БОРОТЬБА ІЗ COVID-19 В
АСПЕКТІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Полона Відіц Худобівнік, директорка Центру
охорони здоров’я Кочев’є
Владімір Пребіліч, голова муніципалітету Кочев’є

ОСНОВНІ ФАКТИ



- площа муніципалітету 555 кв. км



- 16.000 жителів



- 82 села



- бюджет муніципалітету 24 млн євро на 2020 р.



- один дитячий садок (6 корпусів) - 600 дітей



- 3 початкові школи - 1.200 учнів



- одна середня школа (технічна та гімназія)



- 98 суб’єктів господарювання

COVID-19 У СЛОВЕНІЇ ТА КОЧЕВ’Є


1. У Словенії перший випадок було
зареєстровано 7 березня 2020 р.



2. На сьогодні було протестовано понад
41265 осіб



3. У Словенії зареєстровано 1330
підтверджених випадків захворювання на
COVID-19



4. У Кочев’є перший випадок було
підтверджено 12 березня 2020 р.



5. Протестовано понад 500 осіб



6. У Кочев’є зареєстровано 5
підтверджених випадків



7. Швидке та узгоджене реагування було
вирішальним у Кочев’є

ЗАКОНОДАВЧІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО
ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я


система охорони здоров’я має два
основних організаційних рівні:


Вторинний та третинний рівні =
відповідальність держави(лікарні)



Первинний рівень = відповідальність
муніципалітету (центри охорони
здоров’я)



кошти для медичного персоналу
забезпечуються державою



кошти на необхідін засоби для
первинного рівня повинні
забезпечуватися муніципалітетом

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО
ЦЕНТР ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я


Центр охорони здоров’я Кочев’є
покриває територію у 800 кв. км і
базову медичну допомогу близько 18
000 осіб



Найближчий центр швидкої допомоги
працює цілодобово та займається
наданням невідкладної медичної
допомоги – особи із серйознішими
захворюваннями та травми
перевозяться до Любляни (65 км)



У Центрі працює близько 100 осіб



У процесі модернізації =
муніципалітет надав 2,5 млн євро,
вважається одним із найкраще
обладнаних у своїй категорії

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО
ЦЕНТР ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я


На базі Центру ведуться найважливіші види
та послуги медичної практики



Загальна практика



Педіатрія



Стоматологія



Лікування діабету



Гінекологія



Аналізи крові та сечі (лабораторія)
Фізіотерапія, Центр психічного здоров'я ...

НАШ ЦЕНТР СТАВ ЦЕНТРОМ
ПРОВЕДЕННЯ ТЕСТУВАННЯ НА
COVID-19
 Указом міністра охорони здоров’я визначено 16

центрів тестування на COVID-19 у Словенії – з цією
метою Центр охорони здоров’я Кочев’є покрив
територію у 1000 кв. км та 70 000 осіб



Першим кроком штабу цивільного захисту була
організація комплексного навчання медичного
персоналу щодо впровадження запобіжних заходів це здійснювалося експертом з радіологічної та
біохімічної оборони Армії Словенії



Керівництво центру охорони здоров’я підготувало
повномасштабний тактичний план того, як
організувати тестування, не ставлячи під загрозу тих,
хто може потребувати медичної допомоги

ОСНОВНИМИ ПРАВИЛАМИ
ПОВОДЖЕННЯ БУЛИ


Закриття усіх входів у Центр охорони здоров’я, відкриття
пункту сортування - медичний персонал перевіряє
працівників та пацієнтів на ознаки COVID-19



Невідкладні випадки: відділення невідкладної допомоги



Якщо проблему пацієнта можна вирішити по
телефону або електронною поштою чи через
відеодзвінок: їх направляли додому, щоб вони
зв’язалися зі своїм сімейним лікарем по телефону або
електронною поштою.



У разі виявлення об’єктивних ознак захворювання на
COVID-19 - вони спрямовуються для отримання
невідкладної допомоги щодо COVID



У разі негативного результату на COVID 19 та
необхідності обстеження у лікаря - вони спрямовуються
до відділення невідкладної допомоги

ЩО З
НЕІНФІКОВАНИМИ
ПАЦІЄНТАМИ?


Телефонні дзвінки



Електронні листи



Електронні листи з
фотографіями проблем зі
шкірою, загоєння ран, ...



Відеодзвінки



Цифрова медицина: цифрові
рецепти, цифрові скерування



Обстеження у лікаря при
необхідності

ФАКТИ ПРО БУДИНОК ДЛЯ
ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ


Центральний заклад у регіоні, де
розміщується понад 120 осіб похилого
віку



Вік переважної більшості осіб
перевищує 80 років, тому вони
становлять вразливу групу у випадку
зараження COVID-19



За звичних умов відбувається щоденна
взаємодія відвідувачів та мешканців



Деякі з них потребують постійної
медичної допомоги, що є додатковою
слабкою ланкою у захисті закладу у
випадку COVID-19

ВАЖЛИВА СПІВПРАЦЯ ІЗ БУДИНКОМ
ДЛЯ ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ


Будинки для осіб похилого віку опинилися під
особливо високим ризиком інфікування COVID19 та високим рівнем смертності у випадку
зараження



Тісна співпраця між командами центру
охорони здоров’я та будинку для осіб похилого
віку унеможливила потрапляння COVID-19
всередину закладу- підтверджених випадків не
зареєстровано



Співпраця засновувалася на: кризовому плані з
визначеними приміщеннями для ізоляції,
«чистими» та «брудними» маршрутами та
впровадженні запобіжних заходів

ЗАСВОЄНІ УРОКИ…


Тактика «тестування-пошук-ізоляціякарантин» виявилася дуже успішною –
поширення інфекцій не зафіксовано (5
підтверджених випадків у муніципалітеті)



Тісна співпраця з комерційними
підприємствами виявилася успішною випадки підозри на захворювання були
протестовані та негайно ізольовані



Очікувалася більша підтримка уряду
Словенії у постачанні засобів медичного
захисту



Труднощі у побудові координації між
будинком для осіб похилого віку та
центром охорони здоров’я –
відповідальність двох різних міністерств =
втручання муніципалітету

