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 Впродовж минулого року за інформацією Державної установи 
«Чернівецький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства 
охорони  здоров’я України» на території  області рівень інфекційної 
захворюваності без врахування носіїв, грипу та гострих респіраторних інфекцій 
порівнянні з аналогічним періодом 2020 року зріс на 30,8% за рахунок групи 
гострих кишкових інфекцій (сальмонельозних інфекцій та ротавірусного 
ентериту).  
 На території області не зареєстровано випадків захворювання людей на 
сказ, сибірку, бруцельоз, туляремію, орнітоз, лістеріоз, рікетсіози. 

 У 2021 році в порівнянні з  2020 роком спостерігається зростання  
захворюваності на гастроентероколіти встановленої етіології та гастро-
ентероколіти викликані  не встановленими збудниками на 39% та 36% 
відповідно. 

 Зростання захворюваності на гастроентероколіти встановленої та не 
встановленої етіології відмічається на всіх адміністративних територіях області 
(окрім Путильського та Сокирянського районів).  

 Спостерігається значне зростання захворюваності на ротавірусний  
ентерит (+55випадків) і сальмонельозні  інфекції  (+50 випадків). 

 Відбулось зростання захворюваності на лептоспіроз (+4 випадки), 
зареєстровано 4 випадки захворювання серед людей в м.Чернівці, та по одному 
випадку в Герцаївському, Сокирянському та Сторожинецькому районах. 
 В порівнянні з аналогічним періодом 2020 року збільшився рівень 
захворюваності на туберкульоз органів дихання на 6,4%, з них лабораторно 
підтвердженого – 6,2%.  

Спостерігається тенденція до збільшення захворюваності на хворобу 
Лайма. За 2021 рік зареєстровано зростання захворюваності на 15 випадків, 
значне зростання спостерігається в м. Чернівці (+18 випадків).    

На території області в 2021 році було зареєстровано 2 спалахи гострих 
кишкових інфекцій захворювань, саме: в закладі дошкільної освіти с. Іспас 
Вижницького району та закладі ресторанного господарства «Старе місто» в 



смт. Глибока. Всього постраждало 28 осіб, з них 12 дорослих та 16 дітей віком 
до 18 років. 

Внаслідок спалаху в ЗДО захворіло 13 дітей, яким був встановлений  
діагноз «гострий гатроентероколіт, не встановленої етіології».  

Фактором передачі збудника стала вода питна з джерела 
децентралізованого водопостачання, шлях передачі збудника інфекції – 
фекально-оральний та контактно-побутовий, основна причина спалаху - 
використання неякісної води, бактеріальне забруднення готових страв 
бактеріями групи кишкових паличок, порушення технології приготування їжі, 
порушення вимог санітарного законодавства та законодавства з безпечності 
харчових продуктів. Обставини, що сприяли виникненню спалаху - порушення 
дезінфекційного режиму, не дотримання правил особистої гігієни, зберігання 
продуктів при високій температурі, не дотримання вимог законодавства щодо 
організації харчування в дитячому дошкільному закладі. 

Під час спалаху, пов’язаного з харчуванням у закладі ресторанного 
господарства «Старе місто» в смт. Глибока, постраждало 15 осіб, з них 3 дітей 
до 18 років.  

За результати розслідування спалаху  джерело - не встановлено;фактор 
передачі - ймовірно стали готові страви (холодець, печінковий торт, млинці з 
рибою, млинці з ікрою, салат «Цезар», ковбасні вироби, торт домашнього 
приготування). Основна причина спалаху - порушення вимог санітарного 
законодавства в організації харчування,  порушення  технологічних процесів на 
харчоблоці,  допуск осіб без медичного огляду, не проведення досліджень 
питної води. Обставини, що сприяли виникненню спалаху – не проведення 
дезінфекційних заходів на харчоблоці; реалізація закладом страв, які не мають 
документів, які засвідчують їх безпечність.    

Етіологічний фактор при виникненні спалаху в ЗДО с. Іспас не був 
визначений, при спалаху в ресторані - Salmonella enteritidis var jena. 

 В обох випадках при проведенні епідеміологічного розслідування та 
позапланового інспектування виявлені  порушення вимог чинного законо-
давства.  

Завдяки проведеним заходам розповсюдження епідемічних процесів було 
припинено, до порушників вжито заходи адміністративного впливу.     

За 2021 рік зареєстровано 4 випадки ботулізму людини (5 постраждалих), 
які виникли в побуті, захворювання пов’язані з вживанням м’ясної 
консервованої продукції домашнього  виготовлення. 

Також, в області зареєстровано 7 випадків отруєнь грибами. Всі випадки 
зареєстровані в побуті, постраждало 16 осіб, з них 3 дітей, без летальних 
випадків. 

З  метою   запобігання поширення коронавірусної інфекції, спричиненої 
SARS-CoV-2   та виконання рішень  Уряду,   чергових та позачергових  засідань 
Державної і обласної комісій ТЕБ та НС,  рішень Штабу з ліквідації НС  Голов-
ним управлінням Держпродспоживслужби в Чернівецькій області впродовж  
року  було організовано  проведення моніторингових обстеження  об’єктів 
критичної інфраструктури області, загалом обстежено 23436 об’єктів,  виявлено 
4420 порушень, за виявлені порушення до адміністративної відповідальності 



притягнуто 1106 фізичних та юридичних осіб на суму 286544грн., застосовано 7 
фінансових санкцій на суму 23800грн., надано 3715 приписів (рекомендацій). 
Роз’яснювальною роботою охоплено 60990 осіб. 
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