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ІНФОРМАЦІЙНІ
ПРОМОМАТЕРІАЛИ 
ТА НОВИНИ У СФЕРІ
ГРОМАДСЬКОГО 
ЗДОРОВ'Я

18-19 грудня у Києв� в�дбувся сп�льний
сем�нар Всесв�тньої орган�зац�ї охорони
здоров’я України, М�н�стерства охорони
здоров’я України, М�н�стерства осв�ти �
науки України та Центру громадського
здоров’я МОЗ  з питань вериф�кац�ї даних
вакцинального статусу школяр�в та
м�кропланування заход�в з �мун�зац�ї. 
Країни Європейського рег�ону ВООЗ
продовжують докладати зусиль для
досягнення ц�лей та завдань, погоджених у
Європейському план� д�й щодо вакцинац�ї
на 2015-2020 роках. Незважаючи на
суттєвий прогрес, досягнутий Україною з
2016 року, у країн� залишаються виклики
для досягнення ел�м�нац�ї кору та краснухи,

а також ефективного збереження статусу
країни, в�льної в�д пол�ом�єл�ту та
досягнення ц�лей охоплення �мун�зац�єю
на вс�х р�внях.

Реформа сектору охорони здоров’я, яка
триває в Україн�, дозволяє подолати ц�
виклики та покращити ефективн�сть
програми  �мунопроф�лактики у досягнен�
популяц�йного захисту в�д
вакцинокерованих хвороб та досягнути
прогресу в загальному охоплен�
послугами охорони здоров’я.  

Основна мета сем�нару полягала у
завершенн� та вдосконаленн� досв�ду
перев�рки статусу вакцинац�ї школяр�в, 

Буковинські медики
ділились досвідом
верифікації даних
вакцинального статусу
школярів у ході
національного 
семінару в Києві



отриманого в рамках заход�в у в�дпов�дь на
спалах кору, та впровадження цього досв�ду в
регулярн� практики �мун�зац�ї.
До сем�нару були залучен� представники з ус�х
рег�он�в України. Зокрема, в�д Черн�вецької
област� у навчаннях взяла участь делегац�я у
склад� в. о.

директора Державної установи «Черн�вецький
обласний лабораторний центр МОЗ
України» Натал�ї Гопко, головного спец�ал�ста
в�дд�лу медичної допомоги матерям � д�тям
управл�ння медичної допомоги населенню
Департаменту охорони здоров’я Черн�вецької
ОДА Олександри Гири та заступника
директора КНП «М�ська дитяча пол�кл�н�ка»

Олени Ставничук.

- Отримали ц�кав� практичн� знання щодо
м�кропланування заход�в з �мун�зац�ї, а також
як використовувати е-health для подолання
прогалин у в�домостях про вакцинальний
статус. Кр�м того, розглянули способи
адаптац�ї �снуючих �нструмент�в ряду
комп’ютерних програм для збору  та
систематизац�ї цих даних. З� свого боку
под�лились набутим у наш�й област� досв�дом
щодо вериф�кац�ї даних про вакцинальний
статус школяр�в та студент�в, а також
проведенням заход�в з �мун�зац�ї, - в�дзначає
Натал�я Гопко.



З метою проф�лактики захворювань,

пов’язаних з� споживанням питної води на
територ�ї Черн�вецької област�, прац�вниками
Державної установи «Черн�вецький обласний
лабораторний центр М�н�стерства охорони
здоров’я України» зд�йснюються лабораторн�
досл�дження води централ�зованого
водопостачання. За сан�тарно-

м�кроб�олог�чними показниками досл�джено
42 проби, за сан�тарно-х�м�чними – 36 проб та
за паразитолог�чними – 13 проб. За
результатами лабораторних досл�джень,

в�дхилень не виявлено.

Кр�м того, досл�джено 62 проби води з
громадських та �ндив�дуальних криниць за
сан�тарно-х�м�чними, 70 проб – за сан�тарно-

м�кроб�олог�чними та 51 пробу – за
паразитолог�чними показниками.

