
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА 

«ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ 

«ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ 

МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ»» 

НАКАЗ 
 

15.01.2018  м. Вінниця № 8-ОД 

 

Про подання  

оперативної інформації 

 

 Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Закону України 

«Про екстрену медичну допомогу», наказу МОЗ України від 18.02.2015 року 

№75 «Про додаткові заходи щодо функціонування закладів охорони здоров’я 

в умовах особливого періоду та подолання наслідків надзвичайної ситуації 

державного рівня соціального та воєнного характеру», наказу Департаменту 

охорони здоров’я Вінницької обласної державної адміністрації від 12.01.2018 

року № 61 «Про затвердження Порядку подання оперативної інформації» та з 

метою удосконалення системи подання оперативної інформації про 

надзвичайні ситуації та надзвичайні події,-  
 

Н А К А З У Ю:  

 

 1. Затвердити Інструкцію дій старшого лікаря КУ «ТМО «Вінницький 

обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»» на 

випадок отримання інформації про виникнення надзвичайних ситуацій 

(подій) на території області з масовими травмами, опіками, пов’язаних з 

інфекційними хворобами, отруєнням людей та з іншими медико-санітарними 

наслідками (стихійне лихо, загроза аварії на АЕС, загроза катастрофічного 

затоплення територій, прорив на газотранспортній мережі високого тиску, 

аварії на залізниці та автотранспорті, пожежі, аварії з викидом НХР та ін.) 

(додається). 

 2. Визначити єдині телефонні номери для подання оперативної 

інформації у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій та 

надзвичайних подій, пов’язаних з інфекційними хворобами, отруєннями 

людей та іншими медико-санітарними наслідками: 

- оперативний черговий ДЗ «Вінницький обласний лабораторний центр 

МОЗ України» ЦІЛОДОБОВО: 

 



671 835; 

 - оперативний черговий ГУ ДСНС у Вінницькій області 

ЦІЛОДОБОВО: 

101; 469 057; 460 411; 

 - оперативний черговий Національної поліції ГУМВС України у 

Вінницькій області ЦІЛОДОБОВО: 

102; 594 122; 594 022; 594 023; 594 131; 594 800; 

 - оперативний черговий Департаменту цивільного захисту 

облдержадміністрації ЦІЛОДОБОВО:  

 671 135; 671 138; 671 137 факс; 095 683 98 52; 

 - черговий міськвиконкому Вінницької міської ради ЦІЛОДОБОВО: 

 15 60; 611 729; 595 039; 671 420; 

 - оперативний черговий МОЗ України (Український науково-

практичний центр ЕМД та медицини катастроф) ЦІЛОДОБОВО: 

 044 518 57 08; 044 518 47 11; 096 261 64 13 

3. Головним лікарям філій Комунальної установи «Територіальне 

медичне об’єднання «Вінницький обласний центр екстреної медичної 

допомоги та медицини катастроф»»: 

- забезпечити оперативне інформування старшого лікаря з медицини 

невідкладних станів про всі випадки надзвичайних ситуацій та надзвичайних 

подій, які пов’язані з інфекційними хворобами, отруєннями людей та іншими 

медико-санітарними наслідками, за визначеними телефонними номерами:  

103;  0432 329 301;  0432 670 120;  067 433 58 83 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника головного 

лікаря з оперативної роботи – СІДАКА Олега Васильовича.  

 

 

 

В.о.головного лікаря        Т.Бабій 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Додаток 

до наказу  

КУ «ТМО «ВОЦЕМДМК»» 

від 15.01.2018 року № 8-ОД 

 

ІНСТРУКЦІЯ 

дій старшого лікаря 

КУ «ТМО «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф» на випадок отримання інформації про 

виникнення надзвичайних ситуацій (подій) на території області  з 

масовими травмами, опіками, пов’язаних з інфекційними хворобами, 

отруєнням людей та з іншими медико-санітарними наслідками (стихійне 

лихо, загроза аварії на АЕС, загроза катастрофічного затоплення 

територій, прорив на газотранспортній мережі високого тиску, аварії на 

залізниці та автотранспорті, пожежі, аварії з викидом НХР та ін.). 

Старший лікар (оперативний черговий) зобов’язаний:  

1. Пересвідчитись, по можливості, у достовірності отриманої інформації 

(по телефону або іншими засобами зв’язку, у чергового ГУ ДСНС за тел. 101, 

у чергового ГУНП за тел. 102). 

