Санітарно-епідемічна ситуація в області за I-півріччя 2018 року
У І півріччі 2018 року на території Чернівецької області, як і в цілому
по Україні залишалась напруженою санітарно-епідемічна ситуація.
За 6 місяців поточного року в області рівень інфекційної
захворюваності без носіїв, грипу і ГРЗ зріс на 64,36 %.
Аналогічною ситуація з інфекційної захворюваності була і серед
дитячого населення віком до 17 років, ріст на 79,3%. Ріст відбувся за рахунок
групи крапельних інфекцій.
За поточний період зареєстровано зниження захворюваності гастроентероколітами встановленої етіології на 26,8%, в тому числі зменшення на
62,8% ротавірусними інфекціями та гострими кишковими інфекціями з
невстано-вленими збудниками – на 4,7%, захворювання реєструвалися на
всіх адміні-стративних територіях.
Проте відмічається ріст сальмонельозної інфекції – 46 випадків за 6
місяців поточного року проти 32 випадків за аналогічний період минулого
року, ріст відбувся на 43,7% (на 14 випадків). Зростання показників
зареєстровано від 1 випадку - у Хотинському та Вижницькому районах до 28
випадків у м.Чернівці.
Впродовж червня зареєстровано 3 випадки харчових отруєнь, викликаних збудником ботулізму, потерпіло 3 особи. Випадки ботулізму реєструвалися в Хотинському, Сторожинецькому районах та м.Чернівці. Всі випадки
пов’язані з вживанням консервованих продуктів домашнього приготування.
Захворювання людей туляремією, сибірською виразкою, бруцельозом
не зареєстровано.
Серед природно-вогнищевих захворювань зафіксовано 2 випадки
лептоспірозу в Вижницькому та Кіцманському районах.
Епідемічна ситуація з бореліозу (хвороба Лайма) залишається
неблагополучною, зареєстровано 10 випадків захворювання за 6 місяців
поточного року проти 6 випадків за аналогічний період минулого року (ріст
на 66%). В м.Чернівці зареєстровано 6 випадків, в Хотинському районі 2
випадки та по одному випадку в Сторожинецькому та Глибоцькому районах.
Одночасно, поруч із спорадичною, реєструвалась і спалахова захворюваність.
За I півріччя в області зареєстровано 2 спалахи, в яких постраждала 41
особа, з них 33 дітей. Спалахи реєструвалися:
- в Вікнянській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Заставнівського
району, де постраждало 30 осіб, з них 24 дитини. Основною причиною
спалаху встановлено недотримання вимог санітарного законодавства на
харчоблоці закладу та використання питної води, яка не відповідає вимогам
ДСанПіН 2.2.4-171-10. Етіологічним фактором визначено умовно патогенні
ентеро-бактерії - Enterobactercloacae;
- отруєння в хуторі Поляни с.Банилів-Підгірний Сторожинецького
району, де постраждало 11 осіб, з них 9 дітей. Етіологічним фактором
групових випадків отруєння ймовірно стала невідома хімічна речовина.

Під час проведених розслідувань Головним управління встановлені
порушення чинного законодавства, прийняті відповідні заходи впливу.
Завдяки своєчасно розпочатим профілактичним та протиепідемічним
заходам вогнища були локалізовані, розвиток епідемічного процесу у
першому випадку було зупинено.
З метою недопущення та усунення ризиків виникнення захворюваності
на гострі кишкові інфекції службою проводилась відповідна робота.
Протягом першого півріччя було забезпечено організацію здійснення
714 позапланових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням
санітарного законодавства.
На виконання протоколу обласної комісії ТЕБ та НС №6 від 04
квітня 2018 року на всіх адміністративних територіях створені комісії та
протягом травня - червня поточного року проведено 168 комісійних
обстежень наступних об’єктів: 72 навчально-виховних заклади, з яких у 35
закладах працювали
пришкільні табори з денним перебуванням, 18
комунальних водогонів, 15 закладів громадського харчування, 11 закладів
торгівлі, 7 лікувально–профілактичних закладів, 5 позаміських закладів
оздоровлення, 4 заклади соціального захисту. З них у 71 закладах виявлені
порушення вимог санітарного законодавства, що становить 42,2%.
На виконання низки розпорядчих документів Чернівецької ОДА,
Держпродспоживслужби України працівники служби приймали участь в
комісійних перевірках з питань готовності закладів оздоровлення та
відпочинку дітей до початку оздоровчої кампанії 2018 року.