За результатами лабораторних досл�джень,

виявлено в�дхилення за сан�тарно-х�м�чними
показниками в 3 пробах (по 1 проб� у
Новоселицькому, Сокирянському та
Хотинському районах) та за сан�тарно-

м�кроб�олог�чними показниками в 3 пробах
(по 1 проб� у Новоселицькому,

Заставн�вському та Хотинському районах).

За результатами досл�джень, надано
рекомендац�ї щодо очищення та дез�нфекц�ї
криниць, тимчасового припинення
споживання води. Проводяться
контрольн� досл�дження.

МОНІТОРИНГОВІ
ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ



За 51 тиждень 2019 року в област� захвор�ло
 на к�р 13 ос�б (4 дорослих та 9 д�тей) -

захворюван�сть знаходиться на р�вн�
попереднього тижня. Протягом 51 тижня 

2019 року випадки кору реєструвались у
Глибоцькому район� – 4 випадки,

Герцаївському – 1 випадок, Новоселицькому –

1 випадок, Сокирянському – 1 випадок та м�ст�
Черн�вц� – 6 випадк�в. У Заставн�вському,

К�цманському, Путильському, Вижницькому,

Хотинському, Сторожинецькому та
Кельменецькому районах випадк�в кору не
зареєстровано.

За пер�од з 01.01.2019 по 18.12.2019 в
Черн�вецьк�й област� захвор�ли на к�р 2746

ос�б (921 дорослий та 1825 д�тей),

�нтенсивний показник захворюваност� на к�р
(на 100 тисяч населення) становить 303,88. У
Герцаївському район� �нтенсивний показник
захворюваност� –546,37, Вижницькому –

473,17, Глибоцькому – 460,51,

Сторожинецькому – 363,70, м. Черн�вц� –
327,19, К�цманському – 272,10,

Новоселицькому – 227,99, Заставн�вському –

188,87, Хотинському – 184,04,Кельменецькому
– 148,98, Сокирянському – 147,78,

Путильському – 94,71.  За пер�од спалаху, з
01.01.2017 по 18.12.2019, в Черн�вецьк�й
област� зареєстровано 6396 випадк�в кору.

Серед захвор�лих – 4307 д�тей та 2089

дорослих. Було госп�тал�зовано 3155 хворих,

з них – 1644 дитини.

Протягом спалаху в 493 хворих на к�р
зареєстрован� ускладнення. Захвор�ли 

на к�р 76 ваг�тних та 7 новонароджених.

Летальних випадк�в в�д кору в област� 
не зареєстровано.

Всього в пер�од з 01.01.2017 по
18.12.2019 в област� зареєстровано 190

спалах�в в орган�зованих колективах.

Протягом тижня Державною
установою «Черн�вецький обласний
лабораторний центр МОЗ України»

проводився еп�дем�олог�чний нагляд
за кором, еп�дем�олог�чн�
розсл�дування випадк�в кору та
протиеп�дем�чн� заходи в осередках
кору.

Для над�йного захисту в�д хвороби
ус� д�ти мають вчасно отримати як
першу, так � другу дозу вакцини проти
кору, зг�дно з Календарем щеплень, �
якомога швидше надолужити
щеплення, якщо пропустили
планову вакцинац�ю. Також можна
вакцинувати немовлят в�ком в�д 6

м�сяц�в, для яких к�р особливо
небезпечний. Кр�м того, щеплення
мають отримати д�ти, чиї батьки не
пам’ятають чи отримувала дитина
щеплення, а також д�ти, про щеплення
яких в�домост� в�дсутн�. 
Ус� рег�они забезпечен� вакцинами
КПК (проти кору, паротиту � краснухи)

виробництва Бельг�ї та США. 

Єдиний спос�б запоб�гти
ускладненням � смерт� в�д кору –

вакцинац�я. Д�ти й доросл�, як� не
отримали проф�лактичне щеплення,

перебувають у зон� ризику.

