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ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»
 

Н  А  К  А  З

09.06.2017 року                                              № 170/40
м. Чернігів


Про затвердження “Плану заходів щодо  запобігання, локалізації та ліквідації спалахів кору серед населення Чернігівської області на 2017-2022 роки”

Відповідно до статей 6, 11 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», на виконання наказу МОЗ України  від 17.05.2005 року       № 188 «Про затвердження Інструкції щодо організації епідеміологічного нагляду за кором»  та за підсумками річного звіту до регіонального бюро ВООЗ «Статус елімінації кору і краснухи в Україні. Оновлені дані за 2016 рік» та з метою попередження виникнення та поширення захворювань на кір серед населення області,
НАКАЗУЄМО:

Для координації дій по проведенню ефективного епіднагляду за кором 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:
Чичерова С.П. – завідувач вірусологічною лабораторією 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; 

	Затвердити “План заходів щодо попередження виникнення та поширення захворювань на кір серед населення Чернігівської області на 2017-2022 роки”, додається.

3. Начальнику управління охорони здоров’я Чернігівської міської ради, головним лікарям медичних закладів області, керівникам відокремлених структурних підрозділів ДУ «Чернігівський  обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»:
3.1. Призначити відповідальних осіб за проведення роботи щодо профілактики та запобігання захворюваності на кір  серед населення  району, міста.
Термін – негайно

3.2. Забезпечити неухильне виконання наказів МОЗ України  від 17.05.2005 року № 188 «Про затвердження Інструкції щодо організації епідеміологічного нагляду за кором» та  від 04.07.2006року №441 «Про затвердження методичних вказівок «Організація і проведення імунологічного моніторингу за інфекціями, які контролюються засобами специфічної профілактики дифтерія, правець, кашлюк та кір)».
Термін – постійно

3.3. Здійснювати виконання затвердженого «Плану заходів щодо попередження виникнення та поширення захворювань на кір серед населення Чернігівської області на 2017-2022 роки» у повному обсязі.
Термін –постійно

3.4.Організувати обов’язкове лабораторне обстеження хворих з підозрою на кір та краснуху.
Термін - при реєстрації випадків 
підозрілих на кір та краснуху

4. Керівникам відокремлених структурних підрозділів ДУ «Чернігівський  обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» здійснювати постійний моніторинг за станом щеплення дітей проти кору відповідно до календаря профілактичних щеплень та напруги імунітету. 

5. Завідуючій вірусологічною лабораторією ДУ «Чернігівський  обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» Чичеровій С.П.:
- скласти заявку на придбання необхідних діагностичних препаратів для здійснення діагностики кору та краснухи та визначення напруги імунітету до цих інфекцій;
Термін до 01.07.2017

- забезпечити проведення діагностичних досліджень на кір та краснуху, а також досліджень напруги імунітету.
Термін – постійно
6.Начальнику управління охорони здоров’я Чернігівської міської ради, головним лікарям медичних закладів області:
6.1. Проводити постійний щомісячний аналіз епідситуації щодо випадків захворювання на кір  та стан виконання плану щеплень проти кору.
6.2. Забезпечити:
- лікувально-профілактичні заклади  вакциною на 100%;
- охоплення дитячого населення області щепленнями проти кору  не менше 95%.
	Термін - Постійно

7. Контроль за виконанням  наказу залишаємо за собою. 














ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом ДУ “Чернігівський обласний
лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України ” та Управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації
09.06.2017 року №170/40

План
заходів щодо  запобігання, локалізації та ліквідації спалахів кору
серед населення Чернігівської області на 2017-2022 роки

№ з/п
Найменування заходу
Термін виконання
Відповідальні виконавці
1.
Поновити склад обласного штабу з запобігання, локалізації та ліквідації спалахів кору серед населення Чернігівської області
Терміново
УОЗ Чернігівської ОДА, ДУ “Чернігівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України”
2.
Засідання штабу проводити з оформленням необхідної документації
Щомісячно
УОЗ Чернігівської ОДА, ДУ “Чернігівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України”
3.
Проводити аналіз стану епіднагляду за кором в області, районі, місті та при необхідності вживати заходи для підвищення його ефективності.
Постійно
УОЗ Чернігівської ОДА, ДУ “Чернігівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України”
4.
При появі хворих з висипом, підозрілих на кір або краснуху, проводити їх обов’язкове лабораторне обстеження з визначенням IgM до вірусів кору та краснухи на базі вірусологічної лабораторії ДУ «Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України» або ДП «ЦКМЗ МОЗ України» (при спорадичних випадках обстежувати кожен випадок, при ускладненні перші 5-7 випадків, кожної адмінтериторії). Обов’язковому обстеженню підлягають всі вагітні з вказаними симптомами, незалежно від епідситуації.
Постійно
УОЗ ЧМР, головні лікарі медичних закладів, ЦРЛ, ЦМЛ, ЦПМСД
5.
Проводити  своєчасне розслідування спалахів та епідеміологічне обстеження вогнищ кору, організовувати та проводити  санітарно-протиепідемічні (профілактичні) заходи в епідемічних осередках кору


Постійно
ДУ “Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України”
6.
Здійснювати інформування відділів ДУ “Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України” та лікувально – профілактичних закладів з питань епідемічної ситуації щодо  захворюваності на кір в області, Україні та світі. Інформацію розміщувати на сайті установ та у засобах масової інформації.
Постійно
ДУ “Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України”
7.
Забезпечити організацію забору  та  доставку сироваток крові у вірусологічну лабораторію ДУ «ЧОЛЦ МОЗУ»  для серологічного моніторингу та оцінки популяційного імунітету населення до вірусу кору та краснухи згідно затвердженого річного плану моніторингу.
Постійно
УОЗ ЧМР, головні лікарі медичних закладів, ЦРЛ, ЦМЛ, ЦПМСД
8.
Забезпечити лікувально-профілактичні заклади  вакциною на 100% та охоплення щепленнями проти кору дитячого населення на рівні не менше 95% на всіх адміністративних територіях відповідно до календаря профілактичних щеплень 
Постійно
УОЗ ЧМР, головні лікарі медичних закладів, ЦРЛ, ЦМЛ, ЦПМСД
9.
Надавати консультативну та практичну допомогу фахівцям з питань проведення заходів з профілактики кору, проводити семінари.
Постійно
УОЗ Чернігівської ОДА, ДУ “Чернігівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України”
10.
Активізувати санітарно-освітню роботу серед населення з  питань  профілактики кору, доцільності та ефективності. вакцинації.
Постійно
УОЗ Чернігівської ОДА, ДУ “Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України” 
11.
Забезпечити своєчасне отримання, зберігання, транспортування і використання вакцини проти кору, відповідно до вимог  нормативних документів та інструкції по її застосуванню.
Постійно
УОЗ ЧМР, головні лікарі медичних закладів, ЦРЛ, ЦМЛ, ЦПМСД