На поточний період в області працюють 12 позаміських закладів
оздоровлення та відпочинку: 10 позаміських стаціонарних таборів, 2 наметові
табори («Ойкос» - смт.Берегомет, «Твій табір» – с.Ржавинці).
Крім того, в період травня-червня в області працювали 89 таборів з
денним перебуванням, 1 заклад санаторного типу, 68 мовних таборів, 4
табори праці та відпочинку, 2 дитячі наметові містечка в Вижницькому
районі («Сокіл-Джура», «Зліт туристів») та 1 наметовий табір «Твій табір» с.Ржавинці. В червні працювали наметові табори – «Твій табір», «Ойкос» для
дорослих та «Мандрівник Буковини» у Вижницькому районі.
За цей період було охоплено відпочинком та оздоровленням 16287
дітей, у тому числі оздоровлювались - 1459, відпочивали 14828 ( 6621 в
пришкільних таборах, 7767 – в мовних, 440 – в наметових).
До початку та під час проведення оздоровчої кампанії фахівцями
Держпродспоживслужби проводились комісійні обстеження за рішенням
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також за заявами
керівників закладів оздоровлення та відпочинку щодо дотримання вимог
санітарного законодавства. Загалом проведено 121 обстежень, порушення
встановлено на 61 об’єкті, що становить 50 %. Також перед початком роботи
обстежувались пришкільні табори в Вижницькому, Глибоцькому, Кіцманському, Путильському, Сокирянському, Сторожинецькому районах та під час
їх роботи - в Кельменецькому, Новоселицькому, Хотинському районах та
м.Чернівці.

За результатами обстежень пришкільних таборів було виявлено
наступні порушення вимог санітарного законодавства: відсутній повний
набір виробничих приміщень; приміщення харчоблоків потребують
проведення поточних ремонтів; відсутня або потребує ремонту припливновитяжна вентиляція; не достатня забезпеченість холодильним та морозильним обладнанням, частина наявного потребує ремонту; потребують
заміни мийні ванни для
миття столового та кухонного
посуду;
порушувались товарне сусідство та умови зберігання продуктів харчування;
потребує заміни зношений посуд та розділовий інвентар; не забезпечені
достатньою кількістю кухонного посуду, технологічним інвентарем тощо.
За 6 місяців в закладах оздоровлення та відпочинку досліджено 99 проб
питної води, з них виявлено 5 відхилень по мікробіологічних показниках у 5ти закладах, та 4 відхилення по санітарно-хімічних показниках у 3-х
закладах. За результатами повторних досліджень відхилення не виявлялись.
Про виявлені порушення та результати лабораторних досліджень
інформовано керівників закладів освіти та структурні підрозділи освіти
районних державних адміністрацій, Чернівецької, Новодністровської міських
рад та голів ОТГ. Крім того, узагальнену інформацію направлено до
Департаменту освіти і науки та управління молоді і спорту Чернівецької
ОДА.
Одним із важливих питань залишається забезпеченість населення
якісною та безпечною питною водою. Протягом першого півріччя прийнято
участь у 18 комісійних обстеженнях комунальних, сільських та відомчих
водопроводів області. Порушення, що виявлялись в минулому році усунені
частково.
До цього часу відсутній лабораторний контроль за якістю питної води
на відомчих водопроводах сс. Вороновиця, Мошанець, Зелена, Бернево
Кельменецького району.
Відомчий лабораторний контроль здійснюють лише 7 відомчих
лабораторій, всі інші підприємства здійснюють дослідження відповідно до 1
ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
спо-живання людиною» згідно заключних угод з ДУ ЧОЛЦ МОЗ України.
Про виявлені порушення інформовано керівників підприємств, органи
місцевого самоврядування та матеріали заслухано на обласній комісії ТЕБ
та НС.
Обстеження джерел децентралізованого водопостачання заплановано на
друге півріччя поточного року. Також, планується обстежити підприємства,
які забезпечують населення питною водою (пункти розливу та реалізації
фасованої питної води).
З метою гігієнічної оцінки безпечності та якості питної води на
відповідність вимогам ДСанПіНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води
питної, призначеної для споживання людиною» протягом 6 місяців
досліджувалась вода централізованого, децентралізованого водопостачання.
