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Епідситуація щодо розповсюдження 

коронавірусу в світі

 Грудень 2019 - початок епідемії м. Ухань, провінція Хубей, КНР.

 11.02.2020 – Голова ВООЗ заявив, що перша вакцина буде

отримана через 18 місяців

 15.02.2020 – У КНР заборонено мандрівки з симптомами ГРВІ

 За приховування симптомів коронавірусу передбачається

смертна кара

 15.02.2020 – зареєстровано перший випадок смерті від Covid 19 у

Європі (Франція) – помер 80-річний турист, який нещодавно

повернувся з Китаю

 За даними Центру системних досліджень та інжиніринга при

Університеті Джона Хопкінса на 19.02.2020 :

• Кількість осіб, що захворіли - 75 184 осіб

• Кількість померлих складає - 2 013 осіб

• Кількість вилікуваних осіб - 14 376 (у КНР)
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Перелік госпітальних баз, що визначенні для надання допомоги пацієнтам, які 
відповідають визначенню випадку 2019-nCoV

Область
Назва 

госпітальної бази

Адреса та номер
телефону

приймального покою

ПІБ 
Відповідаль

ного

Контакти 
відповідаль

ного

Донецька

КНП «Обласний центр 
екстреної медичної 
допомоги та медицини 
катастроф» Донецької 
області

м. Краматорськ, 
вул. О. Вишні, 24

Пашина
Світлана
Василівна

0507433325, 
e-mail: 

pashina.sv78@
gmail.com

Донецька
КНП «Інфекційна лікарня 
м.Костянтинівка

Донецька область, 
м. Костянтинівка, 
вул. Європейська, 17, 
приймальне відділення –
06272 21561

Шейченко
Надія
Василівна

(050)1857580

Донецька

КНП Маріупольської 
міської ради 
«Маріупольська міська 
лікарня №4 ім. 
І.К.Мацука»

Донецька область, 
м. Маріуполь, вул. 
Пашковського, 4
приймальне відділення -
0629588127

Овчіннікова
Тетяна
Григорівна

096-566-7879

Донецька
КНП Маріупольська 
міська лікарня швидкої 
медичної допомоги»

Донецька обл., 
м. Маріуполь, вул. Бахмутська, 
20-А, 
приймальне відділення -
0683521917

Пономарева
Ірина
Миколівна

066-150-1310
067-597-5502

Кіровоград
ська

КНП «Центральна міська 
лікарня Міської ради 
м.Кропивницького
стаціонар №1»

м. Кропивницький, вул. 
Фортеця, 21
приймальне відділення 
(095)1750116

Кабанчук
Оксана
Олександрівна

(050)1739525

Кіровоград
ська

КНП «Кіровоградська 
обласна лікарня 
Кіровоградської обласної 
ради»

м. Кропивницький, 
пр. Університетський, 2/5
приймальне відділення 
(0522)397366

Смірнова
Олена
Георгіївна

(067)5205518
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