ПРО СТАН
ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА КІР У
ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ



За 51 тиждень 2019 року в Черн�вецьк�й
област� зареєстровано 3834 випадки ГРВІ, з
яких 2581 – серед д�тей. Госп�тал�зовано
109 ос�б, з них – 81 дитина. Встановлено, що
станом на 51 тиждень 2019 року р�вень
�нтенсивност� еп�дем�чного процесу
захворюваност� гострими респ�раторними
в�русними �нфекц�ями є низьким, �нтенсивний
показник захворюваност� знаходиться нижче 

еп�дем�чного порогу ( - 13,6%.). 

В м. Черн�вц� за 51 тиждень 2019 року
зареєстровано 1763 випадки ГРВІ, з яких 1116 –

у д�тей д�тей. Госп�тал�зовано 17 мешканц�в м.

Черн�вц�, в тому числ� 17 д�тей. Р�вень
�нтенсивност� еп�дем�чного процесу
захворюваност� гострими респ�раторними
в�русними �нфекц�ями є низьким, �нтенсивний
показник захворюваност� знаходиться нижче
еп�дем�чного порогу ( - 60,3%).

Всього за еп�дем�чний сезон 2019/2020 в
Черн�вецьк�й област� зареєстровано 46219

випадк�в ГРВІ, з яких 31975 – серед д�тей.

Госп�тал�зовано 876 ос�б, з них – 710 д�тей. 

З початку еп�дем�чного сезону в Черн�вецьк�й
област� проведено щеплення проти грипу
2105 особам.

За �нформац�ю Державної установи «Центр
громадського здоров'я М�н�стерства охорони
здоров'я України», зг�дно прогнозу, в сезон�
2019-2020 рок�в оч�кується дв� хвил� п�дйому
захворюваност� – у грудн� та в к�нц� с�чня, на
початку лютого з можливим максимальним
р�внем на 4-му тижн�  2020 року.

Вакцинац�я є найефективн�шим методом
проф�лактики грипу та попередження важких
ускладнень ц�єї хвороби. Для проф�лактики
грипу в Україну доставлено вакцини проти
грипу:· 

ВАКСІГРИП® ТЕТРА
/ VAXIGRIP TETRA СПЛІТ-ВАКЦИНА ДЛЯ
ПРОФІЛАКТИКИ ГРИПУ ЧОТИРЬОХВАЛЕНТНА,

ІНАКТИВОВАНА, (РП № UA/16141/01/01, сер�я
T3G455M), виробництва Саноф� Пастер,

Франц�я . 

ДЖІСІ ФЛЮ / GC

FLU ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ГРИПУ
(РОЗЩЕПЛЕНИЙ ВІРІОН, ІНАКТИВОВАНИЙ)

(РП № UA/16223/01/01, сер�я V60219015),

виробництва Гр�н Кросс Корпорейшн, Корея.

ПРО ЕПІДЕМІЧНУ
СИТУАЦІЮ З ГОСТРИХ
РЕСПІРАТОРНИХ
ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ У
ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ



За пер�од з 13.12.2019 по 19.12.2019 до Державної
установи «Черн�вецький обласний лабораторний
центр М�н�стерства охорони здоров’я України» (дал� –
Центр) з заклад�в охорони здоров’я област� над�йшло
– 338 екстрених пов�домлень про �нфекц�йн� та
паразитарн� захворювання, за попередн�й тиждень
над�йшло на 80 пов�домлень менше. Серед
захвор�лих частка д�тей до 18 рок�в становить 84%, за
минулий тиждень в�дсоток становив 88,7.

З приводу гострих кишкових �нфекц�й впродовж
тижня за медичною допомогою звернувся 41 хворий,

що в пор�внян� з минулим тижнем на 3 випадки
менше. З них д�ти до 18 рок�в становлять 68,2% проти
82,2%.