Відхилення за мікробіологічними показниками становлять 0,4 % та за фізикохімічними – 1,5 %, що знаходяться на рівні минулого року. Відхилення

виявлялися у Сокирянському районні з контрольних точок комунального
водопроводу в 1 пробі (3,6 %) по фізико-хімічних та у 2-х пробах (7,1 %) по
мікробіологічних показниках. При дослідженні води по мікробіологічних
показниках з сільських водопроводів виявлено відхилення в 1 пробі (33,3%)
(смт.Берегомет Вижницького району).
Здійснювався моніторинг якості питної води з громадських криниць.
Втричі зріс відсоток невідповідності за фізико-хімічними показниками і
складає 6,9 % проти 2,3 % в 2017 році. Відхилення виявлялися у
Герцаївському (8,0 %), Глибоцькому (6,7 %), Новоселицькому (8,3%),
Сторожинецькому (7,6%), Сокирянському (11,3 %) районах та м.Чернівці (9,3
%). По мікробіологічних показниках відсоток відхилення зріс від 5,1 до 11,0
%. Відхилення виявлялися у Вижницькому (13,3%), Глибоцькому (6,7%),
Герцаївському (8,0 %), Новоселицькому (8,3 %), Сторожинецькому (15,2 %),
Сокирянському (14,5 %) районах та м.Чернівці (24,1 %).
Крім того, в межах повноважень в період купального сезону 2018 року
на виконання розпорядження ОДА від 15.05.2018№431-р «Про попередження
виникнення нещасних випадків і надзвичайних ситуацій на водних об’єктах
Чернівецької області у весняно-літній період 2018 року» спеціалістами
Головного управління було проведено обстеження шести місць масового
відпочинку населення на водних об’єктах (пляжах) в Чернівецькій області, а
саме: Чернівецького міського пляжу (вул. Донбасівська,5), комплексів:
«Хвиля» (с.Магала Новоселицького району), «Каньйон» (с.Грушівка
Кельменецького району), «Рутка» (с.В.Кучурів), «Берег любові» (с.Бобівці)
та «Аква плюс» (с.Кам’яна) Сторожинецького району). За результатами
обстежень встановлено, що території пляжів утримуються відповідно до
санітарних вимог.
На виконання розпорядження Чернівецької обласної державної
адміністрації від 23.05.2018 №470-р «Про проведення моніторингових
перевірок харчоблоків закладів загальної середньої та дошкільної освіти
області з питань дотримання вимог санітарного законодавства» спеціалістами
Головного управління протягом червня 2018 року проведено 36 комісійних
моніторингових перевірок харчоблоків закладів загальної середньої та
дошкільної освіти, з них у 29 закладах виявлені порушення вимог санітарного законодавства, що становить 80,5%. Крім того, В
цілях
контролю
дотримання санітарно - гігієнічного режиму на харчоблоках закладів освіти
досліджено: 150 санітарно-гігієнічних змивів з посуду та інвентарю, у 13
(8,6%) із них виявлено бактерії групи кишкової палички, у 1 – стафілокок;
досліджено 70 змивів з овочів та фруктів на кишковий ієрсиніоз та
псевдотуберкульоз, збудники не виділено; на паразитарне забруднення
обладнання, інвентарю харчоблоків досліджено 150 змивів та 51 зразок
овочіві фруктів, збудники паразитарних захворювань не виявлено.
За результати виявлених порушень та лабораторних досліджень
керівникам закладів направлено відповідні рекомендації щодо усунення
порушень, проведення комплексу профілактичних та протиепідемічних

заходів з метою недопущення виникнення спалахів харчових отруєнь та
захворювань на гострі кишкові інфекції в установах.
Крім того, про виявлені порушення інформовано керівників закладів
освіти та структурні підрозділи освіти районних державних адміністрацій,
Чернівецької, Новодністровської міських рад, голів ОТГ та Департамент
освіти і науки Чернівецької ОДА.
Спеціалістами Головного управління проводилась санітарно-освітня та
роз’яснювальна робота серед населення краю та суб’єктами господарювання,
а саме: проведено 35 виступів по радіо, 9 – по телебаченню, надруковано 89
статей в місцевих газетах та видано 142 санітарні бюлетні, 106 інформацій
розташовано на офіційних WEB-сайтах.
Головним управлінням продовжується робота щодо забезпечення
стабільної санітарно-епідемічної ситуації на території області.

