ПРОЕКТ

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ
від

№

м. Краматорськ

Про затвердження комплексного плану
заходів профілактики грипу та гострих
респіраторних вірусних інфекцій у місті
на 2018-2022 роки
З метою недопущення епідемічних ускладнень і смертності від грипу та гострих
респіраторних вірусних інфекцій, керуючись статтею 30 Закону України “Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення”, статтями 8, 11 Закону України «Про
захист населення від інфекційних хвороб», розпорядженням Кабінету Міністрів України від
01.03.2006 № 118-р «Про затвердження плану заходів щодо боротьби з грипом серед
населення та запобігання виникненню його пандемії», ст. 32 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”
виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити комплексний план заходів профілактики грипу
респіраторних вірусних інфекцій у місті на 2018-2022 роки (додається).

та

гострих

2. Відділу охорони здоров’я (Мельник) щоквартально до 10 числа місяця, наступного
за звітним кварталом, інформувати департамент охорони здоров’я облдержадміністрації про
виконання заходів з профілактики та боротьби з грипом та іншими гострими респіраторними
вірусними інфекціями у місті.
3. Відділу охорони здоров’я (Мельник), Краматорській міській філії ДУ «Донецький
обласний лабораторний центр МОЗ України (Хомякова) вжити заходи щодо інформування
населення з питань профілактики грипу та інших гострих респіраторних вірусних інфекцій у
засобах масової інформації.
4. Координацію роботи з виконання даного рішення покласти на відділ охорони
здоров’я, контроль на Люльку Ю.А. – заступника міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.

Міський голова

А.В. Панков

Додаток
до рішення виконкому міської ради
№
Комплексний план
заходів профілактики грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій
у місті на 2018 - 2022 роки
№
з/п
1
1.
1.1

Заходи

Термін

2
2
У передепідемічний період
Забезпечити координацію дій і спільну роботу усіх служб та установ міста в боротьбі з постійно
грипом і проведенні комплексу профілактичних, протиепідемічних заходів в
передепідемічний та епідемічний періоди, спрямованих на захист населення від
захворювання на грип та попередження розповсюдження інфекції

Виконавці
3
відділ
охорони
міської ради

здоров’я

1.2

Розглянути питання щодо можливості проведення передсезонної імунопрофілактики щорічно
грипу за рахунок місцевого бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених вересень
законодавством, особам підвищеного ризику захворювання на грип, в першу чергу:
медичним працівникам, а також особам похилого віку і хворим на хронічну патологію
дихальної та серцево-судинної систем

відділ охорони здоров’я

1.3

Забезпечити своєчасний ремонт, ліквідацію протягів, безперебійну роботу опалення,
вентиляції у виробничих приміщеннях та створити належний температурний і
санітарно-гігієнічний режим на підприємствах, в медичних, дитячих, дошкільних,
учбових закладах, транспорті. Виділити для робітників, працюючих на відкритому
повітрі, спеціальні приміщення для обігріву та просушування одягу і взуття

осінньозимовий
період
щорічно

Керівники підприємств,
установ та організацій всіх
форм власності

1.4

Розглянути питання щодо виділення коштів для проведення у жовтні-листопаді щорічно
передсезонної імунопрофілактики грипу особам з підвищеним епідеміологічним та вересень
медичним
ризиком
захворювання
з
числа
робітників
промислових,
сільськогосподарських підприємств, працівників сфери обслуговування: торгівлі,
громадського харчування, комунальних підприємств, транспорту, тощо

Керівники підприємств,
установ та організацій всіх
форм власності

Продовження додатка
3
Відділ охорони здоров’я,
Краматорська міська філія ДУ
«ДОЛЦ МОЗ України у
межах чинного зако

1
1.5

2
2
Розглянути питання щодо залучення до передсезонної протигрипозної імунізації щорічно
коштів інших, не заборонених законодавством джерел фінансування, забезпечити вересеньіндивідуальну вакцинацію проти грипу при бажанні населення за особистий рахунок
грудень

1.6

Організувати і провести семінарські заняття для всіх зацікавлених фахівців щорічно
лікувально-профілактичних закладів з профілактики, діагностики, лікування грипу та вересень
гострих респіраторних захворювань, а також висвітити питання профілактики грипу жовтень
для фахівців інших служб і відомств на нарадах на підприємствах, установах,
організаціях

Відділ охорони здоров’я,
Краматорська міська філія ДУ
«ДОЛЦ МОЗ України

1.7.

