
бригаду у складі 1 лікаря і 2 медичних сестер, якою станом на 18.03.2021
провакциновано 150 чол., з яких 36 медпрацівників Вільнянської лікарні та
Вільнянського Центру ПМСД, а також медпрацівники Новомиколаївської лікарні і
Центру ПМСД, Запорізької лікарні і Центру ПМСД, онкологічного диспансеру,
підстанцій швидкої медичної допомоги м. Вільнянська та сел. Новомиколаївка.
Після вакцинації негативних наслідків не зареєстровано.

