Щодо розслідування спалахів гострих кишкових інфекцій та
харчових отруєнь за 8 місяців 2018 року
За
оперативними
повідомленнями
територіальних
органів
Держпродспоживслужби за 8 місяців поточного року працівники
Держпродспоживслужби взяли участь у розслідуванні 125 спалахів гострих
кишкових інфекційних захворювань, внаслідок яких постраждало 1499 осіб, з
них 813 дітей (54%). За аналогічний період 2017 року було розслідувано 105
спалахів гострих кишкових інфекційних захворювань, внаслідок яких
постраждало 1460 осіб, з них 1083 дитини (74,5%).
Спалахи реєструвалися майже на всіх адміністративних територіях, за
виключенням Закарпатської та Сумської областей. Найбільшу кількість спалахів
зареєстровано у Одеській (23) та Львівській (16) областях.
В організованих дитячих колективах зареєстровано 54 спалахи, що
становить 43% від зареєстрованих спалахів у поточному році. Під час
оздоровлення та відпочинку зареєстровано 10 спалахів у дитячих колективах, що
на рівні аналогічного періоду минулого року. З об’єктами ресторанного
господарства та торгівлі пов’язано 43 (34%) спалахів, серед населення у побуті
зареєстровано 18 (14%) спалахів.
Передача збудників інфекції відбувалася майже з однаковою частотою як
контактно-побутовим шляхом – 51 (41%) так і харчовим шляхом – 49 (39%). У
4-х спалахах причиною захворювань стала забруднена вода. Не встановлено
фактор передачі при 10-х спалахах та триває розслідування 9 спалахів. На два
об’єкти (міні-готель «Скеля», готель «Соколине гніздо» Львівська область)
фахівців Держпродспоживслужби та лабораторного центру МОЗ для проведення
розслідування не було допущено.
За етіологічною структурою на першому місці знаходяться спалахи
вірусної етіології (рота- та норо- віруси) – 36 (29%), 33 спалахи (26%) були
викликані сальмонелами, 14 (11%) викликано вірусами гепатиту А, іншими
бактеріальними збудниками – 16 (13%) та невстановленої етіології - 12 (10%).
Тривають дослідження по 10 спалахах гострих кишкових інфекцій.
Взято участь у розслідуванні 58 випадків захворювання на ботулізм, у ході
яких постраждали 68 осід, серед них 39 випадків були пов’язані із вживанням
рибної продукції.
У поточному році зареєстровано 8 випадків ботулізму (13 постраждалих),
пов’язаних із рибною продукцією, яку придбано в магазинах.
Впродовж звітного періоду померло від ботулізму 6 хворих (5 випадків
пов’язані із продукцією непромислового виробництва та у одному випадку
рибну продукцію було придбано у магазині, яка надійшла з оптової бази
м. Харкова, виробник встановлюється).
У зв’язку із реєстрацією спалахів та харчових отруєнь фахівці
територіальних органів Держпродспоживслужби брали участь у їх розслідувані
та вживали відповідні заходи реагування.
За результатами порушень встановлених при розслідуванні спалахів,
відповідно до розпоряджень територіальних органів Держпродспоживслужби,
рішень місцевих органів виконавчої влади та керівників об’єктів тимчасово
призупинялось функціонування 70 об’єктів, складено 61 протокол про

накладання штрафів, притягнуто до дисциплінарної відповідальності 4
посадових особи, відсторонено від роботи 38 працівників. Керівникам об’єктів
надано 208 приписів, пропозиції, розпорядження щодо усунення виявлених
порушень, встановлено контроль за їх виконанням, вилучено небезпечних
харчових продуктів 466,603 кг.
Питання щодо виникнення спалахів розглядалося на 43 засіданнях
ТЕБ та НС, нарадах державних адміністрацій. За результатами виявлених
порушень
територіальними
органами
Держпродспоживслужби
до
правоохоронних органів направлено 73 листи, відкрито 19 кримінальних
проваджень.
Держпродспоживслужба постійно проводить роз’яснювальну та
просвітницьку
роботу
з
висвітленням
на
офіційних
веб-сайтах
Держпродспоживслужби та її територіальних органів інформації щодо вжитих
заходів реагування. Керівництво та фахівці Держпродспоживслужби надаються
інтерв’ю і коментарі на центральних та місцевих телеканалах з актуальних
питань.