Організувати впровадження інформаційно-просвтницьких програм, інтерактивних Протягом
форм роботи серед молоді та здобуття знань і формування життєвих навичок щодо епідсезону,
профілактики грипу та ГРВІ
щорічно

Відділ охорони здоров’я,
Краматорська міська філія ДУ
«ДОЛЦ МОЗ України

1.8

Забезпечити постійне інформування міського голови, виконкому міської ради щодо Протягом
стану профілактики грипу та гострих респіраторних захворювань, здійснення епідсезону,
передсезонної імунізації залученим контингентам населення, розвитку епідемічної щорічно
ситуації, обговоренням цих питань на оперативних нарадах, медичних нарадах для
вжиття заходів

Відділ охорони здоров’я,
Краматорська міська філія ДУ
«ДОЛЦ МОЗ України

1.10

Здійснювати постійне спостереження за рівнем захворюваності населення на грип та
гострі респіраторні захворювання у порівнянні з епідпорогом з вивченням вікової,
соціальної структури захворюваності
Своєчасно вживати заходи щодо попередження ускладнення епідемічної ситуації, про
стан епідситуації інформувати міського голову, Донецький обласний лабораторний
центр МОЗ України» інші зацікавлені служби згідно з наказом Міністерства охорони
здоров’я України від 23.05.2002 №190 "Про надання позачергових повідомлень
Міністерству охорони здоров’я України"

Краматорська міська філія
ДУ «ДОЛЦ МОЗ України

1.11

Протягом
епідсезону,
щорічно
з 40 тижня
року,
щотижня, при
перевищенні
рівня епід
порогу щоденно

Відділ охорони здоров’я,
керівники медичних закладів
міста, Краматорська міська
філія ДУ «ДОЛЦ МОЗ
України»

Продовження додатка
3
Відділ охорони здоров’я,
керівники медичних закладів міста, Краматорська
міська філія ДУ «ДОЛЦ
МОЗ України

1
1.12

2
2
Визначити чисельність контингентів соціального, медичного, епідемічного ризику щорічно до
захворювання на грип для проведення щеплень проти грипу за рахунок місцевого бюджету, 10 вересня
затвердити плани профілактичних щеплень на місцевому рівні.

1.13

Надати до Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації та ДУ Донецький щорічно до
обласний лабораторний центр МОЗ України узагальнені та затверджені обсяги імунізації 01
проти грипу для створення компьютерної бази даних моніторингу щодо контролю за жовтня
ходом вакцинації та звітності до Міністерства охорони здоров’я України

Відділ охорони здоров’я,
керівники медичних закладів міста, Краматорська
міська філія ДУ «ДОЛЦ
МОЗ України

1.14

Забезпечити контроль за виконанням обсягів імунізації, а також вимог до транспортування,
зберігання вакцини, проведення профілактичних щеплень, їх обліку і епідеміологічного
нагляду за можливими післявакцинальними реакціями згідно:
з наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 вересня 2011 року № 595
«Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу
медичних імунобіологічних препаратів", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10
жовтня 2011року № 1159/19897;
з наказом МОЗ України від 11.08.2014 р. №551 «Про удосконалення проведення
профілактичних щеплень в Україні», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
13 жовтня 2014 р.за № 1237/26014;
з наказом МОЗ України від 26.09.2016 року № 996 «Про внесення змін до деяких
наказів Міністерства охорони здоров'я України», зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України 19 грудня 2016 р. за N 1649/29779;
Здійснювати постійний вірусологічний моніторинг циркуляції збудників грипу та ГРВІ
серед населення, серологічний контроль стану колективного імунітету. Організувати
своєчасний плановий відбір і направлення зразків матеріалу до базових вірусологічних
лабораторій для визначення актуальних респіраторних вірусів (за вимогою, згідно плану).
Забезпечити запас лікарських засобів у тому числі противірусних препаратів, засобів
індивідуального захисту в закладах охорони здоров’я. Проводити широку санітарноосвітню та роз’яснювальну роботу серед населення з питань профілактики грипу та ГРВІ,
в.т.ч. вакцинопрофілактики із залученням засобів масової інформації