При проведенн� еп�дем�олог�чних обстежень 

в осередках за м�сцем проживання хворих
встановлено, що у б�льшост� випадк�в причиною
виникнення захворювань є порушення
температурного режиму при збер�ганн� сировини та
порушення технолог�ї приготуванн� страв, вживання
неяк�сних харчових продукт�в та недотримання
правил особистої г�г�єни. Ймов�рними чинниками
передач� були молочн�, м’ясн� та рибн� продукти,

готов� страви. В осередках за м�сцем проживання
хворих проводилися лабораторн� досл�дження
об’єкт�в навколишнього середовища.

Обстежено коло ос�б, як� мали ризик одночасного
�нф�кування. Проведено дез�нфекц�йн� заходи,

спрямован� на видалення збудник�в �нфекц�йних
хвороб �з об’єкт�в домашнього вжитку та побуту.

Зареєстровано 7 випадк�в в�русного гепатиту, �з них –

4 випадк�в хрон�чного в�русного гепатиту «С» та 3

випадки в�русного гепатиту невиясненої ет�олог�ї.
Заходи в осередках щодо встановлення м�сця
ймов�рного зараження в�русними гепатитами
продовжуються.

Інфекц�й з пов�тряним механ�змом передач� серед
д�тей до 18 рок�в зареєстровано: 194 випадк�в в�тряної
в�спи, 9 випадк�в кору, 2 випадки  скарлатини та 4

випадки кашлюка. Захворюван�сть в�тряною в�спою
зменшилась на 82 випадки, захворюван�сть кором
зб�льшилась на 3 випадки, захворюван�сть на
скарлатину зменшилась на 4 випадки, а
захворюван�сть на кашлюк зб�льшилось на 2

випадки.

Зареєстровано 52 випадки паразитарних
захворювань, з них 78,8% серед д�тей до 18 рок�в. В
осередках ентероб�озу та аскаридозу за м�сцем
проживання досл�джувались проби з
навколишнього середовища та проведено
обстеження контактних ос�б.

ІНФЕКЦІЙНА
ЗАХВОРЮВАНІСТЬ У
ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

При реєстрац�ї захворювань серед д�тей, як�
в�дв�дують дитяч� дошк�льн� установи та
навчально-виховн� заклади в ус�х випадках
в�дпов�дно до рекомендац�й, наданих спец�ал�стами
Центру, запроваджено протиеп�дем�чн� заходи. 

Зокрема, проводився медичний нагляд за д�тьми, 

як� були в контакт� з хворим, та д�тьми, як� мали
ризик одночасного �нф�кування, проводилось їх
обстеження, дез�нфекц�йн� роботи, �нш�
проф�лактичн� та протиеп�дем�чн� заходи.

Протиеп�дем�чн� заходи, спрямован� на
попередження поширення захворювань, 

в осередках�нфекц�йних хвороб тривають.



РАДІАЦІЙНИЙ ФОН НА
ТЕРИТОРІЇ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ
ОБЛАСТІ

Фах�вцями Державної установи
«Черн�вецький обласний лабораторний
центр М�н�стерства охорони здоров’я
України» проводиться щоденний
рад�ац�йно-г�г�єн�чний мон�торинг у
пунктах пост�йногорад �ац�йного
контролю. 

За проведеними зам�рами, потужн�сть
експозиц�йної в пов�тр� дози
гамма-випром�нювання на територ�ї
Черн�вецької област� та м. Черн�вц�
коливається в межах в�д 9 до 14 мкР/год
(0,09-0,14 мкЗв/год), що не перевищує
багатор�чних розрахункових показник�в
природного рад�ац�йного фону.

СИТУАЦІЯ ЗІ СКАЗУ 
В  ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ
ОБЛАСТІ

За пов�домленням Головного управл�ння
Держпродспоживслужби в Черн�вецьк�й
област�, впродовж пер�оду з 16 по 21 грудня
2019 року зареєстровано випадок сказу
серед тварин у м. Черн�вц�. Ус� контактн� з
тваринами люди, як� мали ризик
зараження в�русом,

отримують л�кувально-проф�лактичну
�мун�зац�ю.