2. Попередньо оцінити отриману інформацію: тип НС, кількість 

потерпілих або хворих, сектор ураження та ін.). 

3. Направити в осередок надзвичайної ситуації бригаду екстреної 

медичної допомоги, яка, в залежності від типу надзвичайної ситуації або 

події, повинна бути забезпечена засобами індивідуального захисту, 

укладками з лікарськими засобами та виробами медичного призначення, 

комплектом для розгортання сортувального майданчика.  

3. Доповісти про отриману інформацію директору Департаменту охорони 

здоров’я ОДА, його заступнику – начальнику штабу оперативного 

реагування, відповідальному за питання цивільного захисту, головному 

лікарю ТМО «ВОЦЕМДМК» та за їх вказівкою оперативним черговим: 

- Департаменту цивільного захисту ОДА за тел. 67-11-35, 67-11-37;  

- Головного управління ДСНС у Вінницькій області за тел.  101,  46-90-57,   

46- 04- 11; 

- лабораторного центру МОЗ України у Вінницькій області 

(санепідслужба) за тел. 67-18-35; 

- ДЗ «Український науково-практичний центр ЕМД та медицини 

катастроф» за тел. 044-518-57-08, 044-518-47-11. 

4. Постійно підтримувати зв’язок з бригадою екстреної медичної 

допомоги, яка була направлена першою в осередок НС. Після отримання від 

бригади ЕМД результатів медичної розвідки, первинного медичного 

сортування постраждалих, направити в осередок НС додатково бригади 



ЕМД. Головний принцип полягає у прагненні забезпечення однією 

бригадою ЕМД одного червоного постраждалого, тому кінцева кількість 

бригад буде визначатися в ході проведення рятувальної операції. 
Потреба в бригадах ЕМД здійснюється з розрахунку:  2 бригади на 3 

постраждалих, 3 бригади на 5 постраждалих, 5 бригад на 10 постраждалих. 

При наявності 50 постраждалих і більше кількість бригад повинна становити 

в середньому не менше 20 % від числа постраждалих. 

5. Якщо бригада екстреної медичної допомоги, при обслуговувані 

виклику, запідозрила у пацієнта особливо небезпечну інфекцію та 

повідомила про це оперативного чергового, направити в осередок ОНІ для 

бригади засоби індивідуального захисту (протичумні костюми 1-го типу), 

аварійну аптечку, деззасоби та бікси для відбору проб від хворого. Терміново 

дати вказівки старшому бригади: 

- бригада залишається в осередку ОНІ і буде виконувати в кінцевому 

результаті функцію евакуаційної бригади; 

- застосувати всі наявні засоби індивідуального захисту; 

- закрити вхідні двері з середини на ключ, попередньо біля них з 

зовнішньої сторони розгорнути передаточний пункт; 

- контактних ізолювати в окрему кімнату; 

- хворому надати екстрену медичну допомогу та відібрати проби на 

дослідження (тільки на холеру); 

- після прибуття інфекціоніста, епідеміолога, проведення відповідних 

заходів, хворого евакуювати в інфекційний стаціонар. 

6. При аварії на хімічно небезпечному об’єкті: 

- направити бригаду ЕМД в засобах індивідуального захисту на межу зони 

ураження, в сектор протилежний направленню руху хімічної хмари, зона 

ураження НЕБЕЗПЕЧНА; 

- дати вказівку бригаді ЕМД розгорнути, після отримання нею додаткових 

вказівок від керівника рятувальної операції, «СОРТУВАЛЬНИЙ 

МАЙДАНЧИК», надавати екстрену медичну допомогу тільки після 

проведення деконтамінації постраждалих аварійно-рятувальними службами 

ДСНС.  

7. По розпорядженню (вказівці) директора Департаменту, або його 

заступників: 

- оповістити, зібрати особовий склад штабу оперативного реагування та 

мобільної оперативної групи Департаменту охорони здоров’я ОДА, 

координаційної комісії обласної служби медицини катастроф згідно План-

схеми оповіщення (додаються); 

- повідомити головного лікаря відповідного закладу охорони здоров’я про 

розгортання госпітальної бази для прийому постраждалих (підготовку 

інфекційного відділення до роботи в суворому протиепідемічному режимі 

для прийому інфекційного хворого (хворих). 

8. Після розгортання роботи штабу оперативного реагування або 

координаційної комісії обласної служби медицини катастроф діяти за їх 

вказівками. 



9. Всі дії до закінчення надзвичайної ситуації фіксувати в «Журналі 

одержаних і відданих розпоряджень». 


