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Міністерство охорони здоров’я України

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Державна установа «Чернігівській обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»
 

Н  А  К  А  З

«   07  » липня                     2017 року                                         № 234/49 
м. Чернігів



Про затвердження “Плану заходів
щодо підтримки Україною 
статусу країни, вільної від 
поліомієліту, в Чернігівській 
області на 2017-2020 роки”

За  результатами 31-ї наради Європейської регіональної комісії (РСК) з сертифікації ліквідації поліомієліту, відповідно до статей 6, 11 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», розпорядження Кабінету Міністрів України від 30листопада 2016р. №1002-р «Про схвалення Концепції розвитку системи громадського здоров’я», пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015№267, та з метою забезпечення здійснення заходів щодо підтримання Україною статусу країни, вільної від поліомієліту, на 2017-2020роки та з метою попередження виникнення та поширення захворювань на поліомієліт серед населення області, 

НАКАЗУЄМО:
        1.Затвердити “План заходів щодо підтримки Україною статусу країни, вільної від поліомієліту, в Чернігівській області на 2017-2020роки” (далі – План, що додається на 4 аркушах).
2.Для координації дій по проведенню ефективного епіднагляду та лікування поліомієліту в області створити оперативний штаб у складі:
        Гармаш П.П. – начальник Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної адміністрації, співголова штабу;
        Донець М.П. –  директор ДУ «Чернігівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», співголова штабу;
        Картель М.Х. – головний позаштатний спеціаліст УОЗ з дитячих інфекційних хвороб, секретар штабу;
        Члени штабу:
        Куліцький Б.Г. – заступник директора ДУ «Чернігівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
        Ворона С.Г. – головний позаштатний спеціаліст УОЗ з інфекційних хвороб;
        Кривець Л.І.- головний позаштатний спеціаліст УОЗ з педіатрії;
        Лісовський А.Л.- головний позаштатний спеціаліст УОЗ з дитячої неврології;
        Чичерова С.П. – завідувач вірусологічною лабораторією ДУ «Чернігівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України».
       3. Начальнику Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної адміністрації, директору  ДУ «Чернігівський  обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»:
3.1.Призначити відповідальних осіб за проведення роботи щодо профілактики та запобігання захворюваності на поліомієліт серед населення області, району, міста.
											           Негайно
3.2.Проводити щомісячний аналіз епідситуації та лікування  випадків гострих в’ялих паралічів, стан виконання плану щеплень проти  поліомієліту, аналіз охоплення щепленнями, потреби в вакцинних препаратах, випадків відмов від вакцинації та обґрунтованості медичних протипоказань. 
         Постійно			
4. Керівникам відокремлених структурних підрозділів ДУ «Чернігівський  обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»:
4.1. Забезпечити виконання наказів МОЗ України  від 14.07.1998 року №196 «Про посилення заходів щодо попередження захворювань на поліомієліт в Україні»у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 01.06.2012 №416) та  від 26.04.2017року №458 «Про затвердження Заходів щодо підтримки Україною статусу країни, вільної від поліомієліту, на 2017-2020 роки»
										 Постійно   
4.2.Здійснювати виконання «Плану заходів щодо попередження виникнення та поширення захворювань на поліомієліт серед населення Чернігівської області на 2017-2020 роки» у повному обсязі.
                                                                                                                   Постійно	
4.3.Проводити обов’язкове лабораторне обстеження хворих з підозрою на 
поліомієліт та осіб, що контактували з хворим у домашніх умовах, у лікарні та в 

організованих колективах.
                                                                               При реєстрації випадків ГВП
4.4.Здійснювати моніторинг за станом щеплення дітей проти поліомієліту відповідно до календаря профілактичних щеплень. 
	          Постійно	
5.Начальнику управління охорони здоров’я Чернігівської міської ради, головним лікарям медичних закладів області:
											Негайно 
5.1.Здійснювати виконання «Плану заходів щодо попередження виникнення та поширення захворювань на поліомієліт серед населення Чернігівської області на 2017-2020 роки»» у повному обсязі.
										                   Постійно

5.2. Організовувати доставку проб для лабораторного обстеження хворих  з 
підозрою на поліомієліт. 
При реєстрації випадків ГВП. 

5.3. Забезпечити охоплення дитячого населення області щепленнями проти поліомієліту не менше 95%.
		    Постійно


6. Контроль за виконанням  наказу залишаємо за собою. 




Начальник Управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації


                                          П.П.Гармаш
Директор ДУ “Чернігівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України ”
                             
   
       М.П.Донець 



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДУ “Чернігівський обласний
 лабораторний центр Міністерства
 охорони здоров’я України ”:
Управління охорони здоров’я 
Чернігівської обласної державної 
адміністрації
_____2017року №_____

План
заходів серед населення Чернігівської області 
щодо  підтримки Україною статусу країни, вільної від поліомієліту, на 2017-2020 роки 