щорічно
жовтеньгрудень

Відділ охорони здоров’я,
керівники медичних закладів міста, Краматорська
міська філія ДУ «ДОЛЦ
МОЗ України

постійно

Відділ охорони здоров’я,
керівники медичних
закладів міста,
Краматорська міська філія
ДУ «ДОЛЦ МОЗ України

1.15

1
1.16

2
2
Забезпечити готовність медичних закладів міста до
проведення передсезонної постійно
імунопрофілактики грипу, виявлення хворих на грип та ГРВІ на ранній стадії
захворювання, проведення діагностичних лабораторних обстежень

Продовження додатка
3
Відділ охорони здоров’я,
керівники медичних
закладів міста

1.17

Розгорнути на базі існуючих кабінетів щеплень проведення передсезонної імунізації щорічно
проти грипу з використанням вакцин, рекомендованих Міністерством охорони здоров’я вересеньУкраїни для конкретного сезону, у відповідності:
грудень

Відділ охорони здоров’я,
керівники медичних
закладів міста

з наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 вересня 2011 року № 595
«Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу
медичних імунобіологічних препаратів", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
10 жовтня 2011року № 1159/19897;
з наказом МОЗ України від 11.08.2014 р. №551 «Про удосконалення проведення
профілактичних щеплень в Україні», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
13 жовтня 2014 р.за № 1237/26014;
з наказом МОЗ України від 26.09.2016року № 996 «Про внесення змін до деяких
наказів Міністерства охорони здоров'я України», зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України 19 грудня 2016 р. за N 1649/29779;
1.18

Забезпечити залучення до імунізації проти грипу осіб, які знаходяться на диспансерному щорічно
обліку з хронічною патологією серцево-судинної та дихальної систем, інших груп вересеньгруд
медичного ризику, а також осіб похилого віку і усіх бажаючих шляхом проведення ень
роз’яснювальної роботи. Проводити щеплення проти грипу тільки вакцинами, які
зареєстровані в Україні та мають висновок Міністерства охорони здоров’я України про
відповідність медичного біологічного препарату показникам якості.

Відділ охорони здоров’я,
керівники медичних
закладів міста

1.19

Забезпечити постійний контроль за здійсненням правил транспортування та зберігання
вакцин, ходом вакцинації, обліком і звітністю щодо проведених щеплень, використаних
вакцин, післявакцинальних реакцій та ускладнень згідно з нормативно-правовими актами
з цих питань

Відділ охорони здоров’я,
керівники медичних
закладів міста

щорічно
період
щепної
кампанії

1
1.20

1.21

2
Забезпечити здійснення забору та доставки до базових вірусологічних лабораторій
носоглоткових змивів та парних сироваток крові від хворих з клінікою грипу та ГРВІ для
етіологічної розшифровки захворювань і забезпечення якісного вірусологічного та
епідеміологічного моніторингу.
Забезпечити проведення обліку та аналізу захворюваності на грип та ГРВІ, повноти
лабораторних обстежень і надання звітної інформації до ДУ Донецький обласний
лабораторний центр МОЗ України

2
При епідеміі,
перші три
випадки
постійно

1.22

Організувати систематичне навчання медичного персоналу, у т.ч. додатково залученого, з постійно
питань профілактики, діагностики і лікування грипу та ГРВІ

1.23

Створити в аптечній мережі достатній запас вакцин проти грипу, медикаментів для Протягом
неспецифічної екстреної профілактики та лікування грипу і ГРВІ, масок, тощо. епідсесону,
Здійснювати реалізацію протигрипозних вакцин у суворій відповідності до вимог чинного щорічно
законодавства.

