Епідемічна ситуація за липень 2016 року
З початку 2016 року в Україні зареєстровано 89 спалахів кишкових
інфекційних захворювань, внаслідок яких постраждало 1905 осіб, із них 887
дітей (46,6%). За аналогічний період 2015 року було зареєстровано 54
спалахи, внаслідок яких постраждало 948 осіб, в тому числі 495 дітей
(52,2%).
У липні поточного року зареєстровано 19 спалахів гострих кишкових
інфекційних захворювань, під час яких постраждало 312 осіб, у тому числі 72
дитини (23,1 %).
Спалахи реєструвались на 12 адміністративних територіях, найбільша
кількість їх виникла у Львівській області (4,) Хмельницькій (3), Одеській та
Херсонській по 2, по одному спалаху зареєстровано у Волинській, ІваноФранківській, Київській, Кіровоградській, Рівненській, Тернопільській,
Чернівецькій, Чернігівській областях.
За попередніми даними етіологічний фактор виникнення гострих
кишкових інфекцій встановлено у 8 випадках, що становить близько 42%.
Основними збудниками стали сальмонели, ротавіруси (5,3 %), інші збудники
(10,5%), збудник не виявлено майже у 30%
Основний фактор передачі збудників – харчовий.
В організованих дитячих колективах зареєстровано 2 спалахи із
загальною кількістю постраждалих 11 осіб; із закладами ресторанного
господарства пов’язано 10 спалахів із загальною кількістю захворілих 239
осіб, серед яких 41 дитина. З приготуванням страв у домашніх умовах
пов’язано 7 спалахів, під час яких постраждало 62 особи, у тому числі 20
дітей.
У ході проведених епідеміологічних розслідувань спеціалістами
Держпродспоживслужби встановлено, що основними причинами, які
сприяли виникненню спалахів, були наявні порушення санітарного
законодавства, а саме: технології приготування страв, термінів та
температурного режиму при зберіганні сировини та готової продукції,
дезінфекційного режиму, правил особистої гігієни особами, які брали участь
у приготуванні страв, не дотримання товарного сусідства при зберіганні
харчових продуктів та придбання продуктів харчування в місцях
несанкціонованої торгівлі.
За результатами виявлених порушень поінформовано прокуратуру
областей. Керівникам суб’єктів господарювання надано пропозиції щодо їх
усунення та встановлено контроль за їх виконанням.
За
оперативними
даними
Головного
управління
Держпродспоживслужби в Запорізькій області в м. Мелітополь у дитини
2009 року народження з діагнозом «Гострий ентерит» при лабораторному
обстеженні було виділено холерний вібріон не О1.
У ході епідрозслідування встановлено, що захворювання ймовірно
пов’язано з купанням у річці Молочна, яка протікає неподалік будинку. Слід

зазначити, що впродовж останніх років з проб води річки Молочна щорічно
виділяються культури холерних вібріонів О1 групи, серовару Огава,
авірулентні.
Упродовж поточного року на холеру досліджено 763 проби з об’єктів
довкілля, холерні вібріони не О1 групи виділено у 13,8% проб. При
дослідженні проб води р. Молочна м. Мелітополь виділено холерний вібріон
О1 групи, серовар Інаба, авірулентний. Крім того, при дослідженні на холеру
проб з об’єктів довкілля, відібраних за епідпоказаннями, у пробі води з
ставка «Гарячка» також виділено авірулентні холерні вібріони.
Холероподібні вібріони виділено з 15 проб Азовського моря у м. Бердянськ,
Бердянському, Приазовському та Приморському районах.
У вогнищі проведений необхідний обсяг протиепідемічних заходів. За
участю фахівців Держпродспоживслужби міста Мелітополь 16 липня 2016
року проведено засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуації Мелітопольської міської ради з прийняттям
відповідних рішень щодо встановлення щитів-попередження у місті
Мелітополь, стосовно заборони купання в р. Молочній та озері «Гарячка».
Фахівці Держпродспоживслужби взяли участь у 4 комісійних рейдових
перевірках місць стихійної торгівлі. Направлено лист до Мелітопольського
міськвиконкому щодо тимчасової заборони реалізації харчових продуктів, які
потребують спеціальних умов реалізації на ярмарках, що проводяться в місті.
Взято участь у роботі координаційної ради підприємців області, на якій
ознайомлено учасників з відповідальністю суб’єктів господарювання за
дотримання вимог санітарного законодавства.
Головним управлінням Держпродспоживслужби у Запорізькій області
направлено рекомендації до Запорізької обласної державної адміністрації з
зазначенням необхідних заходів щодо попередження виникнення та
розповсюдження кишкових захворювань, в тому числі холери.
Посилено проведення санітарно-освітньої роботи серед населення
міста та області щодо профілактики гострих кишкових інфекцій