№ з/п
Найменування заходу
Термін виконання
Відповідальні виконавці
1.
Поновити склад обласного штабу щодо  підтримки Україною статусу країни, вільної від поліомієліту.
Терміново
УОЗ Чернігівської ОДА, ДУ “Чернігівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України”
2.
Проводити засідання  штабу з оформленням необхідної документації
В залежності від епідситуації
УОЗ Чернігівської ОДА, ДУ “Чернігівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України”
3.
Забезпечити охоплення щепленнями проти поліомієліту дітей першого року життя і дітей віком два роки (перша ревакцинація)  не менше 95% на всіх адміністративних територіях; для дітей інших вікових груп, що підлягають ревакцинації,- не менше 98%.
Постійно
УОЗ ЧМР, головні лікарі медичних закладів, ЦРЛ, ЦМЛ, ЦПМСД
4.
Проводити аналіз охоплення щепленнями, потреби в вакцинних препаратах, випадків відмов від вакцинації та обґрунтованості медичних протипоказань.
Щомісячно
УОЗ ЧМР, головні лікарі медичних закладів, ЦРЛ, ЦМЛ, ЦПМСД
5.
Здійснювати комунікаційні, інформаційні заходи з питань важливої медичної та економічної доцільності проведення імунізації.
Постійно
УОЗ Чернігівської ОДА, ДУ “Чернігівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України”
6.
Забезпечити організацію забору  та  доставку сироваток крові у вірусологічну лабораторію ДУ «ЧОЛЦ МОЗУ» для серологічного дослідження та оцінки популяційного імунітету (моніторингу) дитячого населення до вірусу поліомієліту, дифтерії, правця, кору, краснухи та гепатиту В у дітей віком від 1 до 10 років за згодою щодо підтримки ВООЗ та Центру контролю за захворюваннями
Постійно
УОЗ ЧМР, головні лікарі медичних закладів, ЦРЛ, ЦМЛ, ЦПМСД 
ДУ “Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України”
7.
Проводити  епіднагляд за гострими в’ялими паралічами (далі – ГВП)/поліомієлітом, у тому числі синдромом Гієна-Барре у дітей віком до 15 років, або схожим з поліомієлітом паралітичним захворюванням у людини будь-якого віку; гострими невритами лицевого нерва при їх резистентності до терапії протягом двох тижнів та при підозрі на ураження ядра лицевого нерва. 
Постійно
ДУ “Чернігівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України”
8.
Здійснювати моніторинг всіх «гарячих» випадків із проведенням відповідних оперативних заходів.
Постійно
ДУ “Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України”
9.
Проводити  оцінку вакцинального статусу осіб, що мали контакти з хворим, та осіб, що оточують хворого, за формою первинної облікової документації № 063/о «Карта профілактичних щеплень».
Постійно
ДУ “Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України”
10.
Здійснювати епіднагляд(спостереження) з метою моніторингу тривалості носійства вакцинного поліовірусу або ВСПВ після припинення використання оральної поліомієлітної вакцини (ОПВ) у дітей до 15 років із імунодефіцит ними станами.
Постійно
ДУ “Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України”
11.
Проводити епідеміологічний нагляд за ентеровірусними інфекціями (хворі на нейроінфекцію, у т.ч. серозні менінгіти, гострі кишкові інфекційні хвороби, спалахи захворювань неясної природи, гострі респіраторні інфекції, гострі вірусні респіраторні інфекції, здорові діти організованих колективів, дитячих будинків, шкіл-інтернатів).
Постійно
ДУ “Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України”
12.
Здійснювати моніторинг циркуляції поліовірусів в об’єктах навколишнього середовища(стічна вода, вода відкритих водоймищ).
Постійно
ДУ “Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України”
13.
Здійснювати інформування відділів ДУ “Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України” та лікувально – профілактичних закладів з питань епідемічної ситуації щодо  захворюваності на поліомієліт. Інформацію розміщувати на сайті установ та у засобах масової інформації.
Постійно
ДУ “Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України”
14.
Надавати консультативну та практичну допомогу фахівцям з питань проведення заходів з профілактики поліомієліту, проводити семінари.
Постійно
УОЗ Чернігівської ОДА, ДУ “Чернігівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України”
15.
Активізувати санітарно-освітню роботу серед населення з  питань  профілактики поліомієліту , доцільності та ефективності. вакцинації.
Постійно
УОЗ Чернігівської ОДА, ДУ “Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України” 
16.
Забезпечити своєчасне отримання, зберігання, транспортування і використання вакцини проти поліомієліту, відповідно до вимог  нормативних документів та інструкції по її застосуванню.
Постійно
УОЗ ЧМР, головні лікарі медичних закладів, ЦРЛ, ЦМЛ, ЦПМСД
17.
Забезпечити лабораторний контейнмент «диких» поліовірусів, цВСПВ та вакцинних поліовірусів типу2,
щороку переглядати перелік(реєстр) лабораторій, які працюють з потенційно інфекційним матеріалом, для контролю за його безпечним зберіганням та утилізацією,
проводити моніторинг лабораторій, що працюють з потенційно інфікованими щодо поліовірусів матеріалами,
забезпечити контроль за безпечним зберіганням всіх потенційно інфекційних матеріалів, що містять поліовіруси.
Щорічно
УОЗ Чернігівської ОДА, ДУ “Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України”


18.
Проводити  інвентаризацію штамів поліовірусів Себіна типів 1 та 3 для підготовки до періоду безпечного зберігання всіх поліовірусів ОПВ/Себіна з метою їх знищення або подальшої передачі до сертифікованих базових установ, що працюють з поліовірусом.
Щорічно
ДУ “Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України”












Погоджено:

        Головний позаштатний спеціаліст УОЗ з педіатрії                          Л.І. Кривець 

Головний позаштатний спеціаліст УОЗ з дитячих
інфекційних хвороб                                                                             М.Х.  Картель 

Головний позаштатний спеціаліст УОЗ з інфекційних 
хвороб                                                                                                    С.Г. Ворона 

Головний позаштатний спеціаліст УОЗ з дитячої
неврології                                                                                            А.Л. Лісовський

Заступник директора ДУ «Чернігівський
ОЛЦ МОЗ України»							          Б.Г.Куліцький

Завідуюча вірусологічною 
лабораторією ДУ «Чернігівський ОЛЦ МОЗ України » 	          С.П. Чичерова

Старший інспектор з кадрів							Н.Ю.Чебакова 

Юрисконсульт                                                                                      Н.Д.Сьома


        












Седько    676 324

