Санітарно-епідемічна ситуація на території
Чернівецької області за І квартал 2018 року
За 3 місяці поточного року на території Чернівецької області рівень
інфекційної захворюваності зріс на 95,11%, за рахунок групи крапельних
інфекцій.
За поточний період не зареєстровано захворюваності на сальмонельозні
інфекції,
дизентерію.
Зареєстровано
зниження
захворюваності
гастроентероколітами встановленої етіології на 34,6 %, в тому числі на 27,0%
ротавірусними інфекціями.
Проте продовжується ріст гострими кишковими інфекціями
невстановленими збудниками (харчовими токсикоінфекціями) – на 12,7 %.
Захворюваність формувалася за рахунок Новоселицького, Кіцманського,
Глибоцького районів та м. Чернівці.
Захворювання людей туляремією, сибірською виразкою, бруцельозом не
зареєстровано. Найбільш розповсюдженою природно-вогнищевою інфекційною
хворобою продовжує залишатися лептоспіроз, зареєстровано 1 випадок
захворювання в Вижницькому районі (12 випадків у 2017 році).
Також залишається інтенсивний епідемічний процес з бореліозу (хвороба
Лайма), зареєстровано 1 випадок захворювання в м.Чернівці ( за 2017 рік – 29 ).
Впродовж звітного періоду отруєнь грибами, випадків ботулізму не
зареєстровано.
З метою профілактики інфекційних захворювань, пов’язаних із
споживанням питної води на території Чернівецької області спеціалістами
Держпродспоживслужби в Чернівецькій області ведеться постійний контроль
щодо якості води відповідно до вимог ДСанПіНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні
вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».
За інформацією ДУ «Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ
України» протягом І кварталу поточного року в порівнянні з минулим роком
при дослідженні води з комунальних водопроводів знизився показник
відхилення як за мікробіологічними з 2,7 до 1,9 % так і за фізико-хімічними
показниками з 1,8 до 0,9 %. Відхилення виявлялися у Сокирянському районні з
контрольних точок в 1пробі (8,3%) по фізико-хімічних та у 2-х пробах (16,7%)
по мікробіологічних показниках. При дослідженні води з сільських
водопроводів відхилення виявлено в 1 пробі (33,3%) води по мікробіологічних
показниках у Вижницькому районі.
Забезпечено також моніторинг якості води громадських криниць.
Результати лабораторних досліджень показують, що зріс відсоток
невідповідності за фізико-хімічними показниками і складає 2,1% проти 1,2% в
2017 році. Відхилення виявлялися у Новоселицькому (5,4%) та Сокирянському
(4,8%) районах. По мікробіологічних показниках відсоток відхилення зріс від
3,0 до 5,9 %. Відхилення виявлялися у Вижницькому (13,3%), Новоселицькому
(5,4%) та Сокирянському (23,8%) районах.
При досліджені проб води з відкритих водоймищ в цілому по області зріс
показник невідповідності по мікробіологічних показниках з 2,6 до 4,4%.
Позитивні знахідки виявлено в м. Чернівці (40,0%).

Відповідно до наданих та узагальнених даних Чернівецького міського та
районних управлінь Головного управління Держпродспоживслужби в
Чернівецькій області (надалі – Головне управління) у І кварталі 2018 року було
здійснено 176 позапланових заходів державного нагляду (контролю) за
дотриманням санітарного законодавства, проти 356 заходів за аналогічний
період минулого року, в тому числі здійснено 7 перевірок суб’єктів
господарювання (фізичних осіб), проти 35 перевірок за аналогічний період
минулого року, проведено 39 обстежень, проти 101 за аналогічний період
минулого року. За цей же період спеціалістами Головного управління, в тому
числі відокремлених структурних підрозділів (надалі – ВСП) було прийнято
участь у 130-ти комісіях з питань дотримання санітарного законодавства, проти
97 за аналогічний період минулого року.
За результатами позапланових перевірок було надано 4 приписи про
усунення причин і умов, що спричиняють вчиненню порушень вимог
санітарного законодавства.
Протягом звітного періоду на адресу управлінь області надійшло 20
письмових звернень громадян, з них – 17 індивідуальних (88,4%), 3 –
колективних (11,5 %). За результатами розгляду 65% вирішено позитивно.
Кількість повторних звернень за даний період складає 11,5 % від загальної
кількості.
Основні питання, які порушуються у звернення громадян є: забруднення
атмосферного повітря, порушення суб’єктами господарювання та громадянами
санітарних норм і правил, вплив на здоров’я людини фізичних факторів.
На виконання Законів України «Про адміністративні послуги», «Про
дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про перелік документів
дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» ВСП було видано 14
дозволів (санітарний паспорт) на роботу з радіоактивними речовинами та
іншими джерелами іонізуючого випромінювання, розглянуто 38 документів, у
яких обґрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами та
прийнято рішення щодо можливості видачі дозволу на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. За 2017 рік та І
квартал 2018 року прийнято 182 рішення щодо можливості видачі дозволу на
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними
джерелами.
Крім того, проведено 8 обстежень об’єктів для отримання ліцензії на
провадження господарської діяльності з медичної практики та 3 обстеження для
видачі санітарного паспорта на склади пестицидів, за результатами яких буде
видано санітарний паспорт.
Спеціалістами Головного управління протягом І кварталу здійснено
санітарно-епідеміологічний контроль 1390 вантажів, що імпортувалися на
митну територію України, в тому числі для проходження шляхом електронної
комунікації за принципом «єдиного вікна» було направлено 1119 справ. По 4
справах було відмовлено в завершенні здійснення санепідконтролю, в зв’язку з
відсутністю супровідних документів.