2.

Продовження додатка
3
Відділ охорони здоров’я,
керівники медичних
закладів міста
Краматорська міська філія
ДУ «ДОЛЦ МОЗ України,
керівники медичних
закладів міста
Краматорська міська філія
ДУ «ДОЛЦ МОЗ України,
керівники медичних
закладів міста
Керівники аптечних установ

В період епідемії

2.1

Розглянути питання щодо можливості у випадку необхідності виділення лікувально- Постійно
профілактичним закладам підприємствами, установами, організаціями додаткових
одиниць транспорту для обслуговування хворих вдома.

Виконком міської ради

2.2

Забезпечити за поданням завідувача Краматорської міської філії своєчасне введення Постійно
обмежувальних заходів (призупинення учбового процесу в загальноосвітніх
навчальних закладах) при перевищенні захворюваності на грип та гострі респіраторні
вірусні інфекції рівнів епідемічного порогу у 1,5 рази та/або відсутності з причини
захворювання на грип і ГРВІ 20% учнів (студентів)

Виконком міської ради
Управління освіти

2.3

Забезпечити належний санітарно-гігієнічний, протиепідемічний та дезінфекційний Постійно
режим, включаючи застосування масок на об’єктах підвищеного епідеміологічного
ризику захворювань – дитячих дошкільних, лікувально-профілактичних закладах,
аптеках, підприємствах торгівлі, транспорту.

Керівники
підприємств,
установ та організацій всіх
форм власності

2.6

Проводити аналіз розвитку епідемічного процесу на відповідних адміністративних щорічно
територіях і підсумків епідемії, надавати оцінку ефективності профілактичних і травень
протиепідемічних заходів з визначенням актуальних напрямків діяльності та завдань
на перспективи.

2.7

Проводити всебічний аналіз захворюваності на грип та ГРВІ і комісійне розслідування щорічно
кожного летального випадку від грипу, забезпечити доставку у базову вірусологічну травень
лабораторію матеріалу для досліджень та надання термінової інформації до ДУ
«Донецький обласний лабораторний центр МОЗ України»

2.8

З метою оцінки епідеміологічної ефективності передсезонної вакцинації грипу, постійно
організувати слідкування за захворюваністю в епідемічний сезон осіб і контингентів
щеплених проти грипу, з наданням щотижневої інформації до ДУ «Донецький
обласний лабораторний центр МОЗ України». Проводити епідеміологічне
розслідування випадків захворювань на грип щеплених з визначенням причин

Продовження додатка
3
Відділ охорони здоров’я,
керівники медичних закладів
міста, Краматорська міська
філія ДУ «ДОЛЦ МОЗ
України».
Відділ охорони здоров’я,
керівники медичних закладів
міста, Краматорська міська
філія ДУ «ДОЛЦ МОЗ
України.
Відділ охорони здоров’я,
керівники медичних закладів
міста, Краматорська міська
філія ДУ «ДОЛЦ МОЗ
України.
Відділ охорони здоров’я,
керівники медичних закладів
міста, Краматорська міська
філія ДУ «ДОЛЦ МОЗ
України».
Відділ охорони здоров’я,
керівники медичних закладів
міста, Краматорська міська
філія ДУ «ДОЛЦ МОЗ
України.

2.9

Забезпечити дотримання медичних закладах міста належного протиепідемічного Постійно
режиму та передбачити:
окремий прийом в поліклініках хворих на респіраторні інфекції;

Відділ охорони здоров’я,
керівники медичних закладів
міста

1
2.4

2.5

2
2
Забезпечити постійне інформування міського голови, виконком міської ради щодо Постійно
стану захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції, здійснення
протиепідемічних та обмежувальних заходів. Своєчасно направляти позачергові
повідомлення про ускладнення епідемічної ситуації та летальні випадки від грипу до
органів охорони здоров’я вищого рівня
Постійно проводити роз’яснювальну
роботу серед населення щодо методів Постійно
профілактики та попередження розповсюдження грипу та гострих респіраторних
захворювань із залученням засобів масової інформації

залучення додаткових медичних фахівців для обслуговування хворих на
респіраторні інфекції вдома та у поліклініках, з метою надання своєчасної медичної
допомоги;

перепрофілювання ліжок соматичних відділень для госпіталізації хворих на тяжкі
форми грипу та гострі респіраторні інфекції, їх ускладнення;
організацію стаціонарів вдома з лікарським наглядом за хворими з тяжким
перебігом захворювання у випадку неможливості госпіталізації;
,

посилення обмежувального та протиепідемічного режиму в усіх стаціонарних
відділеннях лікарень (обмеження відвідувань, робота фільтрів);
виконання дезінфекційних заходів;
організацію забору матеріалу від хворих на грип та ГРВІ, в першу чергу-в
організованих колективах та у осіб із тяжкою клінічною картиною, для проведення
лабораторної діагностики та ідентифікації збудника.
2.10

Рекомендувати не щепленим особам, в першу чергу тим, що часто хворіють на Постійно
простудні захворювання, мають хронічну патологію, прийом неспецифічних
профілактичних препаратів, дозволених МОЗ України.

Відділ охорони здоров’я,
керівники медичних закладів
міста

2.11

Вживати заходи щодо наявності в аптечній мережі протигрипозних лікарських засобів, Постійно
засобів індивідуального захисту, антисептичних та дезінфекційних засобів.

Керівники аптечних установ

2.12

Посилити контроль за дотриманням протиепідемічного, санітарно-гігієнічного та Постійно
дезінфекційного режимів в закладах охорони здоров’я, дитячих установах, аптеках,
транспорті, підприємствах торгівлі та інших об’єктах ризику захворюваності на грип, з
прийняттям відповідних заходів.

Керівники вказаних закладів
та установ

2.13

Інформувати міського голову, керівників підприємств, установ та організацій про стан Постійно
захворюваності на грип та ГРВІ, основні профілактичні та санітарно-протиепідемічні
заходи з урахуванням прогнозу щодо розвитку епідпроцессу

Краматорська міська філія ДУ
«ДОЛЦ МОЗ України.

2.14

Забезпечити узагальнення даних з медичних закладів міста в межах моніторингу щодо Щотижнево
стану захворюваності на грип та респіраторні вірусні інфекції, виконання щеплень
проти грипу, проведення лабораторних досліджень, здійснення протиепідемічних та
обмежувальних заходів у період епідемії

Краматорська міська філія ДУ
«ДОЛЦ МОЗ України.

1
2.15

2
2
Забезпечити своєчасний відбір та доставку у базову вірусологічну лабораторій Постійно
матеріалу від хворих на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції та здорового
населення для досліджень, за згодою з Краматорською міською філією ДУ
«Донецький обласний лабораторний центр МОЗ України» з метою вивчення етіології
епідпроцесу і визначення актуальних збудників інфекцій.

2.16

Здійснювати широку роз’яснювальну роботу серед населення щодо ефективних Постійно
засобів профілактики грипу та попередження розповсюдження захворюваності на грип
та ГРВІ із залученням засобів масової інформації

Заступник міського голови

Ю.А.Люлька

Завідувач Краматорської міської філії
ДУ «Донецький обласний лабораторний
центр МОЗ України»

Л.В. Хомякова

Начальник відділу охорони здоров’я
Краматорської міської ради

В.П. Мельнік
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Відділ охорони здоров’я,
Краматорська міська філія ДУ
«ДОЛЦ МОЗ України.

Відділ охорони здоров’я,
Краматорська міська філія ДУ
«ДОЛЦ МОЗ України.

